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ÜGYFÉL ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

A Budai Zöld Fine Wine Service (a továbbiakban: „Budai Zöld”) elkötelezett az Ön – mint ügyfél (a továbbiakban „Ön” vagy 

„Érintett”) – személyes adatainak minél magasabb szintű védelme iránt, ezért megteszi a megfelelő és szükséges 

intézkedéseket annak érdekében, hogy személyes adatainak kezelése során a vonatkozó jogszabályok előírásai 

maradéktalanul érvényesüljenek.  

A jelen tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy az Budai Zöld a személyes adatok kiemelt védelmével 

kapcsolatos elkötelezettségét szem előtt tartva egyszerű és átlátható információval szolgáljon Önnek személyes adatai 

kezelésének részleteiről, arról, hogy milyen adatokat gyűjtünk Önről és azokat milyen célból, hogyan és mennyi ideig 

kezeljük, illetve tároljuk, valamint, hogy Önt milyen jogok illetik meg személyes adatainak kezelésével kapcsolatban és 

azokat hogyan gyakorolhatja.  

Kérjük, figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót!  

1. Ki kezeli az Ön adatait? 

Személyes adatait a Budai Zöld a Tájékoztatóban foglaltak szerint, a mindenkor hatályos és alkalmazandó jogszabályokkal, 

irányadó hatósági iránymutatásokkal és a Budai Zöld adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatával összhangban kezeli. 

A Tájékoztató tartalmával, illetve az Önt megillető jogokkal kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken kaphat további 

információkat: 

Adatkezelő neve: Tanúhegy Hungary Betéti Társaság („Adatkezelő”), a Budai Zöld Fine Wine Service kereskedelmi 

   név tulajdonosa 

Székhely:  1118 Budapest, Szüret utca 23. 2.em.1.  

E-mail:   levente@xn--budaizld-s4a.hu 

Telefonszám:  +36 30 8484824 

Honlap/Website http://www.budaizöld.hu/ 

Nyilvántartó hatóság Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 

Nyilvántartási szám: 01-06-797049 

Adószám:  27446962-2-43 

 

1. Adatvédelmi Tisztviselő 

A Budai Zöld adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége a fent megjelöltekkel megegyezik. 

2. Milyen adatokat kezelünk Önről és milyen célból 

Az Ön adatainak gyűjtése és kezelése elengedhetetlen annak érdekében, hogy a Budai Zöld képes legyen nyújtani az Ön által 

igénybe veendő szolgáltatásokat.  

Az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan adatkezelési célonként kategorizált teljes körű információkat a 

Tájékoztató 1. számú mellékletében olvashat. 

3. Milyen jogalapon kezeljük az Ön személyes adatait 

A Budai Zöld által Önről kezelt személyes adatok egyes kategóriáit és a hozzájuk rendelt jogalapokat a Tájékoztató 1. számú 

melléklete tartalmazza. Ez az adatkezelés és a személyes adatok rendelkezésre bocsátása az Ön által igénybeveendő 

szolgáltatások nyújtása, valamint az azokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése érdekében szükséges.  

A személyes adatok rendelkezésre bocsátása alapvetően önkéntes, esetenként azonban jogszabályi rendelkezések által előírt 

követelmények teljesítése érdekében valamint, adott esetben, szerződés megkötéséhez illetve teljesítéséhez szükséges 

mértékben kötelező. Erről a körülményről a Tájékoztató 1. számú melléklete adatkezelési célonként nyújt tájékoztatást. 

A Budai Zöld kivételesen az Ön önkéntes hozzájárulása alapján is kezelheti a személyes adatait, így különösen olyan 

szolgáltatások és juttatások esetében, amelyet az Ön kérése vagy választása szerint nyújtunk Önnek. 

4. Meddig őrizzük meg az Ön adatait 

Az itt meghatározott célokból gyűjtött adatok kizárólag az adatkezeléshez szükséges időtartamig kezelhetők. Polgári jogi 

igények esetében az 5 éves polgári jogi elévülés (A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § (1) bek.), illetőleg 
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az adó megállapításához való jog elévülési idejéig (Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 202. § (1) bekezdésében 

meghatározott ideig) azaz főszabály szerint 5 évig kerülnek kezelésre, ha jogszabály eltérően nem rendelkezik.  

Számviteli dokumentumok esetében a megőrzési idő az adott könyvelési tétel felmerülésétől számított 8 év, összhangban a 

Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. szakaszával. Amennyiben bírósági eljárás kezdeményezésére kerül sor, úgy a 

személyes adat az eljárás jogerős befejezéséig megőrzésre kerülhet, beleértve az esetleges jogorvoslat időtartamát is, amely 

adatok ezt követően – a polgári jogi elévülés időtartamát követően - törlésre kerülnek.  

Hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében a személyes adatok a hozzájárulás visszavonásáig kerülnek kezelésre. A 

hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

Az egyes adatkezelési célokhoz rendelt megőrzési időtartamokról részletesen a Tájékoztató 1. számú mellékletében 

tájékozódhat. Amennyiben a melléklet az adatkezelés időtartamaként egy igény érvényesíthetőségének elévülési idejét jelöli 

meg, ezt úgy kell értelmezni, hogy az elévülést megszakító cselekménytől a személyes adatok kezelésére vonatkozó időtartam 

újraindul és az elévülés bekövetkezésének új időpontjáig meghosszabbodik. 

5. Ki férhet hozzá az Ön személyes adataihoz 

Az Ön személyes adataihoz kizárólag a Budai Zöld arra felhatalmazott munkatársai, a szükséges hozzáférés („need to know”) 

elve alapján, az alkalmazandó jog által megengedett, feladatuk ellátásához szükséges mértékben férnek hozzá. 

Minden szükséges intézkedést megteszünk az Ön személyes adatai védelme, valamint a jogosulatlan hozzáférés, 

megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés és sérülés, 

továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás megakadályozása érdekében.  

Ennek megfelelően többek között az adatokhoz való különböző hozzáférési jogosultságokat alkalmazunk, amely biztosítja, 

hogy az adatokhoz csak a megfelelő, arra felhatalmazott személy férhessen hozzá, akinek az adatok megismerése a 

munkaköréből eredő kötelezettsége teljesítése érdekében szükséges.  

6. Kivel osztjuk meg az Ön személyes adatait 

Az Ön személyes adatainak kezelése során az adatok más személyekkel történő megosztása lehet szükséges. Ilyen személyek 

lehetnek például valamely közhatalmi szerv, hatóság vagy közhatalmi feladatot ellátó szervek, Magyarország bíróságai, stb., 

akik részére az Ön adatainak átadása jogszabályi kötelezettségeink teljesítése céljából szükséges. 

Az Ön adatait érintő bizonyos adatkezelési tevékenységek esetében a Budai Zöld harmadik személyek szolgáltatásait veszi 

igénybe, amely harmadik személyek („Adatfeldolgozók”) a Budai Zölddel kötött szerződés alapján, a Budai Zöld nevében és 

az általunk meghatározott valamely konkrét célból kezelik az Ön személyes adatait.  

A Budai Zöld kizárólag olyan Adatfeldolgozót vesz igénybe, aki megfelelő garanciákat nyújt a személyes adatok védelmére 

vonatkozóan. Az Ön személyes adatait elektronikus úton, illetve adott esetben papír alapon az alábbi Adatfeldolgozók részére 

továbbítjuk: 

Adatfeldolgozó megnevezése/ 

Name of the Data Processor 

Adatfeldolgozó tevékenysége / Activities of the Data Processor 

“Webnode AG”, Limmatquai 

112, 8001 Zurich 

Az Adatfeldolgozó a www.budaizöld.hu honlap domain- és tartalomszolgáltatója, továbbá 

levelező szerver szolgáltatója. A honlapon kitöltött űrlapokban megadott és a regisztrált 

felhasználók által szolgáltatott adatok a tartalomszolgáltató szerverein tárolódnak, illetve a 

weboldal böngészéséhez szükséges és a kényelmi cookie-k (sütik) általa kerülnek 

elhelyezésre. A budaizöld.hu domainre érkező és innen küldött elektronikus 

küldeményekben található személyes adatok is e szolgáltatónál kerülnek tárolásra. 

Svájc adatvédelmi joga az Európai Bizottság által elismerten egyenértékű az Európai Unió 

adatvédelmi jogával a 2000/518/EC: Commission Decision of 26 July 2000 pursuant to 

Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council on the adequate 

protection of personal data provided in Switzerland (notified under document number 

C(2000) 2304) (Text with EEA relevance.) alapján. 

Agria Privát Kft.,  Az Adatfeldolgozó számviteli szolgáltatásokat nyújt az adatkezelőnek. Ezzel kapcsolatban a 

vásárló számlázási adatait ismeri meg. 

Packeta Hungary Kft., Budapest 

Ezred utca 2 B2/11, 1044 

Az Adatfeldolgozó a belföldi csomagküldési szolgáltatás teljesítéséhez szükséges személyes 

adatokat ismeri meg: név, szállítási cím, kapcsolattartási adatok (telefonszám, e-mail cím). 

http://www.budaizöld.hu/
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8. Az Ön jogai 

A Budai Zöld indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a jelen pontban foglalt jogok gyakorlására irányuló kérelme 

beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Kérelme összetettségét, 

illetve kérelmei számát figyelembe véve az említett határidő szükség esetén további két hónappal meghosszabbítható. A határidő 

meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk 

Önt. Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, úgy a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adjuk meg, kivéve, ha 

ezt Ön másként kéri. 

Abban az esetben, ha a Budai Zöld valamely okból nem tesz intézkedéseket az Ön benyújtott kérelme nyomán, úgy késedelem 

nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatást adunk Önnek az intézkedés 

elmaradásának okairól, valamint arról, hogy hová fordulhat panaszával és milyen egyéb jogorvoslati jog illeti meg Önt. 

A jelen pontban foglalt jogokkal kapcsolatos kérelmek alapján nyújtott információk, valamint a kérelem teljesítése az Ön számára 

díjmentes. Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy méltányos összegű adminisztratív díjat számíthatunk fel a kérelemben foglaltak 

teljesítésével kapcsolatban, vagy amennyiben az egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, 

megtagadhatjuk a kérelem alapján történő intézkedést. Főszabályként eltérő körülmények (például, ha az újabb kérelemre 

kifejezetten a Budai Zöld adott okot) hiányában ismétlődőnek kell tekinteni az azonos tárgyban három (3) hónapon belül 

benyújtott kérelmeket.* 

Abban az esetben, ha megalapozott kétség merül fel a jelen pontban foglalt jogok gyakorlására irányuló kérelmet benyújtó 

természetes személy kilétével kapcsolatban, úgy további, az Ön személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk 

nyújtását kérhetjük Öntől. 

Az Ön jogai gyakorlásának teljessége érdekében a Budai Zöld minden olyan címzettet tájékoztat a jelen pontban foglalt jogok 

szerinti valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel az Ön személyes adatát 

közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne. Az Ön kérésére külön tájékoztatást 

nyújtunk e címzettekről. 

8.1. A hozzáféréshez való jog 

Ön kérheti a Budai Zöld-től, hogy nyújtson információt arra vonatkozóan, hogy kezeli-e a személyes adatait. Amennyiben igen, 

úgy az alábbi információkat bocsátjuk az Ön rendelkezésére: 

 az adatkezelés célja(i); 

 a kezelt személyes adatok kategóriái; 

 azon címzettek vagy címzettek kategóriái akik részére a személyes adatait közöltük vagy közölni fogjuk; 

 amennyiben értelmezhető (pl.: adattárolás történik), a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy 

amennyiben a tervezett időtartam a hozzáféréshez való jog gyakorlására tekintettel adott tájékoztatás pillanatában 

még nem meghatározható, úgy ezen időtartam meghatározásának szempontjai; 

 az Ön helyesbítéshez, törléshez, korlátozáshoz és tiltakozáshoz való jogai; 

 az Ön felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásához való joga; 

 ha a személyes adatokat nem Öntől gyűjtöttük, a személyes adatok forrására vonatkozó minden elérhető információ; 

Kérelmére egy példányban a rendelkezésére bocsátjuk az általunk kezelt személyes adatainak másolatát. A további másolatokért 

adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthatunk fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a jelen 

alpontban ismertetett jogának gyakorlására vonatkozó kérelmét, úgy - amennyiben Ön másként nem kéri - a személyes adatok 

másolatát széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk rendelkezésre. 

8.1. A helyesbítéshez való jog 

Ön kérheti, hogy a Budai Zöld által kezelt pontatlan személyes adatait késedelem nélkül helyesbítsük vagy, hogy az adatkezelés 

céljára tekintettel hiányos személyes adatait, az Ön – többek között – kiegészítő nyilatkozata alapján egészítsük ki. 

8.2. A törléshez való jog 

Ön kérheti, hogy a Budai Zöld késedelem nélkül törölje az Önről kezelt személyes adatait amennyiben: 

 a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyre tekintettel eredetileg kezeltük; 

 hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén, amennyiben Ön a hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincs 

más jogalapja; 

 a Tájékoztató 8.5. pontjának megfelelően sikeresen tiltakozik a személyes adatainak kezelése ellen és nincs elsőbbséget 

élvező jogszerű ok az adatkezelésre; 

 a személyes adatok kezelése jogellenes volt; 

 a személyes adatokat a Budai Zöld alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez 

törölni kell. 
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Amennyiben nyilvánosságra hoztuk a jelen alpontban foglalt jog gyakorlására vonatkozó kérelemmel érintett személyes adatot, és 

a jelen alpont értelmében azt törölni vagyunk kötelesek, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével 

megtesszük az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassuk az 

adatokat kezelő további adatkezelőket arról, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e 

személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 

Ön a jelen alpontban foglalt jogát nem gyakorolhatja amennyiben az adatkezelés: 

 véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 

 a személyes adatok kezelését előíró, a Budai Zöld-re alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség 

teljesítése, illetve közérdekből vagy a Budai Zöldre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett 

feladat végrehajtása céljából; 

 a népegészségügy területét érintő közérdek alapján; 

 közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a jelen 

alpontban említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy 

 jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. 

 

8.3. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 

 Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, amely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé 

teszi, hogy a Budai Zöld ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 

 az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának 

korlátozását; 

 a Budai Zöldnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az Ön igényli azokat jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

 Ön sikeresen tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg 

megállapításra nem kerül, hogy a Budai Zöld jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben. 

Az adatkezelés korlátozása esetén, a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, 

vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más személy jogainak védelme érdekében, vagy az 

Unió, illetve annak valamely tagállama fontos közérdekéből kezelhetjük. 

Amennyiben az Ön személyes adatának kezelését kérésésre korlátoztuk, úgy előzetesen tájékoztatni fogjuk az adatkezelés 

korlátozásának feloldásáról. 

8.4. Az adathordozhatósághoz való jog 

Az alábbi esetekben Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles 

körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket a személyes adatokat egy másik 

Adatkezelőnek továbbítsuk: 

 az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, 

vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és 

 az adatkezelés automatizált módon történik. 

Amennyiben az technikailag megvalósítható Ön kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. 

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a Tájékoztató 8.2. pontjában részletezett törléshez való jogot. Az említett 

jog nem gyakorolható abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy a Budai Zöld-re ruházott közhatalmi jogosítványai 

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. 

A jelen alpontban foglaltak nem érinthetik hátrányosan mások jogait és szabadságait. 

 

8.5. A tiltakozáshoz való jog 

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak azon kezelése ellen, 

amely közérdekű vagy a Budai Zöldre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához 

szükséges vagy a Budai Zöld vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, ideértve az említett 

rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben nem kezelhetjük tovább a személyes adatokat, kivéve, ha bizonyítani 

tudjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, 

jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 
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Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, Ön jogosult arra, 

hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az 

adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség. 

8.6. Az automatizált döntéshozatallal kapcsolatos jogok 

A Budai Zöldnél automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatal nem történik. 

8.7. A hozzájárulás visszavonásához való jog 

Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul Ön jogosult hozzájárulását bármikor visszavonni. A hozzájárulás 

visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti Adatkezelés jogszerűségét. A Budai Zöld biztosítja, hogy 

hozzájárulását ugyanolyan egyszerű módon vonhassa vissza, mint ahogy megadta azt. 

9. Jogorvoslati lehetőségek 

9.1. A felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtása 

Amennyiben úgy ítéli meg, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az Európai Parlement és a Tanács 

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”) rendelkezéseit, úgy jogosult panaszt benyújtani egy felügyeleti hatóságnál, különösen a szokásos tartózkodási helye, a 

munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban. A Magyarországon működő felügyeleti hatóság a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36 1 391 1400; e-mail: 

ugyfelszolgalat@naih.hu).  

9.1. Bírósághoz fordulás 

Amennyiben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság nem foglalkozik a hozzájuk benyújtott 9.1. pontban említett 

panaszával, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja Önt a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak 

eredményéről, vagy Ön úgy ítéli meg, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti GDPR-ban foglalt jogait, úgy jogosult 

bírósághoz fordulni. 

Az eljárást – felügyeleti hatósággal szemben – a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt (a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vonatkozásában a Fővárosi Törvényszék) vagy egyéb esetben a Budai Zöld székhelye 

szerint illetékes törvényszék előtt vagy az Ön lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt kell megindítani. 

9. Egyéb körülmények 

Jelen Tájékoztató 2022. március 21-től hatályos. A Tájékoztatót a Budai Zöld bármikor jogosult módosítani, amelyről Önnek 

előzetesen tájékoztatást adunk. 

A Tájékoztatóban külön nem meghatározott fogalmak a GDPR-ban foglalt jelentéssel bírnak. 

A Tájékoztatóban esetlegesen nem feltüntetett egyéb adatkezelésekre vonatkozóan a jelen Tájékoztatóban foglaltak az irányadóak 

azzal, hogy a jelen Tájékoztatóban nem feltüntetett adatkezelések körülményeiről, így az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, a 

személyes adatok forrásáról, a kezelt személyes adatok köréről, az adatkezelés időtartamáról, a címzettek kategóriáiról, az 

automatizált döntéshozatal tényéről, a kötelező adatszolgáltatás tényéről valamint annak elmaradásának lehetséges 

következményeiről, valamint a közös adatkezelés tényéről és esetlegesen az annak alapjául szolgáló megállapodás lényeges 

tartalmáról az adott adatkezelést szükségessé tevő eseményre vagy körülményre vonatkozóan, a Budai Zöld által kialakított 

nyomtatvány vagy egyéb nyilatkozat formanyomtatványa adja meg a tájékoztatást. 

 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
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1. sz. melléklet 

A személyes adatok kezelésének körülményeire vonatkozó előírások adatkezelési célok szerinti bontásban 

 

# Adatkezelési cél 

Az 

adatok 

forrása 

Jogalap A kezelt adatok köre 
Az adatkezelés 

időtartama 
Címzettek 

Történik-e 

adattovábbítás 

harmadik országba 

vagy nemzetközi 

szervezet részére 

(Igen/Nem) 

Kötelező-e a 

személyes adatok 

megadása  

(Igen/Nem) 

1 

Adásvételi szerződéses 

jogviszony létrehozása és 

szerződés illetve 

szolgáltatás teljesítése 

(általános cél) 

Érintett 

A szerződés 

megkötését megelőzően 

az érintett kérésére 

történő lépések 

megtétele; és 

szerződés teljesítése 

(GDPR 6. cikk (1) b)) 

Személyi azonosító adatok; 

(név; levelezési cím) 

 

Kapcsolattartási adatok 

(telefonszám; e-mail cím; 

levelezési cím) 

A szerződéses 

jogviszonyból fakadó 

követelések elévülési 

ideje (5 év) 

Packeta Hungary Kft. 

Amennyiben a vevő a 

www.budaizöld.hu 

honlapon űrlap 

alkalmazásával adta meg 

a szükséges adatokat, 

akkor: Igen, a weboldal 

tartalomszolgáltatójához. 

Egyéb esetben: Nem. 

Igen 

2 Panaszkezelés Érintett 

Jogi kötelezettség 

teljesítése 

(GDPR 6. cikk (1) c); 

Hpt. 288. § (3) 

bekezdés) 

Név; 

Telefon/e-mail; 

szerződésazonosító; 

Panasz és arra adott válasz 

tartalma; Panaszos által 

becsatolt dokumentumok 

A panasz 

benyújtásától 

számított 5 év 

- Nem Nem 

3 
Szerződéses viszonyból 

fakadó viták rendezése 
Érintett 

Jogos érdek (GDPR 6. 

cikk (1) f)) 

Személyi azonosító adatok; 

 

A szerződéses 

jogviszonyból fakadó 

követelések elévülési 

ideje (5 év) 

Meghatalmazottként 

jogi képviselő esetileg 
Nem Igen 

4 

Az Adatkezelő 

tevékenysége hatósági 

felügyeletének biztosítása 

Érintett 

Jogi kötelezettség 

teljesítése 

(GDPR 6. cikk (1) c)) 

Személyi azonosító adatok, 

Pénzügyi adatok 

Az üzleti kapcsolat 

fennállásának 

megszűnéséig 

NAV 

XI. kerület Újbuda 

Önkormányzata 

Nem Igen 

5 Direkt Marketing Érintett 
Hozzájárulás (GDPR 6. 

cikk (1) a)) 

Azonosító adatok és 

Kapcsolattartási adatok 

(név; levelezési cím; 

telefonszám; hozzájárulás 

megadásának időpontja) 

Hozzájárulás 

visszavonásáig 
- 

Amennyiben a vevő a 

www.budaizöld.hu 

honlapon űrlap 

alkalmazásával adta meg 

a szükséges adatokat, 

akkor: Igen 

Nem 

6 

Könyvelésre és számvitelre 

vonatkozó jogszabályi 

kötelezettségeknek való 

megfelelés 

Érintett 

Jogi kötelezettség 

(GDPR 6. cikk (1) c); a 

számvitelről szóló 

2000. évi C. törvény 

169. §) 

Személyi azonosító adatok, 

kapcsolattartási adatok, 

indító számlaszám, a 

számlán szereplő 

valamennyi adat. 

8 év NAV, Agria Privát Kft. Nem Igen 

http://www.budaizöld.hu/
http://www.budaizöld.hu/
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# Adatkezelési cél 

Az 

adatok 

forrása 

Jogalap A kezelt adatok köre 
Az adatkezelés 

időtartama 
Címzettek 

Történik-e 

adattovábbítás 

harmadik országba 

vagy nemzetközi 

szervezet részére 

(Igen/Nem) 

Kötelező-e a 

személyes adatok 

megadása  

(Igen/Nem) 

7 

Az érintett személyek 

adatvédelmi jogai 

érvényesítésével 

kapcsolatos adatkezelés 

Érintett 

Jogi kötelezettség 

(GDPR 6. cikk (1) c); 

GDPR 15-22. 

cikkeiben foglalt 

érintetti jogok 

gyakorlásának lehetővé 

tétele, illetve a 

megkereséssel 

kapcsolatban tett 

egyéb lépések 

dokumentálása) 

Az Adatkezelőhöz érkező 

adatvédelmi 

megkeresésekkel 

összefüggő személyes 

adatok: az Adatkezelőhöz 

forduló természetes 

személyek / jogi személyek 

vagy egyéb szervezetek 

esetén a kapcsolattartó 

személyek 

kapcsolattartáshoz 

szükséges adatai (így 

különösen: név, cím, e-mail 

cím, telefonszám), a 

megkeresés tartalma, 

valamint a megkereséssel 

kapcsolatban tett lépések 

és a megkereséssel 

kapcsolatban készült 

dokumentumok. 

Eltérő adatvédelmi 

hatósági 

iránymutatás 

hiányában 

határozatlan idő.  

Nincs (kivéve, ha a 

személyes adatok 

egyéb címzett részére 

is továbbításra 

kerültek – önálló 

adatkezelőként eljáró 

címzettek esetén ezen 

címzettek 

adatkezelési 

tájékoztatójában írtak 

szerint 

gyakorolhatják az 

érintettek jogaikat) 

Nem 

Igen – az érintett 

személy 

azonosításához, 

valamint jogai 

gyakorlásához 

szükséges körben 

(például: az érintett 

hozzáférési joga 

gyakorlásához 

szükséges 

megjelölnie, mely 

személyes 

adataihoz kíván 

hozzáférni), ezek 

hiányában az 

érintetti jogok 

gyakorlása (teljes 

körűen) nem 

biztosítható  

8 

Az érintett személyek 

adatkezeléshez történő 

hozzájárulásainak, 

valamint a hozzájáruló 

nyilatkozat esetleges 

visszavonásának 

archiválása 

Érintett 

Jogi kötelezettség 

(GDPR 6. cikk (1) c); 

GDPR 7. cikk (1) 

szerint, ha az 

adatkezelés 

hozzájáruláson alapul, 

az adatkezelőnek 

képesnek kell lennie 

annak igazolására, 

hogy az érintett 

személyes adatainak 

kezeléséhez 

hozzájárult)   

Ha az Adatkezelő valamely 

adatkezelése az érintett 

hozzájárulásán alapult, az 

Adatkezelő az adott 

hozzájárulást archiválja. 

Ennek célja, hogy a 

hozzájárulás jogszerűsége 

bármikor igazolható legyen. 

Ha az érintett a 

hozzájárulását visszavonja, 

az Adatkezelő a visszavonó 

nyilatkozatot (és az azzal 

kapcsolatos 

kommunikációt) is megőrzi. 

Ennek célja, hogy az 

Adatkezelő mindig tisztában 

legyen azzal, hogy egy 

Eltérő adatvédelmi 

hatósági 

iránymutatás 

hiányában 

határozatlan idő.  

Nincs (kivéve, ha a 

személyes adatok 

egyéb címzett részére 

is továbbításra 

kerültek – önálló 

adatkezelőként eljáró 

címzettek esetén ezen 

címzettek 

adatkezelési 

tájékoztatójában írtak 

szerint 

gyakorolhatják az 

érintettek jogaikat)   

Nem 

Igen, tekintettel 

arra, hogy az 

Adatkezelőnek 

képesnek kell 

lennie annak 

igazolására, hogy 

az érintett 

személyes 

adatainak 

kezeléséhez 

hozzájárult, így az 

adatok hiányában 

a hozzájárulást 

vagy a hozzájárulás 

visszavonását az 

adatkezelő nem 
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# Adatkezelési cél 

Az 

adatok 

forrása 

Jogalap A kezelt adatok köre 
Az adatkezelés 

időtartama 
Címzettek 

Történik-e 

adattovábbítás 

harmadik országba 

vagy nemzetközi 

szervezet részére 

(Igen/Nem) 

Kötelező-e a 

személyes adatok 

megadása  

(Igen/Nem) 

érintett visszavonta 

hozzájárulását egy 

meghatározott 

adatkezeléshez 

képes megfelelően 

kezelni 

9 

Adatvédelmi incidensek 

nyilvántartása (ideértve az 

incidensek kezelésével 

kapcsolatban tett lépések 

dokumentálását) 

Az 

Adatkez

elő 

adatvéde

lmi 

incidens

ek 

tekinteté

ben 

eljáró 

munkat

ársai, 

szerveze

ti 

egységei 

Jogi kötelezettség 

(GDPR 6. cikk (1) c); 

GDPR 33. cikk (5) 

alapján az Adatkezelő 

nyilvántartja az 

adatvédelmi 

incidenseket, 

feltüntetve az 

adatvédelmi 

incidenshez 

kapcsolódó tényeket, 

annak hatásait és az 

orvoslására tett 

intézkedéseket. E 

nyilvántartás lehetővé 

teszi, hogy az 

adatvédelmi hatóság 

ellenőrizze a GDPR 

követelményeinek való 

megfelelést) 

Az érintett személyeknek az 

adatvédelmi incidenshez 

kapcsolódó személyes 

adatai 

Eltérő adatvédelmi 

hatósági 

iránymutatás 

hiányában 

határozatlan idő. 

Nincs (kivéve, ha a 

személyes adatok 

egyéb címzett részére 

is továbbításra 

kerültek – önálló 

adatkezelőként eljáró 

címzettek esetén ezen 

címzettek 

adatkezelési 

tájékoztatójában írtak 

szerint 

gyakorolhatják az 

érintettek jogaikat) 

Nem 

Igen, tekintettel 

arra, hogy az 

Adatkezelő köteles 

nyilvántartani az 

adatvédelmi 

incidenseket, 

feltüntetve az 

adatvédelmi 

incidenshez 

kapcsolódó 

tényeket, annak 

hatásait és az 

orvoslására tett 

intézkedéseket. Az 

adatok kezelése 

hiányában az 

adatkezelő nem 

képes eleget tenni 

adatvédelmi 

incidenssel 

kapcsolatos 

kötelezettségeinek    

 


