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Az inform6ci6s Onrendelkez6si jogr6l 6s az informdci6szabads6gr6l sz6l6 2011. evi CXI!. tv.
(lnfotv.) 24S (3) bekezd6se alapjdn a F6v6rosi Onkorm6nyzat Csarnok 6s Piac
lgazgat6s6g6nak igazgat6ja az adatok kezel6s6nek elj6r6srendj6t az al6bbiak szerint
szabAlyozza:

1. Az adatkezel6s tirgya

A F6v6rosi Onkormdnyzat Csarnok 6s Piac lgazgat6s6ga (a tovdbbiakban: CSAPI, vagy
Adatkezel6) mint adatkezel6 a hatAlyos jogszab6lyokkal 6sszhangban a szervezett
nyerem6nyj6t6kokkal (tov6bbiakban: Nyeremenyj6tek) kapcsolatban a jelen adatv6delmi 6s
adatkezel6si szab6lyzatot (tov6bbiakban: SzabAlyzat) fogadja el, amelynek sor6n CSAPI
kiemelt jelent6seget tulajdonlt a szem6lyes adatok v6delme ir6nti kdtelezetts6g6nek 6s a
Nyerem6nyj6tekbln r6sit venni kiv6n6 szem6lyek (tov6bbiakban: Erintett) informScios
6nrendelkez6si jog 6nak.

CSAP! a SzabAlyzatot mag6ra nbzve k6telez6nek ismeri el, azzal, hogy jogosult annak
egyoldal0 m6dosit6sAra, amir6l az Erintetteket 6rtesiti.

2. Az adatkezel6s jogszabilyi alapja

Az adatkezel6sre az Erintett 6nk6ntes, az Adatkezelo el6zetes t6jekoztatds6n alapul6
nyilatkozata alapj6n kerUl sor. Erintett ezen kifejezett nyilatkozatAt a Nyerem6nyjdtekban
tOrtenO reszveteii jelentkez6ssel k6zli a CSAPI-val. Ezen jelentkez6ssel Erintett teh6t
hozzdjArul ahhoz, hogy szem6lyes adatai a Szab6lyzat szerint felhaszn6l6sra kerUljenek.
Ennek megfelel6en az adatkezel6s jogalapja az inform6ci6s dnrendelkez6si jogr6l 6s az
inform6ci6szabads6gr6l sz6l6 2011.6vi CXll. tv. (lnfotv.) 5.S (1) bek. a) pontja szerint az
Erintett 6nk6ntes hozzdj1rulflsa.

3. Az adatkezel6s c6lja, szem6lyi, id6beli, teriileti hatSlya

Az Adatkezel6 adatai:
Neve: F6v6rosi Onkorm6nyzat Csarnok 6s Piac lgazgat6sAga
Sz6khelye (6s levelez6si clme): 1117 Budapest, K6rdsy J6zsef u. 7-9.
Telefonszdma : +36- 1 -27 3-31 46
Telefax sz6ma: +36-1 -273-31 63
E-mail clme: csapi.iq@csapi.hu

Felel6s szem6lyek: gazdasdgi igazgat6helyettes, kereskedelmi igazgat6helyettes, marketing
szaktan6csad6, i nform atikai rendszergazda.

Az adalkezel6s c6lja a Nyerem6nyj6t6kban t6rten6 r6szv6tel, valamint a megadott adatok
prom6ci6s kamp6ny keretein belUl t6rt6n6 felhaszndl6sa, pl. hirlevel 0tj6n a CSAPI 6ltal
meghirdetett akci6r6l val6 t6j6koztat6s. PE adatkezel6sre legfeljebb a megjeldlt c6l

fenn6ll6sdnak teljes id6tartama alatt kerUlhet sor.
Adatkezel6 v6llalja, hogy a szem6lyes adatokat kizdr6lag _a fent irt c6lokb6l haszn6lja a

mindenkor hat5lybs jogi2abdlyi el6iidsoknak megfelel6en. Erintett a hirlev6l16l leiratkozhat,
amely leiratkoz6s kovetkezt6ben a CSAPI a kezelt adatokat t6rli.

Adat az Erintett visszavon6si k6res6ig haszn6lhat6.



4. Az adatkezel6s folyamata, v6grehajt6sa, felel6sei

Amennyiben Adatkezel6 Nyerem6nyjdt6kot hirdet, mely Erintett 6nk6ntesek adatainak
felv6tel6vel j6r, tev6kenys6g6t el6zetesen kdteles bejelenteni a Nemzeti Adatv6delmi 6s
lnform6ci6szabads6g Hatos6gnak, ir6sban, az ene a c6lra kijeldlt nyomtatv6nyon keresztUl.

Azadalkezel6sre az Erintett 6nk6ntes, az Adatkezel6 el6zetes t6j6koztatds6n (1. sz. mell6klet)
alapul6 nyilatkozata alapj6n kerUl sor. Erintett ezen kifejezett nyilatkozatdt adott
Nyerem6nyj6t6kban tdrt6n6 r6szv6teli jelentkez6ssel kdzli a CSAPI-val. Ezen jelentkez6ssel
Erintett teh6t hozzdjdrul ahhoz, hogy szem6lyes adatai a Szab6lyzat szerint felhaszn6l6sra
kerUljenek. Ennek megfelel6en az adatkezel6s jogalapla az inform6ci6s 6nrendelkez6sijog16l
6s az inform6ci6szabads6gr6l szol6 2011. evi CXll. tv. (lnfotv.) 5.S (1) bek. a) pontja szerint
az Erintett 6nk6ntes hozzdjArulAsa.

Az Adatkezel6 a Nyerem6nyj6t6k kapcs6n az alAbbi adatokat k6rheti Erintett6l:
. n6v (vezet6kn6v 6s keresztn6v),
o e-mail cim, telefonsz6m,
. lakclm,
o ir6nyit6sz6m,
o szUlet6si id6,
. szUlet6si hely,
o 6letkor.

Adatkezel6 a vele kdzdtt szem6lyes adatokat nem ellen6rzi. Ezen adatok megfelel6ss6geert
kizAr6lag az Erintett felel.

Az adatfelv6tel m6dja manu6lis vagy elektronikus, feldolgoz6s6nak m6dja elektronikus.

Adatkezel6 megtesz minden szUks6ges int6zked6st annak 6rdek6ben, hogy biztositsa az
adatok biztons6gos, s6rUl6smentes kezel6s6t 6s az ehhez szUks6ges adatkezel6si
rendszerek ki6pit6s6t, mUkddtetes6t. Adatkezel6 gondoskodik arr6l, hogy a kezelt adatokhoz
illet6ktelen szem6ly ne f6rhessen hozzA, ne hozhassa nyilv6noss6gra, ne tov6bbithassa,
valamint azokat ne m6dosithassa, t6r6lhesse. Adatkezel6 megtesz minden t6le telhet6t annak
6rdek6ben, hogy az adatok v6letlenUl se s6rUljenek, illetve semmisUljenek meg. Ezen
k6telezetts6gv6llal6st Adatkezel6 az adatkezelesi tev6kenys6gben r6szt vev6 munkav6llal6i
r6sz6re is el6irja.

Adatkezel6 adatfeldolgoz6t nem vesz ig6nybe.

Pe. adatfeldolgoz6sban felel6s szem6lyek: gazdas6gi igazgat6helyettes, kereskedelmi
ig azg at6helyettes, marketi ng szaktan6csad6, inform atikai rendszergazda.

5. Az adatok helyesbit6se, z6rol6sa, vagy tdrl6se

Amennyiben az Erintettnek kerdese, vagy problem6ja merUl fel, a SzabAlyzatban megjel6lt
el6rhet6s6geken tud Adatkezel6vel kapcsolatba l6pni.
A CSAPI a be6rkezett leveleket, vagy e-maileket, a kUld6 nev6vel 6s cim6vel vagy e-mail
cim6vel, valamint m6s, 6nk6nt megadott szem6lyes adatdval egyUtt, az ugy elintez6s6t6l
sz6mltott legfeljebb 6t 6v eltelt6veltdrli.
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Az Erintett k6relmezheti az Adatkezel6n6l t6j6koztatds6t szem6lyes adatai kezel6s6r5l,
szem6lyes adatainak helyesbit6s6t, valamint szem6lyes adatainak - a k6telez6 adatkezel6s
kiv6tel6vel - tdrl6s6t vagy zArolAs6t. Az Erintett kerelm6re az Adatkezel6 t6jekoztatdst ad az
Erintett 6ltala kezelt, adatair6l, azok fonAs6r6l, az adatkezel6s c6ljdr6l, jogalapj6r6l,
id6tartam6r6l. Adatkezel<i k6teles a k6relem beny[jt6s6t6l sz6mitott legr6videbb id6 alatt,
legfeljebb azonban 30 napon belUl, kdz6rthet6 form6ban, az Erintett erre ir6nyul6 k6relmere
ir6sban megadni a t6j6koztat6st. Az Erintett t6j6koztat6s6t az Adatkezel6 az lnfotv.-ben
meghat6rozott esetekben tagadhatja meg.

Ha az Adatkezel6 az Erintett helyesbit6s, zArolAs vagy tdrl6s ir6nti kerelm6t nem teljesiti, a
k6relem k6zhezv6tel6t k6vet6 30 napon belUl ir6sban k6zli a helyesblt6s, z6rolds vagy t6rl6s
ir6nti k6relem elutaslt6s6nak t6nybeli 6s jogi indokait. A helyesbit6s, t6rl6s vagy zArolAs irdnti
k6relem elutasit6sa eset6n az Adatkezel6 t6j6koztatja az Erintettet a bir6s6gi jogorvoslat,
tov6bb6 a NemzetiAdatv6delmi 6s lnform6ci6szabads6g Hat6s6ghoz fordul6s lehet6s6g6r5l.

Az Erintett a jogainak megs6rt6se eset6n, valamint az lnfotv.-ben meghatSrozott esetekben
az Adatkezel6vel szemben bir6sdghoz fordulhat. A bir6s6g az Ugyben soron klvUlj6r el.

Ha az Adatkezel6 az Erintett adatainak jogellenes kezel6s6vel vagy az adatbiztons6g
kdvetelm6nyeinek megszeg6s6vel m6snak k6rt okoz, kdteles azt megt6riteni. Ha az
Adatkezel6 az Erintett adatainak jogellenes kezel6s6vel vagy az adatbiztonsdg
k6vetelm6nyeinek megszeg6sbvel az Erintett szem6lyis6gi jog6t megs6rti, az Erinlett az
adatkezel6t6l s6relemdijat k6vetelhet. Nem kell megt6riteni a k6rt 6s nem kdvetelhetS a
s6relemdlj annyiban, amennyiben a k6r a kdrosult vagy a szem6lyis6gi jog megs6rt6s6vel
okozott jogs6relem az Erintett sz6nd6kos vagy srilyosan gondatlan magatartdsdb6l
sz6rmazott.

Erintett az lnfotv. valamint a Ptk. alapj6n bir6s6g elStt 6rv6nyesithetijogait, tov6bbS Nemzeti
Adatv6delmi6s lnformdci6szabads6g Hat6s6ghoz (NAIH) (1125 Budapest, Szil6gyi Erzs6bet
fasor 221C, honlap: http://www.naih.hu, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat az
Adatkezel6vel szemben felmerUlt adatkezel6si panasza eset6n.

6. ZAIS rendelkez6sek

Az Adatkezel6si Szabdlyzatkezel6s6nek elj6r6srendje 2017. m6rcius 1. napj6n l6p hatSlyba.
AszabAlyzatot 6vente felUl kell vizsg6lni. A felUlvizsg6latert a kereskedelmi igazgat6helyettes,
a karbantart6s v6grehajt6sd6rt a marketing szaktan6csad6 felel6s.



1. szam( mell6klet

F6v6rosi OnkormSnyzat Csarnok 6s Piac lgazgat6siga
adatv6delm i 6s adatkeze!6si tij6koztat6ia

1.

A F6v6rosi Onkorm6nyzat Csarnok 6s Piac lgazgat6s6ga (a tov6bbiakban: CSAPI, vagy
Adatkezel6) mint adatkezel6 - figyelemmel az lnfotv. 20. $-5ra - a hat6lyos jogszab6lyokkal

6s az Adatv6delmi 6s adatkezel6si szabdlyzattal dsszhangban ,,...' elnevez6sU
nyerem6nyj6tekkal (tov6bbiakban: Nyeremenyj6tek) kapcsolatban a jelen adatv6delmi 6s
ad atkezel6si t6j6koztat6t (tov6bbiakban : Tdj6koztat6) adja ki.

2.
Az AdatkezelS adatai:
Neve: F6vdrosi Onkorm6nyzat Csarnok 6s Piac lgazgat6sdga
Sz6khelye (6s levelez6si cime): 1117 Budapest, K6rdsy J6zsef u. 7-9.
Telefonsz6ma : +36- 1 -27 3-31 46
Telefax sz6ma: +36-1 -273-31 63
E-mail cime: csapi.ig@csapi.hu
Adatkezel6si nyilv6ntart6si sz6ma:

3.
Erintett a Nyerem6nyj6t6kban tdrt6n6 r6szv6tellel az al6bbi szem6lyes adatokat adja meg:

a

a

a ...
a ...

Adatkezel6 a vele k6z6lt szem6lyes adatokat nem ellen6rzi. Ezen adatok megfelel6sseg66rt
kiz1r6lag az Erintett felel.

4.
Az adatkezel6sre az Erintett 6nk6ntes, az Adatkezelo el6zetes t6j6koztat6s6n alapulo
nyilatkozata alapj6n kerUl sor. Erintett ezen kifejezett nyilatkozatAt a Nyerem6nyjdt6kban
tortenO r6szv6teli jelentkez6ssel kdzli a CSAPI-val. Ezen jelentkez6ssel Erintett teh6t

hozzAlArul ahhoz, hogy szem6lyes adatai a T6jekoztat6 szerint felhaszn6l5sra kerOljenek.

Enne( megfelel6en az adatkezel6s jogalapja az inform6ci6s dnrendelkez6si jogr6l 6s az

informdci6szabads6gr6l sz6l6 2011.6vi CXll. tv. (!nfotv.) 5.S (1) bek. a) pontja szerint az

Eri ntett 6nk6ntes hozzAiArulAsa.

Az adatkezel6s c6lja a Nyerem6nyj6t6kban tdrten6 r6szv6tel, valamint a megadott adatok
prom6ci6s kamp6ny keretein belOl t6rten6 felhaszn6ldsa, pl. hirlevel 0tj6n a CSAPI 6ltal

meghirdetett akcior6l val6 t6j6koztat6s. Ac. adatkezel6sre legfeljebb a megjeldlt c6l

fenn6ll6s6nak teljes id6tartama alatt kerUlhet sor.
Adatkezel6 v6llalja, hogy a szem6lyes adatokat kizAr6lag.a fent irt c6lokb6l haszn6lja a

mindenkor hat6lybs jogiiab6lyi el6iidsoknak megfelel6en. Erintett a hirlev6lrdl leiratkozhat,

amely leiratkoz6s kdvetkezt6ben a CSAP! a kezelt adatokat t6rli.

Adatkezel6 megtesz minden szUks6ges intezkedest annak 6rdek6ben, hogy biztosltsa az

adatok biztons?gos, s6rUl6smentes kezel6s6t 6s az ehhez szUks6ges adatkezel6si

rendszerek ki6pit6set, m(kodtet6s6t. Adatkezel6 gondoskodik arr6l, hogy a kezelt adatokhoz

illet6ktelen szemely ne f6rhessen hozzA, ne hozhassa nyilvdnoss6gra, ne tov6bbithassa,

valamint azokatne m6dosithassa, t6r6lhesse. Adatkezel6 megtesz minden t6te telhet6t annak

6rdek6ben, hogy az adatok v6letlenUl se s6rUljenek, illetve semmisUljenek meg. Ezen
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k6telezetts6gv6llal6st Adatkezel6 az adatkezel6si tev6kenys6gben r6szt vev6 munkavdllaloi
r6sz6re is el6irja.

Adatkezel6 adatfeldolgoz6t nem vesz ig6nybe.

5.
Amennyiben az 6rintettnek kerdese, vagy probl6m6ja merUl fel, a T6j6koztat6ban megjelOlt
el6rhet6s6geken tud Adatkezel6vel kapcsolatba l6pni.
A CSAPI a be6rkezett e-maileket, a kUld6 nev6vel 6s e-mail cim6vel, valamint m6s, 6nk6nt
megadott szem6lyes adatSval egyUtt, az Ogy elint6z6s6t<il sz6mitott legfeljebb 6t 6v elteltevel
tdrli.

Az Erintett k6relmezheti az Adatkezel6n6l t6jekoztat6s6t szem6lyes adatai kezel6s6r6l,
szem6lyes adatainak helyesbit6s6t, valamint szem6lyes adatainak - a kdtelez6 adatkezel6s
kiv6tel6vel - t6rleset vagy zArolAsSt. Az Erintett k6relm6re az Adatkezel6 t6j6koztatdst ad az
Erintett 6ltala kezelt, adatair6l, azok forrAsdr6l, az adatkezel6s c6lj6r6l, jogalapj6r6l,
id6tartam6r6l. Adatkezel6 k6teles a k6relem beny(jt6s6t6l sz6mitott legrdvidebb id6 alatt,
legfeljebb azonban 30 napon belUl, kdz6rthet6 form6ban, az Erintett erre ir6nyul6 k6relm6re
ir6sban megadni a tdj6koztat6st. Az Erintett tAjdkoztatAsAt az Adatkezel6 az lnfotv.-ben
meghat6rozott esetekben tagadhatja meg.

Ha az Adatkezel6 az Erintett helyesbit6s, z6rol6s vagy tdrl6s ir6nti k6relm6t nem teljesiti, a
k6relem k6zhezv6telet kdvet6 30 napon belUl irdsban k6zli a helyesbit6s, zSrol6s vagy tdd6s
ir6nti k6relem elutasit6s5nak tenybeli 6s jogi indokait. A helyesblt6s, t6rl6s vagy zArolAs ir6nti
k6relem elutasit6sa eset6n az Adatkezel6 t6j6koztatla az Erintettet a bir6s6gi jogorvoslat,
tov6bb6 a NemzetiAdatv6delmi 6s !nform6ci6szabadsdg Hat6sdghoz fordul6s lehet6seg616l.

Az Erintett a jogainak megs6rt6se eset6n, valamint az lnfotv.-ben meghat6rozott esetekben
az AdatkezelS ellen bir6s6ghoz fordulhat. A bir6s6g az Ugyben soron kivUlj6r el.

Ha az Adatkezel6 az Erinteft adatainak jogellenes kezel6s6vel vagy az adatbiztons6g
k6vetelm6nyeinek.megszeg6s6vel mdsnak k6rt okoz, k6teles azt megt6riteni. Ha az
Adatkezel6 az Erintett adatainak jogellenes kezel6s6vel vagy az adatbiztons6g
k6vetelm6nyeinek megszeg6s€vel az Erintett szem6lyis6gi jog6t megs6rti, az trinlett az
adatkezel6t6l s6relemdijat kdvetelhet. Nem kell megt6riteni a k6rt 6s nem kdvetelhet6 a
s6relemd'rj annyiban, amennyiben a k6r a k6rosult vagy a szem6lyis6gi jog megs6rt6s6vel
okozott jogs6relem az Erintett sz6nd6kos vagy s0lyosan gondatlan magatart6s6b6l
sz6rmazott.

Erintett az lnfotv. valamint a Ptk. alapjdn bir6s6g el6tt 6rv6nyesithetijogait, tov6bb6 Nemzeti
Adatv6delmi 6s lnform6ci6szabads6g Hat6s6ghoz (NAIH) (1125 Budapest, Szildgyi Erzs6bet
fasor 221C, honlap: http://www.naih.hu, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat az
Ad atkezel6vel szem ben fel merU lt adatkezel6si pa nasza eset6n.

(d6tum)


