
Adatkezelési tájékoztató  
„a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. jegy- és bérletellenőri formaruhájának 

megtervezésére – „Ötletpályázat BKK-formaruha tervezésére” 
pályázathoz kapcsolódó adatkezeléshez 

 
 
Adatkezelő 
 
A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1075 Budapest, Rumbach 
Sebestyén utca 19–21., a továbbiakban: BKK) „a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. jegy- és 
bérletellenőri formaruhájának megtervezésére – „Ötletpályázat BKK-formaruha tervezésére” 
pályázat során Adatkezelőként jár el.  
 
Adatkezelő elérhetőségei: 
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
Székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19–21.  
Cégjegyzékszám: 01-10-046840  
Telefonszám: +36 1 3 255 255 
e-mail: bkk@bkk.hu 
 
Adatok forrása 

A BKK a Pályázat során kizárólag a Pályázótól származó személyes adatokat kezeli, közvetlenül az 
érintettektől veszi fel az adatokat.  

 
Adatkezelés célja 
 
Az adatkezelés célja a „a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. jegy- és bérletellenőri 
formaruhájának megtervezésére – „Ötletpályázat BKK-formaruha tervezésére” pályázat 
(továbbiakban: Pályázat) dokumentálása és teljesítése, valamint beszámoló az eseményről a BKK Zrt. 
honlapján, valamint a BKK Zrt. Facebook oldalán. 
 
Az egyes személyes adatok kezelésének céljai a „Adatkezeléssel érintett személyes adatok köre” cím 
alatt került rögzítésre. A BKK Zrt.-nek személyi jövedelemadó előleg levonási és szociális hozzájárulási adó 
fizetési kötelezettsége keletkezik a Pályázat szerinti díjazással összefüggésben. Mivel a pályázati díj, mint 
felhasználási jog ellenértéke a magánszemély egyéb jövedelmének minősül, a BKK Zrt.-nek kell levonnia és 
bevallania a Személyi jövedelemadót (SZJA-t), emiatt pedig szüksége van az olyan személyes adatokra, mint 
az érintett nevére, születési nevére, születési helyére és idejére, az érintett anyjának születési nevére, az 
érintett adóazonosító jelére, TAJ számára, állampolgárságára, valamint állandó lakcímére, továbbá a számla 
vezető bankra és bankszámlaszámra. Ezen adatok a BKK Zrt. bérszámfejtéssel foglalkozó munkatársának 
birtokába kerülnek a bérszámfejtés keretében. 
 
Adatkezelés jogalapja 
 
Az adatkezelés jogalapja a 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, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR rendelet) 6. cikk 
(1) bekezdésének a) pontja szerinti, Ön által megadott hozzájárulás. A hozzájárulásra a BKK Zrt. által 
megadott hozzájáruló nyilatkozat kitöltésével és aláírásával bescannelt formában van lehetőség. A 
járulékfizetési kötelezettség teljesítésével megvalósuló adatkezelések jogalapja a társadalombiztosítás 
ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. 
törvény 18. § és 24. § rendelkezéseiben foglalt, járulékfizetéssel kapcsolatos szabályokból, valamint a 
személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény vonatkozó rendelkezéseiből fakad. 
 
 



Adatkezeléssel érintett személyes adatok köre 
 
A Pályázat benyújtásához kapcsolódóan: a pályázó személy neve, e-mail címe, anyja születési neve, születési helye, ideje, 
a rövid bemutatkozóban foglaltak. 
Az érintett a **************** letölthető szerzői jogi nyilatkozat kitöltésével megadja a következő adatokat: 
az érintett neve, lakcíme, anyja neve, születési hely, idő és aláírása. 
 
 

Kezelt adatkör Adatkezelés célja 

A pályázó személy neve  Az érintett azonosítása 

A pályázó személy e-mail címe Az érintettel való elektronikus kapcsolatfelvétel 

A pályázó személy anyja születési neve Az érintett azonosítása, névazonosságból eredő 
problémák megelőzése 

A pályázó személy születési helye, ideje Részvételi feltétel teljesülésének ellenőrzése 

A pályázó személy rövid bemutatkozóban foglaltak A pályamunka kötelező tartalmi eleme, célja, hogy 
az adatkezelő átfogó képet kapjon a pályázó 
szakmai életútjáról 

Nyertes pályázat – felhasználási szerződés kötése esetén  

A pályázó személy születési helye Járulékfizetési kötelezettségek teljesítése 
 

A pályázó személy neve, születési neve Járulékfizetési kötelezettségek teljesítése 
 

A pályázó személy anyjának születési neve Járulékfizetési kötelezettségek teljesítése 
 

A pályázó személy adóazonosító jele Járulékfizetési kötelezettségek teljesítése 
 

A pályázó személy TAJ száma Járulékfizetési kötelezettségek teljesítése 
 

A pályázó személy állampolgársága Járulékfizetési kötelezettségek teljesítése 
 

A pályázó személy állandó lakcíme Járulékfizetési kötelezettségek teljesítése 
 

A pályázó személy bankszámlaszáma, számlavezető 
bankja 

A felhasználási jog ellenértékének kifizetése 

 
 
Adatkezelés időtartama 
 
A benyújtott pályázattal kapcsolatban kezelt személyes adatokat a BKK Zrt. az adatkezelés céljára legfeljebb 
a Pályázat eredményhirdetését követő 6 hónapig tárolja és kezeli. Az SZJA megfizetésével kapcsolatos 
iratokat adózónak a nyilvántartás módjától függetlenül az adó megállapításához való jog elévüléséig, a 
halasztott adó esetén a halasztott adó esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig kell 
megőriznie. 
 
Az adatok címzettjei 
 
Az Ön fent megjelölt – személyes adatait a BKK munkatársai rögzítik és kezelik.  
 
Az adatokat harmadik személyek vagy az EGT-n kívülre vagy nemzetközi szervezet részére nem 
továbbítjuk. 



 
 
Adatbiztonsági intézkedések 
 
A BKK elkötelezett a Pályázok személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja az információs 
önrendelkezési jog tiszteletben tartását. A BKK a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden 
olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az az adatok biztonságát garantálja. A BKK 
adatkezelésének részleteit a honlapján található adatkezelési tájékoztató tartalmazza 
https://bkk.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/ címen. 
 
Az adatok őrzési helye: a BKK Zrt. székhelye (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19–21.) és bérelt 
szerverparkja (Dataneum 1108 Budapest, Kozma utca 2.). 
 
Adatok közzététele 
 
A nyertes pályázó adatait és az általa beküldött pályázatot a BKK Zrt. az alábbi felületeken teheti közzé: 
BKK Zrt. honlapja és Facebook oldala. 
 
További tájékoztatás 
 
A BKK adatkezelésével kapcsolatban felmerülő adatvédelmi szabályok és információk elérhetők a 
https://bkk.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/ oldalon. Amennyiben kérdése merülne fel a Tájékoztatóval 
kapcsolatban, kérjük, az adatvedelem@bkk.hu e-mail-címre írjon nekünk, és kollégánk megválaszolja. 
 
 
Az érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei 
 

Az Ön hozzáférési joga 

 

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon részünkről 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 Önnel kapcsolatban kezelt személyes adatok kategóriái; 
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat 

közöljük vagy közölni fogjuk, 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 Ön azon joga, hogy kérelmezheti tőlünk az Önre vonatkozó személyes adatok 
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes 
adatok kezelése ellen; 

f) a valamely felügyeleti hatósághoz (Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz) címzett panasz benyújtásának joga; 

g) ha az adatokat nem Öntől gyűjtöttük, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; 
h) az 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 Önre nézve az milyen várható következményekkel 
jár. 

 

A BKK az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. A BKK 

az Ön által kért további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat 

fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus 

formátumban kell rendelkezésre bocsátani kivéve, ha azt Ön másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó 

jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságát. 

https://bkk.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/
https://bkk.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/


 

Az Ön helyesbítéshez való joga  

 

Az Ön erre vonatkozó kérése esetén a BKK köteles indokolatlan késedelem nélkül helyesbíteni az Önre 

vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje 

a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

 

A törléshez való jog  

 

A személyes adatok törlése, vagy egyéb érintetti jog érvényesítése iránt a Pályázó bármikor kérelmet nyújthat 

be a formaruhapalyazat@bkk.hu elektronikus e-mail címre. A BKK Zrt. a törlésre vonatkozó kérelem 

beérkezését követő 10 munkanapon belül törli a személyes adatokat. 

 

Fennállhat olyan körülmény, amikor a BKK Zrt. – ésszerű okokból kifolyólag - nem tudja maradéktalanul 

teljesíteni az adatok törlését, például, ha a BKK Zrt. honlapján vagy Facebook oldalán megjelent a nyertes 

érintett személyes adata és annak közzététele után bárki letölti és sokszorozza. A BKK Zrt. azonban minden 

tőle telhetőt megtesz az általa kezelt adatok törlése érdekében. 

 

Ön jogosult arra, hogy a BKK-tól az Önre vonatkozó személyes adatok törlését kérje. A BKK az alábbi 

esetekben köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje: 

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyikből azokat gyűjtötték vagy 
más módon kezelték; 

b) Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más 
jogalapja; 

c) Ön tiltakozik a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az 
adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget 
élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy Ön tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében 
történő adatkezelés ellen; 

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 
e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban (magyar 

jogban) előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 
f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 

kínálásával kapcsolatban került sor. 
 

A GDPR kivételi köröket is megfogalmaz, vagyis törlési kérelmének nem tudunk eleget tenni azokban az 

esetekben, ha az adatkezelés: 

a) valamely jogi kötelezettségnek való megfelelés, vagy 
b) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.  

 

 

Az adatkezelés korlátozásához fűződő jog  

 

Ön jogosult arra, hogy kérésére a BKK korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak közül valamelyik teljesül: 

 

a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a BKK ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 

b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, helyettük azok felhasználásának 
korlátozását kéri; 

c) a BKK-nak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli 
azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy 

d) Ön tiltakozott a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az 
adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás 
arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapítják, hogy a BKK jogos indokai elsőbbséget 
élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.  

mailto:formaruhapalyazat@bkk.hu


 

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

az Ön 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. A BKK előzetesen tájékoztatja Önt – akinek a kérésére korlátozták az 

adatkezelést – az adatkezelés korlátozásának feloldásáról. 

 

 

Az adathordozhatóság joga 

 

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes 

adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, 

hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, 

amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: 

a) az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása vagy az Önnel kötött szerződés teljesítése, és  
b) az adatkezelés automatizált módon történik. 

 

 

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során jogosult arra, hogy – ha ez technikailag 

megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. 

 

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása nem sértheti a törlés jogát. Az adathordozás joga nem 

alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi 

jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. Az adatok 

hordozhatóságához való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.  

 

Jogorvoslat 

 
Az érintett a fenti jogainak gyakorlásával összefüggésben a BKK Zrt. adatvédelmi tisztviselőjéhez is 
fordulhat az adatvedelem@bkk.hu e-mail címen. 
 
Amennyiben az érintett az adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől 
számított 30 napon belül – a Fővárosi Törvényszékhez, vagy a lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez 
fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 
 
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet 
élni:  
 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C  
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5  
Telefon: +36 1 391 1400  
Telefax: +36 1 391 1410  
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu • honlap: http://www.naih.hu 
 
Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.naih.hu%2F%3Ffbclid%3DIwAR1scCdBVyAcAzulGV9Z-QPvls_iZg1acLb9HbCZuHyDsGxNiYSfHaqqxLs&h=AT0DKDdcTrxmo_sXPQO720MmZ6-CK22Mkmiz8lMZ_r_KJBR4an0S0Kd1CzJMlRP6PCdEmbU14qonMo_EKtUWmvyP_Sb2FlFHdLYx4YwnBc1-r134jLycL_D7Hk3wIjiY4vQ

