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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

A „Pályázat a mikroMobilitási Pontok elnevezésére” nyilvános pályázattal 
összefüggésben a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság által kezelt személyes adatokról 

Bevezetés 

Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete 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 
(általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. és 14. cikke alapján a BKK 
Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: 
Adatkezelő) az érintettek részére a „Pályázat a mikroMobilitási Pontok elnevezésére” 
nyilvános pályázattal összefüggésben kezelt személyes adatokkal kapcsolatban az alábbi 
tájékoztatást adja. A tájékoztatás figyelembe veszi a 29. cikk szerinti Adatvédelmi 
Munkacsoport útmutatását a 2016/679. rendelet szerinti átláthatóságról (WP260) is.  

A jelen Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: Adatkezelési Tájékoztató) célja, hogy 
közérthető formában adjon információkat a mikromMobilitási Pontok elnevezésével 
összefüggő nyilvános pályázattal kapcsolatban az érintetteknek a személyes adataik 
kezelésekor az Adatkezelő által követett alapelveiről, az őket megillető jogokról és a főbb 
adatkezelési szabályokról. Ezeket a szabályokat az Adatkezelő jelen Adatkezelési 
Tájékoztatója tartalmazza, meghatározva az Adatkezelő adatkezelésének fő jellemzőit.  

A tájékoztatóban foglaltak a nem természetes személyekre vonatkozó adatok tekintetében 
nem alkalmazhatók. 

 

I. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI, A SZEMÉLYES ADAT ÉS AZ 
ÉRINTETT FOGALMA 

 
Az adatkezelő neve BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság 

Székhelye 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19–21. 

Adatvédelmi tisztviselő neve dr. Pálvölgyi Miklós 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége adatvedelem@bkk.hu 

Telefonszám (ügyfélszolgálat) +36-1-3-255-255 

Adatvédelmi dokumentumok elérhetősége https://bkk.hu/magunkrol/adatkezelesi-tajekoztatok/ 

A jelen tájékoztató szempontjából személyes adat azonosított vagy azonosítható természetes 
személyre (az Érintett) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes 
személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító (például név, 
szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, 
genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy, vagy 
több tényező) alapján azonosítható.  

A jelen Tájékoztató szerinti személyes adatkezelések Érintettjei különösen azon természetes 
személyek, akik részt vesznek a BKK, mint Szervező által meghirdetett nyilvános pályázaton. 

 
 

II. A NYEREMÉNYJÁTÉK SORÁN KELETKEZŐ EGYES SZEMÉLYES ADATOK 
KEZELÉSÉRŐL, AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA 
 
 

mailto:adatvedelem@bkk.hu
https://bkk.hu/magunkrol/adatkezelesi-tajekoztatok/
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Érintett Kezelt adat Adatkezelés 
célja 

Adatkezelés 
jogalapja 

Adatkezelés 
időtartama 

Az adatok 
megismerésére 

jogosultak 

Pályázó • név  

• e-mail cím 
 

Pályázó 
részvétele a 

nyilvános 
pályázaton, a 

Pályázó 
értesítése a 

pályázat 
eredményéről. 

hozzájárulás a Pályázatra való 
jelentkezés 

visszavonásáig, 
illetve az 

eredményhirdetést 
követő 30. napig 

kommunikáció és 
mobilitásfejlesztési 

osztály 
munkatársai 

Díjazott 
• név, 

• életkor  

• e-mail-cím 

a díj átadása a 
nyertes Pályázó 
részére, Nyertes 

Pályázó 
azonosítása, 

kapcsolatfelvétel 
a Nyertes 

Pályázóval 

hozzájárulás a pályázatra 
jelentkezés 

visszavonásáig, 
ha arra a díj 

átadását 
megelőzően kerül 

sor, illetve a díj 
átadását követő 30 

napig 

kommunikáció és 
mobilitásfejlesztési 

osztály 
munkatársai 

Díjazott 
• név  

• díj 
átadásának 
időpontja 

Díjazottak 
honlapon 
történő 

nevesítése 

hozzájárulás a pályázatra 
jelentkezés 

visszavonásáig, 
ha arra a díj 

átadását 
megelőzően kerül 

sor, ennek 
hiányában a 

Polgári 
Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. 

törvény 6:22 
szerinti elévülési 

ideig, 5 (öt) évig; a 
kiválasztást 

követő 8 (nyolc) 
évig a számviteli 
szabályok szerint 

kommunikáció és 
mobilitásfejlesztési 

osztály 
munkatársai 

 

A kezelt adatok forrása: A személyes adatokat közvetlenül az érintett bocsátja a BKK Zrt. 
rendelkezésére.  

 

III. AZ ÖN (ÉRINTETT) JOGAI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÜK RENDJE: 
 
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított egy 
hónapon belül tájékoztatja az érintettet az általa megadott elérhetőségen az alábbiak szerinti 
kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem 
összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. 
A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a 
kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. 
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Személyesen: 
az Adatkezelő Központi Ügyfélszolgálatán 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21. 
 
Telefonon: 
az Adatkezelő Telefonos Ügyfélszolgálatán +36 1 3255255 
 
Írásban: 
‒ levélben: az ügyfélszolgálat címére, 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21. 
‒ telefaxon: az ügyfélszolgálat faxszámára +36 1 2 351 040 
‒ elektronikus úton (e-mail): az ügyfélszolgálat e-mail-címére bkk@bkk.hu 

Ön, mint érintett a lenti jogait az alábbi elérhetőségeken tudja gyakorolni: 
 
Az Ön tájékoztatáshoz való joga 

Írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől arról, hogy: 

• milyen személyes adatait, 

• milyen jogalapon, 

• milyen adatkezelési cél miatt, 

• milyen forrásból, 

• mennyi ideig kezeli,  

• alkalmaz-e adatfeldolgozót, ha igen, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről 
és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, 

• az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz 
biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. 

• az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására 
megtett intézkedésekről 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
Az Ön hozzáférési joga 
 
Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelő részéről 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 közli vagy közölni fogja az Adatkezelő, 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 az Adatkezelőtől 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 gyűjtötte az Adatkezelő, 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. 
 

tel:+36
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Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön 
rendelkezésére bocsátja. Az Adatkezelő 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. 
 
Az Ön helyesbítéshez, kiegészítéshez való joga  
 
Az Ön erre vonatkozó kérése esetén az Adatkezelőköteles 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. 
 
Az Ön törléshez való joga 
 
Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok törlését kérje. 
Az Adatkezelő 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 törlési kérelem nem teljesíthető, ha az adatkezelés: 
g) valamely jogi kötelezettségnek való megfelelés, vagy 
h) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.  
 
Az Ön zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) fűződő joga 
 
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő 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 az Adatkezelő ellenőrizze a személyes 
adatok pontosságát; 
b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, helyettük azok 
felhasználásának korlátozását kéri; 
c) az Adatkezelőnek 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 az Adatkezelő jogos indokai 
elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.  
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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. 
Az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja Önt – akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést – 
az adatkezelés korlátozásának feloldásáról. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt 
indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adat zárolását kérheti Ön például abban az 
esetben, ha úgy gondolja, hogy adatait az Adatkezelő jogellenesen kezelte, azonban az általa 
kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy azokat az 
Adatkezelő ne törölje.  

Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az Adatkezelő tovább tárolja a 
személyes adatot, ezt követően törli az adatokat. 

 
Az Ön tiltakozáshoz való joga 
 
Az érintett jogosult arra, hogy írásban a tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdeken 
alapuló az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges 
kezelése ellen. Ilyen esetekben az Adatkezelő 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 szemben vagy amelyek jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 
 
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett 
jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő 
kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez 
kapcsolódik. Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében 
történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 
 
 
 
Az Ön 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.  
 
Az Ön jogorvoslati joga  
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Az Adatkezelő megkeresése 

Javasoljuk, hogy a bírósági vagy hatósági eljárás kezdeményezése előtt az Adatkezelőnek 
legyen szíves elküldeni a személyes adatai kezelésével kapcsolatos megkeresését, panaszát, 
hogy azt kivizsgálhassuk és megnyugtatóan orvosolhassuk, illetve az előző pont szerinti 
valamely kérelmét, igényét – annak megalapozottsága esetén - teljesíthessük.  
 
Az Adatkezelő az Érintett előző pont szerinti valamely adatkezeléssel kapcsolatos jogának 
érvényesítése, adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás kérése, illetve adatkezeléssel 
kapcsolatos tiltakozása és panasza esetén indokolatlan késedelem nélkül, a mindenkori 
jogszabályokban által előírt időn belül vizsgálja ki az ügyet, intézkedik a megkereséssel 
kapcsolatban és nyújt tájékoztatást az ügyben az Érintett személy részére. Szükség esetén, 
figyelembe véve a megkeresés összetettségét és a megkeresések számát, ez a határidő a 
jogszabályban írtak szerint meghosszabbítható.  
 
Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a megkeresést, a tájékoztatást lehetőség szerint 
elektronikus úton adja meg az Adatkezelő, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri. Ha az 
Adatkezelő nem tesz intézkedést az Érintett megkeresése alapján késedelem nélkül, de 
legkésőbb a jogszabályban meghatározott határidőben, tájékoztatja az Érintettet az 
intézkedés elmaradásának, a kérelem teljesítése megtagadásának okairól, valamint arról, 
hogy az Érintett az alábbiak szerint bírósági vagy hatósági eljárást kezdeményezhet ügyében. 
 
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai érvényesítése érdekében vagy amennyiben az 
Adatkezelő által kezelt adataival kapcsolatban bármilyen kérdése, kételye van, illetve 
adataival kapcsolatban felvilágosítást kér, panaszt kíván előterjeszteni vagy az előző 
pont szerinti valamely jogával kíván élni, ezt megteheti az Adatkezelő jelen 
Tájékoztatóban felsorolt elérhetőségein. 

Bírósági eljárás kezdeményezése 

Az Érintett az Adatkezelő, illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési 
műveletekkel összefüggésben – az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése 
szerint az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró 
adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban 
vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. 

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – az 
Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes törvényszék előtt is megindítható. 

 
Ha Ön úgy véli, hogy adatait az Adatkezelő jogellenesen kezeli – az egyéb közigazgatási vagy 
bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül –, Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 
9-11., postacím:1363 Budapest, Pf. 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefon:+36 (1) 391-
1400, fax.:+36 (1) 391-1410, honlap:www.naih.hu) – különösen a szokásos tartózkodási helye, 
a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha megítélése szerint 
szerint  az Adatkezelő a jogainak az érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak 
érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja (vizsgálat kezdeményezése), valamint ha 
megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő, illetve az általa 
megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok 
kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában 
meghatározott előírásokat (hatósági eljárás lefolytatásának kérelmezése). 
 
Ön polgári pert is kezdeményezhet a BKK ellen. A per elbírálása a Törvényszék hatáskörébe 
tartozik. A perre alapvetően a BKK székhelye szerint illetékes Fővárosi Törvényszék, emellett 
pedig – az Ön választása szerint – az Ön lakóhelye szerinti törvényszék előtt is elindítható. 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/
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Egyebek 

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban részletezett személyes adat kezelés során automatizált 
döntéshozatal, profilalkotás nem történik.  

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a jövőre nézve 
módosítsa.  A módosításokról az Érintetteket elsősorban az Adatkezelő honlapján keresztül 
tájékoztatja. A jelen Adatkezelési Tájékoztató elérhető a 
https://bkk.hu/magunkrol/adatkezelesi-tajekoztatok/ honlapon. Amennyiben az Adatkezelési 
Tájékoztató módosul, ezt az Adatkezelő a honlapján közli az Érintettekkel. 

 
 

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

