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Az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft által szervezett rendezvényeken, eseményeken kép-és 

hangfelvételek készülhetnek. Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (GDPR) 13. 

cikke alapján az ezzel összefüggő adatkezelés tekintetében az érintetteknek az alábbi tájékoztatást 

adjuk. 

 

1. Kezelt személyes adatok: 

 

Képmás és hang, illetve az ezekből levonható egyéb adatok. 

 

2. Adatkezelő: 

 Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft (székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41., adószám: 

01-09-912983) 

 KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft. (a továbbiakban: KözPont Kft.) 

(székhely: 1113 Budapest, Zsombolyai u. 5., cégjegyzékszám: 01-09-166854) 

 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (Önkormányzat) (székhely: 1113 

Budapest, Bocskai út 39-41., adószám: 01-09-710752) 

 

3. Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: 

Név: Szarvasné dr Bögi Eszter 

 

E-mail: bogi.eszter@sport.ujbuda.hu 

 

 Telefon: +36309 400 232 

  

4. Személyes adatok tervezett kezelésének célja: 

 

Az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft, a KözPont Kft., az Önkormányzat, valamint telephelyeik, 

intézményeik, szervezeteik rendezvényeinek, eseményeinek, továbbá az Újbuda Sportjáért 

Nonprofit Kft által szervezett, a XI. kerületben megrendezésre kerülő, vagy a kerület életében 

meghatározó szerepet betöltő személyt érintő esemény dokumentálása, azok tartalmáról 

történő tájékoztatás, tudósítás, különösen az Újbuda újságban, Újbuda TV-ben, 

www.ujbuda.hu oldalon, www.sport.ujbuda.hu oldalon,  valamint Újbuda facebook oldalán, az 

Újbuda Sportjáért facebook oldalán, Sport 11 facebook oldalon, továbbá az önkormányzat 

kommunikációs feladatainak ellátása.   

 

5. Adatkezelés jogalapja: 

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés f) pontja 

(jogos érdek) alapján az adatkezelők tájékoztatáshoz, véleménynyilvánításhoz, továbbá - a 

KözPont Kft. tekintetében - sajtószabadsághoz fűződő jogos érdeke.  
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6. Személyes adatok címzettjeinek kategóriái: 

 

Az Újbuda Sportjáért Npnprofit Kft, az Újbuda újság, ujbuda.hu, www.sport.ujbuda.hu 

kozpont.ujbuda.hu, Újbuda TV főszerkesztője, a KözPont Kft. és telephelyeik munkatársai, 

megbízottai, így különösen honlap üzemeltetők, kép- és webszerkesztők, egyéb 

adatfeldolgozók, illetve az önkormányzati szervezetrendszer tagjai. 

 

7. Szermélyes adatok tárolásának időtartama: 

 

A cél eléréséig, azaz az adott rendezvénnyel, eseménnyel kapcsolatos kampány végéig, 

illetve ameddig a kép-és hangfelvételek hírértékkel rendelkeznek. 

 

8. Érintettet megillető jogok: 

 

- Az érintettre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférés: 

  

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, 

hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés 

folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő 

információkhoz hozzáférést kapjon:  

a. az adatkezelés céljai;  

b. az érintett személyes adatok kategóriái;  

c. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a 

személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik 

országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;  

d. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez 

nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;  

e. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó 

személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és 

tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;  

f. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;  

g. ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden 

elérhető információ;  

h. a GDPR rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált 

döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az 

esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy 

az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen 

várható következményekkel jár. 

 

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett 

rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az 

adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett 

elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt 
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elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként 

kéri. 

 

- Az érintettre vonatkozó személyes adatok törléséhez való jog („elfeledtetéshez való jog”): 

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 

törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az 

érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az 

alábbi indokok valamelyike fennáll:  

a. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat 

gyűjtötték vagy más módon kezelték;  

b. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az 

adatkezelésnek nincs más jogalapja;  

c. az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező 

jogszerű ok az adatkezelésre;  

d. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;  

e. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami 

jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;  

f. a személyes adatok gyűjtésére a GDPR rendelet 8. cikk (1) bekezdésében 

említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával 

kapcsolatosan került sor.  

 

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiek alapján 

törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai 

intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, 

hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e 

személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.  

 

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:  

a. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog 

gyakorlása céljából;  

b. a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós 

vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy 

az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében 

végzett feladat végrehajtása céljából;  

c. a GDPR rendelet 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk 

(3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek 

alapján;  

d. közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy 

statisztikai célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné 

vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy  

e. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 
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- Az adatkezelés korlátozásához való jog: 

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az 

alábbiak valamelyike teljesül:  

a. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a 

személyes adatok pontosságát;  

b. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri 

azok felhasználásának korlátozását;  

c. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de 

az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez; vagy  

d. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai 

elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.  

 

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a 

tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak 

védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet 

kezelni. Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az 

adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. 

Az adatkezelő az adatok helyesbítéséről, törléséről, korlátozásáról tájékoztatja azokat a 

címzetteket, akikkel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez aránytalanul nagy 

erőfeszítést igényelne vagy lehetetlen lenne. Az érintett kérésére az adatkezelő 

tájékoztatja ezekről a címzettekről. 

- Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen: 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor 

tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján 

alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. 

Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha 

az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok 

indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és 

szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez 

vagy védelméhez kapcsolódnak. 

- A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga: 

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 
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Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

Telefon: +36 -1-391-1400 

Fax: +36-1-391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 

- Bírósági jogérvényesítés: azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak 

megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az 

adatátvevő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per 

- az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti 

törvényszék előtt is megindítható. 

 

- Az adatkezelés jellegére tekintettel az alábbi jogok nem gyakorolhatók: érintettre 

vonatkozó személyes adatok helyesbítés, illetve az adathordozhatósághoz való jog. 

 

Jelen adatvédelmi tájékoztató megismerhető nyomtatott formában kihelyezve a rendezvények, 

események helyszínén, továbbá elektronikus formában a www.sport.ujbuda honlapon. 
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