Adatkezelési tájékoztató
közérdekű adatigénylést benyújtók részére

Adatainak védelme fontos számunkra, ezért ezúton szeretnénk Önt tájékoztatni – az Európai
Parlament és Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon
kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelet (a továbbiakban: GDPR) alapján – a védelemben
részesített személyes adatainak kezelésével kapcsolatos tudnivalókról.

1.

Az adatkezelő neve, elérhetőségei:

Zugló Információs és Média Kft. (a továbbiakban: ZIM Kft.)
Székhely: 1149 Budapest, Limanova tér 25.
képviseli: Jaksity Kata Orsolya ügyvezető
email:
jaksity.kata@zuglo.hu
2.

Adatvédelmi tisztviselő

dr. Drávai Bernadett
Tel:+36 1 872-9118
E-mail: adatvedelem@zuglo.hu; dravai@zuglo.hu
3.

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

a)

a GDPR

b)
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Infotv.)
4.

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja

A személyes adat
megnevezése
- adatigénylést benyújtó neve
- értesítési címe (postai cím,
e-mail cím)

Költségmegállapítás esetén:
- név
- cím

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés célja

A
ZIM
Kft,
mint Az adatkezelés célja a
köztulajdonban álló gazdasági közérdekű adatigénylésekre
társaság
adatkezelésének történő válaszadás;
jogalapja a GDPR II. fejezet 6.
cikk (1) bekezdés e) pontja.
Az adatigénylés teljesítéséért
esetlegesen
megállapított
költségtérítés
megállapításához,

megfizetéséhez; valamint az
adatigénylés
benyújtásától
számított egy éven belül
azonos tárgykörben, azonos
adatigénylőtől
érkező
igénylések
kiszűrése
érdekében szükséges.
5.

Adattovábbítás

A ZIM Kft. nem továbbítja a személyes adatot harmadik Címzett részére.
6.
Az adatkezelésre jogosultak köre, az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági
intézkedések
Az adatok kezelését kizárólag a ZIM Kft. erre felhatalmazott munkatársai végzik a feladataik
ellátása érdekében. A tárolt adatokhoz hozzáférni kizárólag az arra kijelölt munkatársak jogosultak.
A ZIM Kft. minden észszerűen elvárható technikai és szervezési intézkedést megtesz annak
érdekében, hogy a személyes adatait védjük többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy
azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.
7.

Az adatkezelés időtartama

A ZIM Kft. a személyes adatokat a GDPR és a belső szabályzatok szerinti időtartamig őrzi meg.
8.

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei

Az érintett (az 2. pontban megadott elérhetőségeinken) kérheti:
a) tájékoztatását a személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését,
c) személyes adatainak törlését,
d) személyes adatai kezelésének korlátozását
e) valamint tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.
Érintetti jogairól teljes terjedelemben a GDPR-ból, különösen annak III. fejezetéből tájékozódhat
teljes részletességgel, amely magyar nyelven elérhető több jogszabálygyűjteményben, továbbá az
Európai Unió Hivatalos Lapja következő linkjén is: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.
Az érintett kérelmére az Adatkezelő
•

Tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy az érintett személyes adatainak kezelése
folyamatban van-e, amennyiben igen, a tájékoztatásnak az alábbiakra is ki kell
terjednie: az adatkezelés célja, az adatkezeléssel érintett személyes adatok kategóriái,
adattovábbítás esetén a címzettek megnevezése, az adatkezelés időtartama, érintett
jogai, jogorvoslathoz való jogai, amennyiben az adatok nem az érintettől származnak
az adatok forrásának megjelölése.

•

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban a kérelem
beérkezésétől számított 1 hónapon belül írásban, közérthető formában adja meg a
tájékoztatást. E tájékoztatás díjmentes. Amennyiben az Adatkezelő bizonyítani tudja,
hogy az érintett kérelme megalapozatlan vagy túlzó az Adatkezelő költségtérítést
számíthat fel, vagy elutasítja a kérelmet.

•

Amennyiben az érintett az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát
kéri, a ZIM Kft. ezt díjmentesen rendelkezésre bocsátja. Az érintett által kért további
másolatokért a ZIM Kft. adminisztratív költségeken alapuló ésszerű mértékű díjat
számíthat fel.

•

Adatkezelő az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az érintettre
vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos személyes adatokat
kiegészítő nyilatkozat alapján kiegészíti.

Az Adatkezelő
•

a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, ha az adatkezelés célja megszűnt, ha a
személyes adatokat az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében
törölni kell, vagy ha az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező
jogszerű ok az adatkezelésre. A törlési kérelmet a ZIM Kft. abban az esetben utasítja el, ha
az adat megőrzésére vonatkozó jogszabályban foglalt határidő nem telt el.

•

Az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha az érintett vitatja a személyes adatok
pontosságát, vagy ha az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését,
illetve, ha az adatkezelés céljából már nincs szükség a személyes adatok kezelésére, de az
érintett jogi igényének érvényesítéséhez szükséges, vagy ha az érintett tiltakozott az
adatkezelés ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat a tárolás
kivételével csak az érintett hozzájárulásával vagy jogi igény előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez, védelméhez vagy más természetes személy vagy jogi személy jogainak
védelme érdekében vagy fontos közérdekből kezelheti.

Az érintett
•
jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozzon személyes adatainak
kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatait nem kezelhetjük tovább kivéve, ha az
adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az
érintett érdekeivel, jogaival, szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Az érintett személyes adatok helyesbítésére, törlésére, korlátozására, vonatkozó kérésére
Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől
számított egy hónapon belül tájékoztatja érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről.
Amennyiben Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, arról legkésőbb a
kérelem beérkezését követő 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés

elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti
hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Jogorvoslati lehetőségek
Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy a ZIM Kft. a személyes adatai kezelése során megsértette a
hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor:
- panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
email: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu
- emellett panaszt nyújthat be más tagállam felügyeleti hatóságánál is
- A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény vonatkozó rendelkezései alapján
lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron
kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a
tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Hivatal székhelye szerint illetékes
törvényszéknél nyújtsa-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti
törvényszéket

megkeresheti

a

http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso

oldalon. A Hivatal székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik
illetékességgel.
Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai
úton a 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. címre, vagy elektronikusan a dravai@zuglo.hu email
címre küldheti. Válaszunkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által
meghatározott címre.

