ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ –
SZERZŐDÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSRŐL

I. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE
Adatkezelő: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
székhely: 1146 Budapest, Dózsa György út 41.
cégjegyzékszám: 01-10-047989; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága;
adószám: 24819699-2-42;
honlap: www.ligetbudapest.hu

II. ALKALMAZOTT ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK
A Városliget Zrt., mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos
minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban, a hatályos magyar jogszabályokban, valamint az
Európai Unió jogi aktusaiban foglaltaknak, különösen:


2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ- szabadságról



Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános
adatvédelmi rendelet, GDPR);



Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

A Városliget Zrt. kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználói bármely Személyes adatának felvétele,
rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben
tájékoztatást ad a személyes adatok felvételének módjáról, céljáról és elveiről.
A

Városliget

Zrt.

adatkezeléseivel

kapcsolatos

tájékoztatása

folyamatosan

elérhető,

a

www.ligetbudapest.hu weboldalon.
A Városliget Zrt. jogosult az Adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítani, melyről a
www.ligetbudapest.hu weboldalon ad tájékoztatást.

III. ADATKEZELÉS CÉLJAI
1. Szerződésekhez kapcsolódó adatkezelés
Az adatkezelés célja:

Adatkezelő a szerződéskötési eljárás során, továbbá a szerződés
hatálya

alatt

meghatalmazott,

képviseletre
vagy

és

aláírásra

cégjegyzésre

jogosult

jogosult)

(természetes,
személyek,

a

teljesítésigazolásra jogosult személyek, a szerződésben megjelölt
kapcsolattartók, illetve a szerződés teljesítésében egyéb módon
résztvevők vagy közreműködők személyes adatait kezeli a szerződés
előkészítése, megkötése és teljesítése céljából.
Az adatkezelés jogalapja:

Szerződés teljesítése, GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont.

A kezelt adatok köre:

- a Társasággal szerződő fél képviseletében eljáró, a szerződés
aláírására jogosult személy esetében: név, aláírási címpéldányon (vagy
aláírásmintán), vagy meghatalmazáson található,

azonosításhoz

szükséges adatok, kapcsolattartási adatok (értesítési cím, telefonszám,
e-mail cím), aláírás.
-

a

Társasággal

szerződő

fél

által

teljesítésigazolóként,

kapcsolattartóként megjelölt, illetve a szerződés teljesítésében egyéb
módon résztvevő vagy közreműködő személy esetében: név, beosztás,
kapcsolattartási adatok (értesítési cím, telefonszám, e-mail cím).
Az adatkezelés időtartama:

Irattározásra vonatkozó szabályok szerint

A Városliget Zrt. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét
megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának
megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
A Városliget Zrt., mint Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa
szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra
őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítása, valamint az ebből
származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.
A személyes adatok megismerésére jogosultak a Városliget Zrt-vel munkaviszonyban vagy megbízási
jogviszonyban álló munkatársak.

IV.

A

SZEMÉLYES

ADATOK

TÁROLÁSÁNAK

MÓDJA,

BIZTONSÁGA
A Városliget Zrt. informatikai rendszerei a székhelyén találhatók meg.

AZ

ADATKEZELÉS

A Városliget Zrt. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott
informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:


kizárólag az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);



hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);



változatlansága igazolható (adatintegritás);



a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Városliget Zrt. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen
megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné
válás ellen.
V. AZ ÉRINTETTEK JOGAI
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak
helyesbítését, illetve -a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet tiltakozási
jogával.

VI. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
Kérdéseivel,

illetve

észrevételeivel

keresse

az

Adatvédelmi

tisztviselőt

az

adatvedelem@ligetbudapest.hu e-mail címen.
Bírósághoz fordulás joga: Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz
fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Adatvédelmi hatósági eljárás: Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06.1.391.1400
Fax: 06.1.391.1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

