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1. ADATKEZELŐ NEVE, ELÉRHETŐSÉGEI 
Közös Adatkezelő: Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. (továbbiakban, mint 

Társaság vagy Adatkezelő ) 

Székhely: 1042 Budapest, István út 17-19. 
E-mail címe: ujkk@ujkk.hu 
Telefon: + 36-1-231-7070 
Képviseli: Belán Beatrix 
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: dpo.ujpest@simplexion.hu  

2. ADATKEZELÉS CÉLJA, RÖVID LEÍRÁSA, ÉS A KEZELT ADATOK KÖRE 
Társaság és telephelyei havonta küld hírlevelet a hírlevélre feliratkozottak részére az általuk szervezett programokkal, 
tanfolyamokkal, rendezvényekkel, pályázatokkal, versenyekkel, egyéb Társasághoz és fiókintézményeihez köthető 
hírekkel kapcsolatban, célcsoportnak megfelelően. Ehhez honlapján kialakított feliratkozó felületen regisztrálhatnak az 
érdeklődők. Az érintettek a feliratkozáskor megadják keresztnevüket és email címüket. 
Hírlevélre feliratkozáskor feliratkozók elfogadják az adatkezelési tájékoztatóban meghatározottakat, és hozzájárulnak az 
adatkezeléshez. A küldött hírlevelekben minden esetben feltüntetésre kerül a hozzájárulás visszavonásáról való 
tájékoztatás is. 
Az adatkezelés célja a Társaság által szervezett programokkal, tanfolyamokkal, rendezvényekkel, pályázatokkal, 
versenyekkel, egyéb Társasághoz köthető hírekkel kapcsolatos rendszeres kapcsolattartás (hírlevél küldés) technikai 
feltételeinek biztosítása, valamint a levél személyesebbé tétele a (kereszt)névre szóló címzéssel. 

3. ADATKEZELÉS JOGALAPJA 
Társaság által végzett adatkezelés az (EU) 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. 
cikk (1) bekezdés a) pontján alapul, azaz az érintett konkrét célból történő hozzájárulásán. Az érintettnek bármikor 
lehetősége van megadott hozzájárulásának visszavonására, ami azonban nem érinti a visszavonás előtti, a hozzájárulás 
alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

4. A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI, ILLETVE A CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
Az adatkezelési tevékenység során Társaság szervezetén kívül kizárólag a szolgáltatás technikai feltételeit biztosító alábbi 
adatfeldolgozó részére ad hozzáférést a személyes adatokhoz. 
Adatfeldolgozó megnevezése: StudioVino Kft. 
Székhely:  1132 Budapest, Visegrádi u 3. 2. em. 4. 
Elérhetőség:  novak.klara@studiovino.hu 

5. ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK ORSZÁGBA (NEM EGT TÉRSÉGBE TARTOZÓ ORSZÁGBA) 
Adatkezelő nem továbbít személyes adatot harmadik országba. 

 

6. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA 
Adatkezelő a személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeli, ennek hiányában a feliratkozástól számított 5 
évente kéri a hozzájárulás megerősítését az Érintettektől. A megerősítés hiányában a személyes adatokat Adatkezelő a 
feliratkozástól számított 5 év végén törli. 

7. AZ ÉRINTETTEK ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI: 
Az Érintetteket az adatkezelés vonatkozásában az alábbi jogok illetik meg. A Társaságnak a jogérvényesítés teljesítését 
(feltéve, ha hosszabbításra nem kerül sor) a kérelem, kérés beérkezését követő legfeljebb egy hónapon belül kell 
biztosítania. 
7.1 Hozzáféréshez való jog 
A GDPR 15. cikke alapján biztosítandó érintetti jog alapján az Érintett tájékoztatást, visszajelzést kérhet az adatkezelőtől 
személyes adatainak kezelési feltételeiről, körülményeiről, kiemelten: 

- az Érintett személyes adataival kapcsolatos adatkezelések céljáról, jogalapjáról, 
- az adatkezeléssel érintett személyes adatok kategóriáiról, 
- a személyes adatok címzettjeiről, illetve a címzettek kategóriáiról, 
- az Érintett személyes adataival kapcsolatos adatkezelések vonatkozásában az adatok tárolására kitűzött 

időtartamról, illetve a megőrzési idő meghatározásának szempontrendszeréről, 
- érintetti joggyakorlási lehetőségeiről, jogorvoslati lehetőségekről, 
- arról a körülményről, hogy automatizált döntéshozatalt, profilalkotást végez-e az Adatkezelő a személyes 

adatokkal, ha igen, ennek mik a körülményei. 
Hozzáférési joga keretében - GDPR 15. cikk (4) bekezdése alapján - az érintettek egy alkalommal díjmentesen kérhetik a 
Társaságtól a róluk kezelt személyes adatok elektronikus másolatát. 
7.2 Helyesbítéshez való jog 
A GDPR 16. cikke alapján az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse 
az adatkezelésében lévő, pontatlan személyes adatokat, továbbá kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését. A 
helyesbítési jog gyakorlására elektronikus, vagy papír alapú levél formájában van lehetősége az érintetteknek az 1. 
fejezetben meghatározott elérhetőségek használatával. 
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7.3 Törléshez való jog 
A GDPR 17. cikke alapján az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulása visszavonása, az adatok jogellenes kezelése, az 
Adatkezelő Uniós, vagy tagállami jogból eredő kötelezettsége fennállása, vagy az adatkezelés cél megszűnése esetén az 
Adatkezelőtől adatai törlését kérje. 
7.4  Az adatkezelés korlátozásához való jog 
A GDPR 18. cikke alapján az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi 
esetek valamelyike áll fenn: 
- Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 
- az adatkezelés jogellenes és az Érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, 
-az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, azonban az Érintett igényli azokat 
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. 
7.5 Automatizált döntéshozatal, profilalkotás 
A Társaság jelen adatkezelési tevékenysége során nem végez joghatással járó, vagy az érintetteket hasonlóképpen jelentős 
mértékben érintő automatizált döntéshozatalt, vagy profilalkotást, ugyanakkor Adatkezelő 2 által végzett profilalkotási 
tevékenység haszonélvezője a részére biztosított statisztikai adatok, hirdetési szolgáltatás igénybevétele során. 
7.6 Egyéb jogorvoslati lehetőségek 
A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 
Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül minden érintett jogosult arra, hogy amennyiben az 
érintett szerint az Adatkezelő vagy az általa megbízott Adatfeldolgozó tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést 
követett el, vagy annak veszélyét idézte elő, úgy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóságnál (a továbbiakban: Felügyeleti Hatóság). 
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: 
1363 Budapest, Pf.: 9. 
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11  
Tel.: 06 1/391-1400 
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 
A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő 
panasztételhez való jog − sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint 
a személyes adatai kezelésével összefüggő jogait megsértették.  
A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Az Érintett dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy a tartózkodási 
helye szerinti törvényszék előtt indítja meg. 
A törvényszékek listáját a http://birosag.hu/torvenyszekek hivatkozás alatt érheti el. 

 


