
Adatkezelési Tájékoztató 

Adatkezelő adatai 

Név:    Városrendezési KKT.  

Székhely:    1013 Budapest, Attila út 13. IV./8. 

Cégjegyzékszám:   01-03-023138 

E-mail:    congresshostess@gmail.com, varosrendezesikkt@gmail.com 

   

Adatkezelés célja 

Az adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy adatkezelő és ügyfele közötti megbízási 

jogviszony ellátáshoz szükséges valamint a köztük lévő szerződéses kötelmeknek eleget tegyen. 

Ennek megfelelően személyes adatok és információk tárolásával, őrzésével, használatával ellátja, 

biztosítja, működteti  az Iroda tevékenységéhez kapcsolódó folyamatokat. Amelyhez szükséges a 

személyes adatok megadása, tárolása, archiválása, azok változásának nyomon követése, és az 

adatok használatával kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése. 

 

I.  Ügyfelek által megadott adatok vonatkozásában 

 

Kezelt adatok köre: 

1. kötelezően magadandó adatok: név, beosztás, anyja neve, lakcíme, e-mail cím, születési 

hely, születési idő, hivatalos okmányok adatai 

2. opcionálisan megadható adatok: leánykori név, telefonszám, mobilszám, elérhetőség 

egyéb formai, gazdasági társaságok adatai és hivatalos okiratai, egészségügyi adatok 

(magasság, testsúly kilogramm adatok) dolgozói és alkalmazottai adatai és elérhetőségei. 

 

Adatkezelés jogalapja: 2016/679 EU Rendelet 6. cikk. a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás. 

Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-

mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy 

megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt 

a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. 

Az Iroda az információs önrendelkezési jogról és az Információszabadságról szóló 2011.évi 

CXII.tv. értelmében, továbbá a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 

tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint 95/46/EK 

Rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU Rendelet alapján az adatkezelésről 

és a hozzá tartozó folyamatokról adatkezelési és adattovábbítási nyilvántartást vezet. 

Az adatkezelés és továbbítás részletes szabályzását a Városrendezési KKT. Adatkezelési és 

Adatvédelmi Szabályozása tartalmazza, amely nyilvánosan elérhető és megtekinthető Irodánk 

székhelyén. 

 

 

Adatkezelés időtartama    

A Városrendezési KKT. az Ügyfelek önkéntes adatszolgáltatásán és a Hatóság által előírt 

adatkezelés feltételeire és módjára vonatkozó tájékoztatás birtokában történt, előzetes, 

kifejezett és önkéntes hozzájárulásán alapuló adatkezelést 5 éves időtartamban határozza meg, 

valamint az ügyfelek által tett adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig végzi. Ügyfelek 

adatainak felhasználását addig tekintjük folyamatosnak, amíg nem kéri az Ügyfél azok 

törlését a nyilvántartásból. Amennyiben adatait törölni  vagy módosítani kívánja, kérjük, a 

mailto:attila@berzeviczi.hu


megfelelő formanyomtatvány kitöltésével írásban tegye meg. Amelyet személyesen, vagy 

email-en, vagy  postai küldemény formájában jutasson el Irodánknak.  

 

Adatfeldolgozó igénybevétele 

Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő döntést az adatkezelő hozzájárulása nélkül nem 

hozhat, az adatkezelő rendelkezésein kívül egyéb célú adatfeldolgozást nem végezhet, 

feladatait kizárólag az adatkezelő utasítása alapján láthatja el.  

 

Adatfeldolgozók adatai:  

 

1) Puskás Mária Erzsébet E.V. 

2) Merlin Studio 

 

 

Adatbiztonság 

 

A Városrendezési KKT. a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a 

hatályos magyar és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden 

esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő 

biztonságos adatkezeléshez szükségesek. 

 

A Felhasználó kérelmezheti az Irodánál, mint adatkezelőnél, hogy  

a)    tájékoztassa személyes adatai kezeléséről,  

b)    személyes adatainak helyesbítését, valamint  

c)    személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.  

 

 

Amennyiben Ön nem ért egyet a Városrendezési KKT. sérelmesnek tartott eljárásával 

(adatkezelés, tájékoztatás, helyesbítés, zárolás, törlés iránti kérelem megtagadása), az eljárás 

ellen panasszal élhet az alábbi Hatóságnál, illetve a jogszabályban meghatározottak szerint 

bírósághoz fordulhat: 

 

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Cím:   1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

Telefon: 06- 1-391-1400 

Fax:  06-1-391-1410 

E-mail:  ugyfelszolgalat@naih.hu 

Weboldal:  naih.hu 

 

 

 

 

 

 

Városrendezési KKt.   


