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TÁJÉKOZTATÓ 

 

az „Újbudai Zöldfolyósó - Déli körvasút környezetrendezése” elnevezésű 
projekt keretében szervezésre kerülő közöségi tervezési alkalmak során 

megvalósuló regisztrációval, valamint a video-, és fényképfelvétel készítésével 
és közzétételével kapcsolatos adatkezeléséről 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) [a továbbiakban: 
GDPR], továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 
évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alapján a BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit 
Zrt. (a továbbiakban: Társaság, vagy adatkezelő) a „Újbudai Zöldfolyósó - Déli körvasút 
környezetrendezése” elnevezésű projekt keretében szervezésre kerülő közösségi tervezési 
alkalmak során megvalósuló regisztrációval, valamint video-, és fényképfelvétel 
készítésével és közzétételével kapcsolatos adatkezelésével összefüggésben a személyes 
adatok védelme érdekében az alábbi tájékoztatót teszi közzé. 

 

1. Az adatkezelő megnevezése: 

Az adatkezelő: BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. 
székhely: 1027 Budapest, Horvát utca 14-26.  
adószám: 25416316-2-41 
képviseli: Vitézy Dávid László vezérigazgató 
Telefon: +36-1-445-4501 
E-mail: info@bfk.hu  
weboldal: www.bfk.hu  
 
Az adatkezelő általános adatvédelmi szabályzata itt érhető el: 
https://bfk.hu/a-szervezetrol/adatvedelmi-szabalyzat/ 
 
2. Az adatfeldolgozó megnevezése: 

Az adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározott személyes adatok kezelésével 
összefüggésben nem vesz igénybe adatfeldolgozó szervezetet. 

 

3. Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének neve, elérhetősége: 
 
Dr. Benkő Judit 
email cím: adatvedelmitisztviselo@bfk.hu 
postacím: 1027 Budapest, Horvát utca 14-26. 
 

4. A részvétel során készülő fényképfelvételekkel összefüggésben megvalósuló 
adatkezelésről: 

A Déli Körvasút fejlesztésének kiemelt célja, hogy a vasút kényelmes, korszerű és fenntartható 
alternatívát kínáljon a dél-budapesti agglomeráció lakói számára a személygépjármű használata 
helyett. A Társaság a Projekt környezetrendezésével kapcsolatban közösségi tervezési alkalmakat 
(a továbbiakban: esemény) szervez. 

Az esemény megrendezésének dátumai az alábbiak: 

mailto:info@bfk.hu
http://www.bfk.hu/
mailto:adatvedelmitisztviselo@bfk.hu
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2021. július 29. 

2021. augusztus 4. 

2021.augusztus 25. 

2021.szeptember 2. 

2021. szeptember 8. 

 

Az eseményen csak a www.delikorvasut.hu oldalon előzetesen regisztrált személyek vehetnek 
részt, akik nevüket, és e-mail címüket a szükséges kapcsolattartás, információcsere céljából a 
Társaság részére önkéntes hozzájárulás alapján megadták. 

Az eseményen való részvétel önkéntes, a részvételhez regisztráció szükséges, mely során a 
résztvevő (a továbbiakban: Érintett) neve, elektronikus címe és tartózkodási helyének 
irányítószáma kerül megadásra. 

A Társaság által szervezett eseményt a Társaság video-, és fényképfelvételekkel kívánja 
dokumentálni annak érdekében, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatójában meghatározott 
internetes felületeken az eseményről beszámoljon, tartalmat tegyen közzé, a felvételek 
felhasználásával írásbeli összefoglaló hírt, bejegyzést készítsen. 

A Társaság az eseményen tömegfelvételeket készíthet, továbbá – az esemény helyszínének 
adottságai okán -  készülhetnek olyan felvételek is, amelyeken kizárólag néhány Érintett vagy 
egyedül az Érintett szerepel, melyre tekintettel az Érintett az eseményen abban az esetben vehet 
részt, ha a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint önkéntes és kifejezett hozzájárulását 
adja a beazonosításra alkalmas videó-, és fényképfelvétel készítéséhez, valamint a felvételek jelen 
adatkezelési tájékoztatóban meghatározott cél érdekében történő felhasználásához. 

A videó,- és fényképfelvétel készítéséhez valamint a videó,-és képfelvétel közzétételéhez való 
hozzájárulás önkéntes. 

Az adatkezelés célja: Társaság által megvalósítandó fejlesztés bemutatása, valamint annak 
dokumentálása keretében video-, és fényképfelvételek készítése, valamint azok kommunikációs 

célú felhasználása a Társaság hivatalos honlapján a www.bfk.hu oldalon, a www. delikorvasut.hu 
valamint a Társaság YouTube csatornáján 
(https://www.youtube.com/channel/UC8CyBD96Xt0iRToUi2XufvQ), illetve Vitézy Dávid 
közszereplő facebook oldalán (https://www.facebook.com/vitezydavid) , valamint YouTube 
csatornáján (https://www.youtube.com/channel/UCAEkL4yohbPpCm-HnAQ2PDQ).  

A kezelt adatok köre: az Érintett neve, email címe, tartózkodási helyének irányítószáma, továbbá 
az Érintettről készült hang ,-és fényképfelvétel 

Az adatkezelés jogalapja: Az eseményen történő regisztráció, továbbá videó,-és képfelvétel 
készítés és közzététel esetén az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk 
(1) bekezdés a) pontja. Tömegfelvétel készítés és közzététel esetén az adatkezelés jogalapja a 
GDPR 6. cikk f) pontja alapján történik. 

Tömegfelvételek esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján a Társaság által 
szervezett esemény keretében a Társaság által folytatott tevékenység, fejlesztés- különösképpen 
a -„Újbudai Zöldfolyós – a Déli körvasút környezetrendezése”- minél szélesebb körben történő 
megismertetéséhez, a Társaság profiljának bemutatásához fűződő jogos érdeke. 

Egyéni fényképfelvétel készítés esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett 
hozzájárulása, melyet az Érintett kifejezett formában a regisztráció során ad meg a jelen 
adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokból történő adatkezeléshez. 
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Az adatkezelés ideje: a Projekt időtartamáig, azaz 2027.szeptember 8. napjáig. Érintetti 
hozzájárulás alapján történő adatkezelés esetén a Projekt időtartamáig, kivéve abban az esetben 
ha az Érintett a hozzájárulását visszavonja. 

Tömegfelvételek esetében az adatkezelés időtartama alatt az Érintett a saját helyzetével 
kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. Az Érintett tiltakozása 
esetén a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha 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. 

Hozzájárulás esetén az Érintett jogosult bármikor visszavonni hozzájárulását személyes adatai 
kezeléséhez, ebben az esetben az adatkezelés a Társaság részéről megszűnik. 

Adattovábbítás: az Érintettek a személyes adatai nem kerülnek továbbításra EGT-n kívüli 
harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére. 

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: nem történik. 

 

5. Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai: 

Az Érintett az adatkezeléssel összefüggésben a hatályos jogszabályok alapján, az abban 
meghatározott körben a jelen tájékoztatóban meghatározott elérhetőségeken bármikor 
kérelmezheti az alábbiakat: 

 

Hozzájárulás visszavonásának joga: 

Az adatkezeléshez adott hozzájárulás bármikor visszavonható az Érintett részéről a jelen 
tájékoztatóban meghatározott e-mail címek valamelyikére küldött írásbeli kérelemmel. A 
hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés 
jogszerűségét. 

 

Személyes adatokhoz való hozzáférés joga: 

Az Érintett tájékoztatás kérése alapján – amennyiben az nem esik törvényben meghatározott 
érdekből korlátozás alá – megismerheti, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e 
az adatkezelő által és jogosult arra, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatok kapcsán tájékoztatást 
kapjon (arról, hogy)  

- az adatkezelő azokat milyen célból kezeli, 

- mi jogosítja fel az adatok kezelésére (jogalapjáról),  

- mikortól és meddig kezeli az adatait (időtartamáról), 

- milyen adatokat kezel az Érintettről, és azok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja, 

- a személyes adatok címzettjeiről, illetve a címzettek kategóriáiról, 

- harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbításról, 

- amennyiben azokat nem az Érintettől gyűjtötte, akkor az adatok forrásáról,  

- az automatizált döntéshozatal jellemzőiről, ha ilyet alkalmaz az adatkezelő, 

- az adatkezeléssel kapcsolatos Érintetti jogairól, 

- jogorvoslati lehetőségeiről. 
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A tájékoztatás iránti és hozzáférésre irányuló kérelmekre a Társaság legkésőbb egy hónapon belül 
válaszol. Az Érintett vonatkozásában a róla kezelt személyes adatokról kért további másolatokért 
a Társaság az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.  

A helyesbítéshez való jog: 

Az Érintett a kérheti személyes adatainak pontosítását, amelyet az Adatkezelő – annak 
relevanciája esetén – egy hónapon belül teljesít. 

A módosítani kért adat valóságát az Érintettnek alá kell támasztania, és igazolnia kell azt is, hogy 
valóban az arra jogosult személy kéri azt. Az adatkezelő csak így tudja megítélni azt, hogy az új 
adat valós-e, és ha igen, akkor módosíthatja-e a régit. 

Amennyiben nem egyértelmű, hogy a kezelt adat helyes-e vagy pontos-e, akkor az adatkezelő az 
adatot nem helyesbíti, csak megjelöli, azaz jelzi, hogy azt az Érintett kifogásolta, de nem biztos, 
hogy helytelen. Az adatkezelő a kérés hitelességének megerősítését követően, indokolatlan 
késedelem nélkül helyesbíti a pontatlan személyes adatokat, illetve kiegészíti a kérelemmel Érintett 
adatokat. A helyesbítésről vagy megjelölésről az adatkezelő az Érintettet értesíti. 

 

A törléshez, zárolásához való jog: 

Az adat törlésének, zárolásának kérése esetén az Érintett kérheti adatainak törlését, ami azt jelenti, 
hogy az adatkezelő köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó adatokat indokolatlan késedelem 
nélkül törölje, ha:  

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték 

- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért kezelték, 

- ha az Érintett hozzájárulásán alapult az adatok kezelése és azt visszavonta, és más 
jogalap az adatok további kezelését nem teszi jogszerűvé, 

- az adatkezelő számára az adatok törlését előíró jogszabály ilyen kötelezettséget állapít 
meg, és annak még nem tett eleget. 

Az adatkezelés korlátozásához való jog: 

Az Érintett kérheti az adatkezelés korlátozását, amelynek az adatkezelő akkor tesz eleget, ha az 
alábbiak valamelyike teljesül: 

- 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, 

- az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 
felhasználásának korlátozását, 

- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az 
Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 
vagy is a rá vonatkozó adatkezelés ellen, 

- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget 
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

Ha az adat korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett 
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez, vagy más 
természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely 
tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelő az adatkezelés korlátozásának 
feloldásáról előzetesen tájékoztatja az Érintettet. 
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A tiltakozáshoz való jog 

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 
személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló kezelése ellen. Ebben az 
esetben a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha 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. 

Az adathordozhatósághoz való jog 

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, 
géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy 
másik adatkezelőnek továbbítsa. 

Jogorvoslathoz való jog 

Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy a személyes adatainak kezelése során az adatkezelés a GDPR 
vagy az Infotv. rendelkezéseibe ütközik, illetve sérelmesnek véli azt, ahogy az adatkezelő a 
személyes adatait kezeli az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhat, ahol panasza minden esetben 
kivizsgálásra került. Ezen túlmenően az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatósághoz fordulhat, cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. Levelezési cím: 1363 Budapest, 
Pf.: 9. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), vagy 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) szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye 
szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-
keresooldalon.   

 

6. Záró rendelkezések 

Jelen tájékoztató az alábbi naptól kezdődően visszavonásig hatályos. A Társaság a jelen 
tájékoztató módosítására vonatkozó jogát fenntartja. 

 

Budapest, 2021. július 19. 

 

BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt.  


