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Adatkezelési tájékoztató 

a „Városliget környezetének közlekedésfejlesztése” elnevezésű online 
lakossági fórum során megvalósuló adatkezelésről  

1. sz. módosítása 

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 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 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) [a továbbiakban: 
GDPR], továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 
évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alapján a BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit 
Zrt. (a továbbiakban: Társaság, vagy adatkezelő) a „Városliget környezetének 
közlekedésfejlesztése” elnevezésű online lakossági fórum során megvalósuló 
adatkezeléssel összefüggésben a személyes adatok védelme érdekében az alábbi 
tájékoztatót teszi közzé. 

1. Az adatkezelő megnevezése: 

Az adatkezelő: BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. 
székhely: 1027 Budapest, Horvát utca 14-26.  
adószám: 25416316-2-41 
képviseli: Vitézy Dávid László vezérigazgató 
Telefon: +36-1-445-4501 
E-mail: info@bfk.hu  
weboldal: www.bfk.hu  
 
Az adatkezelő általános adatvédelmi szabályzata itt érhető el: 
https://bfk.hu/a-szervezetrol/adatvedelmi-szabalyzat/ 
 
2. Az adatfeldolgozó megnevezése: 

A távkapcsolatot biztosító szolgáltató. 

 

3. Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének neve, elérhetősége: 
 
Dr. Benkő Judit 
email cím: adatvedelmitisztviselo@bfk.hu 
postacím: 1027 Budapest, Horvát utca 14-26. 
 

4. Az online lakossági fórummal összefüggésben megvalósuló adatkezelésről: 

Az online lakossági fórum 2022. február 21. napján kerül megtartásra a Társaság által üzemeltetett 

www.automentesvarosliget.hu weboldalon - a https://zoom.us/j/91996935259 - található linkre 

kattintással. A lakossági fórum a Zoom rendszer használatával érhető el, melynek keretében a 

bejelentkezési adatokat a Zoom rendszere rögzíti a Társaságtól függetlenül. A Zoom rendszerével 

kapcsolatos használati útmutató az alábbi linken keresztül érhető el: www.automentesvarosliget.hu  

Az online fórumon a Társaság által bemutatásra kerül a Városliget környezetének 

közlekedésfejlesztése projekt (a továbbiakban: Projekt) tanulmánytervei az érdeklődők (a 

továbbiakban: Érintett) számára. 

mailto:info@bfk.hu
http://www.bfk.hu/
mailto:adatvedelmitisztviselo@bfk.hu
http://www.automentesvarosliget.hu/
http://www.automentesvarosliget.hu/
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Az online fórum élő közvetítésére kerül sor Vitézy Dávid közszereplő Facebook oldalán 
(https://www.facebook.com/vitezydavid). Az online fórum Facebookon keresztül történő 
közzétételére egyebekben a Facebook felhasználói feltételei irányadóak. 

Az online fórumon való részvétel önkéntes. Lehetőség van csak hallgatóként részt venni a fórumon, 
mely során mikrofon és a webkamera használata nem szükséges.  

Amennyiben az Érintett felszólal, kérdést kíván feltenni, abban az esetben a mikrofon, illetve a 
webkamera bekapcsolásával hozzájárul személyes adatai kezeléséhez, így különösen a nevének, 
hangmásának, illetve a webkamera bekapcsolása esetén a képmásának a fent megadott 
csatornán keresztül történő azonnali élő közvetítéséhez, valamint a jelen adatkezelési 
tájékoztatóban felsorolt további felületeken való közzétételéhez. 

Az Érintetteknek lehetőségük van felszólalás nélkül is kérdéseket feltenni, észrevételeket tenni az 
erre szolgáló chat ablakon keresztül, azonban ebben az esetben sem szükséges a mikrofonjukat, 
vagy a webkamerájukat bekapcsolni. A webkamera és a mikrofon használata önkéntes. 

Abban az esetben, ha az Érintett a webkamerát, illetve a mikrofont önként bekapcsolja a felszólalás 
során, azzal kifejezetten hozzájárul hang-és/vagy képmása, továbbá webkamera használata 
esetén az online kapcsolaton keresztül érzékelhető egyéb személyes adata Társaság általi – jelen 
tájékoztató szerinti – kezeléséhez. 

Az online lakossági fórumról készült felvételt a Társaság a jelen tájékoztatóban foglalt célokra, és 
ideig kezeli.  

Az adatkezelés célja: a Projekt bemutatása, a Projekttel összefüggésben a lakosság részéről 
felmerülő kérdések, észrevételek megválaszolása, illetve az online fórumról készült felvétel 
kommunikációs célból történő közzététele az alábbi helyeken: a Társaság hivatalos honlapján a 
www.bfk.hu oldalon, és LinkedInen (https://www.linkedin.com/company/budapest-fejlesztesi-
kozpont/), a társaság Youtube csatornáján 
(https://www.youtube.com/channel/UC8CyBD96Xt0iRToUi2XufvQ továbbá Vitézy Dávid 
közszereplő facebook oldalán (https://www.facebook.com/vitezydavid) oldalán. 

A kezelt adatok köre: az Érintett neve (amennyiben a fórum során ezen adat az Érintett által 
megadásra kerül). A webkamera, illetve mikrofon használata esetén az Érintett hang-és/vagy 
képmása, továbbá webkamera használata esetén az online kapcsolaton keresztül érzékelhető 
egyéb személyes adata. 

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett hozzájárulása, 
melyet az Érintett kifejezett formában, az online fórumhoz való csatlakozással, illetve adott esetben 
a mikrofon és/vagy a webkamera bekapcsolásával ad meg a jelen adatkezelési tájékoztatóban 
meghatározott célokból történő adatkezeléshez. 

A fórumról készített felvétel kommunikációs célból történő – fentiekben felsorolt honlapján és 
közösségi oldalain való – közzététele jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja 

A hozzájárulás önkéntes, tekintettel arra, hogy az online fórumon való részvétel az Érintett szabad 
akaratelhatározásán alapul, továbbá a hang-, és képfelvétel tekintetében is önkéntes, mivel a 
Társaság az online fórumon biztosítja annak lehetőségét, hogy az Érintett webkamera, illetve 
mikrofon használata nélkül, azaz felszólalás nélkül kérdéseket, észrevételeket tegyen fel az erre 
szolgáló chat ablakon keresztül. 

Az adatkezelés ideje: Az online lakossági fórumról készült felvételt a Társaság 2026. április 
30.napjáig megőrzi, annak érdekében hogy a honlapján és közösségi oldalain a lakosság minél 
szélesebb körű tájékoztatása érdekében közzé tegye.  

adattovábbítás: az Érintettek adatait a Társaság személyazonosításra alkalmas módon nem 
továbbítja, ekként nem kerülnek a személyes adatok továbbításra EGT-n kívüli harmadik országba 
vagy nemzetközi szervezet részére. 

automatizált döntéshozatal, profilalkotás: nem történik. 
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5. Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai: 

Az Érintett az adatkezeléssel összefüggésben a hatályos jogszabályok alapján, az abban 
meghatározott körben a jelen tájékoztatóban meghatározott elérhetőségeken bármikor 
kérelmezheti az alábbiakat: 

Hozzájárulás visszavonásának joga: 

Az adatkezeléshez adott hozzájárulás bármikor visszavonható az Érintett részéről a jelen 
tájékoztatóban meghatározott e-mail címek valamelyikére küldött írásbeli kérelemmel. A 
hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés 
jogszerűségét. 

Személyes adatokhoz való hozzáférés joga: 

Az Érintett tájékoztatás kérése alapján – amennyiben az nem esik törvényben meghatározott 
érdekből korlátozás alá – megismerheti, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e 
az adatkezelő által és jogosult arra, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatok kapcsán tájékoztatást 
kapjon (arról, hogy)  

- az adatkezelő azokat milyen célból kezeli, 

- mi jogosítja fel az adatok kezelésére (jogalapjáról),  

- mikortól és meddig kezeli az adatait (időtartamáról), 

- milyen adatokat kezel az Érintettről, és azok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja, 

- a személyes adatok címzettjeiről, illetve a címzettek kategóriáiról, 

- harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbításról, 

- amennyiben azokat nem az Érintettől gyűjtötte, akkor az adatok forrásáról,  

- az automatizált döntéshozatal jellemzőiről, ha ilyet alkalmaz az adatkezelő, 

- az adatkezeléssel kapcsolatos Érintetti jogairól, 

- jogorvoslati lehetőségeiről. 

A tájékoztatás iránti és hozzáférésre irányuló kérelmekre a Társaság legkésőbb egy hónapon belül 
válaszol. Az Érintett vonatkozásában a róla kezelt személyes adatokról kért további másolatokért 
a Társaság az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.  

A helyesbítéshez való jog: 

Az Érintett a kérheti személyes adatainak pontosítását, amelyet az Adatkezelő – annak 
relevanciája esetén – egy hónapon belül teljesít. 

A módosítani kért adat valóságát az Érintettnek alá kell támasztania, és igazolnia kell azt is, hogy 
valóban az arra jogosult személy kéri azt. Az adatkezelő csak így tudja megítélni azt, hogy az új 
adat valós-e, és ha igen, akkor módosíthatja-e a régit. 

Amennyiben nem egyértelmű, hogy a kezelt adat helyes-e vagy pontos-e, akkor az adatkezelő az 
adatot nem helyesbíti, csak megjelöli, azaz jelzi, hogy azt az Érintett kifogásolta, de nem biztos, 
hogy helytelen. Az adatkezelő a kérés hitelességének megerősítését követően, indokolatlan 
késedelem nélkül helyesbíti a pontatlan személyes adatokat, illetve kiegészíti a kérelemmel Érintett 
adatokat. A helyesbítésről vagy megjelölésről az adatkezelő az Érintettet értesíti. 

A törléshez, zárolásához való jog: 

Az adat törlésének, zárolásának kérése esetén az Érintett kérheti adatainak törlését, ami azt jelenti, 
hogy az adatkezelő köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó adatokat indokolatlan késedelem 
nélkül törölje, ha:  
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- a személyes adatokat jogellenesen kezelték 

- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért kezelték, 

- ha az Érintett hozzájárulásán alapult az adatok kezelése és azt visszavonta, és más 
jogalap az adatok további kezelését nem teszi jogszerűvé, 

- az adatkezelő számára az adatok törlését előíró jogszabály ilyen kötelezettséget állapít 
meg, és annak még nem tett eleget. 

Az adatkezelés korlátozásához való jog: 

Az Érintett kérheti az adatkezelés korlátozását, amelynek az adatkezelő akkor tesz eleget, ha az 
alábbiak valamelyike teljesül: 

- az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes 
adatok pontosságát, 

- az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 
felhasználásának korlátozását, 

- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az 
Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 
vagy is a rá vonatkozó adatkezelés ellen.  

Ha az adat korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett 
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez, vagy más 
természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely 
tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelő az adatkezelés korlátozásának 
feloldásáról előzetesen tájékoztatja az Érintettet. 

Az adathordozhatósághoz való jog 

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, 
géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy 
másik adatkezelőnek továbbítsa. 

Jogorvoslathoz való jog 

Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy a személyes adatainak kezelése során az adatkezelés a GDPR 
vagy az Infotv. rendelkezéseibe ütközik, illetve sérelmesnek véli azt, ahogy az adatkezelő a 
személyes adatait kezeli az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhat, ahol panasza minden esetben 
kivizsgálásra került. Ezen túlmenően az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatósághoz fordulhat, cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. Levelezési cím: 1363 Budapest, 
Pf.: 9. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), vagy lehetősége van adatainak 
védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben 
szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes 
lakcím) szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye 
szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-
keresooldalon.   

 

6. Záró rendelkezések 

Jelen tájékoztató az alábbi naptól kezdődően visszavonásig hatályos. A Társaság a jelen 
szabályzat módosítására vonatkozó jogát fenntartja. 

Budapest, 2022. február 21. 

 

BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt.  


