Adatkezelési tájékoztató
A kozossegitervezes.hu weboldalon található „Új városrész születik az Új Duna-híd
környezetében” című kérdőíves felmérés adatkezelésével kapcsolatosan
1.

Az adatkezelő megnevezése:

BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt.
1027 Budapest, Horvát utca 14-26. CBC-irodaház
Telefon: +36-1-445-4501
E-mail: info@bfk.hu
weboldal: www.bfk.hu
A BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. azért minősül adatkezelőnek, mert
meghatározza az adatkezelés célját és eszközeit.
Az adatkezelőre vonatkozó adatkezelési szabályzat itt érhető el:

http://kiemeltkormanyzatiberuhazasokkozpontja.hu/letoltheto_dokumentumok/adatvedelem

2.

Az adatfeldolgozó megnevezése:

Urban Dialog Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 34. B ép. 1. em. 3.
e-mail: info@budapestdialog.hu
Képviselő neve: Szerdahelyi Tamás László
Adatkezelési tevékenység:
weboldal üzemeltetése;
weboldal fejlesztése és karbantartása;
tartalomkészítés;
moderátori tevékenység;
kérdőívek kiértékelése
Az Urban Dialog Kft. azért minősül jelen adatkezelés tekintetében adatfeldolgozónak, mert a
www.kozossegitervezes.hu című weboldalon található kérdőíves felületet kezeli, azt
rendelkezésre bocsátja, a beérkezett válaszokat összegyűjti és továbbítja az adatkezelő részére.
Az
adatfeldolgozó
adatkezelési
szabályzata
itt
érhető
el:
https://www.kozossegitervezes.hu/Adatkezelesi_tajekoztato_20200717.pdf
3.

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

adatvedelmitisztviselo@bfk.hu
4.

Az adatkezelés célja:

Az Új Duna-híd úthálózatának tervezése kapcsán elvárásként fogalmazódott meg, hogy a
weboldalon bemutatott területen fasorokkal szegélyezett, belvárosi körút hangulatú, kiváló
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gyalogos, kerékpáros infrastruktúrával, kiépített közösségi közlekedési kapcsolatokkal
rendelkező úthálózat jöjjön létre.
Az úthálózat első szakasza - mely az Andor utcától az Illatos út-Gubacsi úti csomópontig terjed
– jelenleg tervezés alatt áll. Az engedélyezési szintű tervek véglegesítése, és az engedélyezési
eljárás elindítása előtt lehetőséget kívánunk biztosítani a szélesebb közvéleménynek, hogy a
nem végleges fejlesztési elképzeléseket megismerhesse és véleményezhesse, ezek a
vélemények a tervekbe beépüljenek. Ennek érdekében a Budapest Fejlesztési Központ a
lakosság részére kérdéseket fogalmazott meg, mely jelen adatkezelési tájékoztató tárgya
A kérdőív kitöltése anonim módon történik, a válaszadás önkéntes, a válaszok feldolgozása
összesítve történik.
5.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelete (a
továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, azaz az adatkezelés az érintett - tehát a
kérdőív önkéntes kitöltőjének - hozzájárulásán alapul.
6.

A kérdőívhez kapcsolódóan kezelt adatok köre:
-

7.

válaszadó IP címe
a teljes kérdőívben foglalt minden kérdésre adott válasz, mint „vélemény”
A személyes adatok címzettjei és kategóriái:

A 6. pontban meghatározott adatokat kizárólag az 1. pontban meghatározott adatkezelő és a
2. pontban meghatározott adatfeldolgozó kezeli. Külföldi adattovábbításra, harmadik
országbeli adatkezelésre nem kerül sor. A kérdőív kapcsán adott válaszok az adatkezelőtől
kizárólag összesített, anonimizált formában kerülnek továbbításra további, részben jelenleg is
ismert szervezetek részére (pl. NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő
Részvénytársaság, 1134 Budapest Váci út 45., valamint a tervezők), részben olyan szereplők
részére, akik a tervezés további folyamatában vesznek majd részt - a fejlesztési koncepció
továbbfejlesztéséhez.
8.

A személyes adatok tárolásának időtartama:

A személyes adatok nem kerülnek tárolásra, tekintettel arra, hogy az anonimizált, tehát az
érintettel való kapcsolata helyreállításának lehetősége nélkül gyűjtött adatok nem minősülnek
személyes adatnak (GDPR 11. cikk (1) bekezdés). Az összesített vélemények a tervezési folyamat
lezárultáig, de legfeljebb 5 évig kerülnek tárolásra és ezen időszak alatt közzé is tehetők.
9.

Az érintett(ek) adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Az érintettnek joga van ismerni a személyes adatai kezelésének jelen tájékoztatóban foglalt
körülményeit (GDPR 12. cikk (1) – (2) bekezdés).
Az érintett jogainak gyakorlása
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Az Adatkezelő az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét az annak beérkezésétől számított
legfeljebb egy hónapon belül teljesíti (a GDPR 12. cikk (3) bekezdése alapján), amennyiben az
érintett sikeresen azonosítható. Szükség esetén, az érintett tájékoztatása mellett, ez a határidő
további két hónappal meghosszabbítható.
A hozzáféréshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a 3. pontban megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást
kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, jogosult a
folyamatban lévő adatkezelés során megismerni ennek folyamatát, részleteit.
Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére
első alkalommal díjmentesen bocsátja az Adatkezelő rendelkezésre, ezt követően
adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.
A helyesbítéshez való jog
Az érintett a 3. pontban megadott elérhetőség igénybevételével kérheti személyes adatainak
pontosítását, amelyet az Adatkezelő – annak relevanciája esetén – egy hónapon belül teljesít.
Jogosultság az adatkezelés korlátozásához
Az érintett a 3. pontban meghatározott elérhetőség igénybevételével kérheti az adatkezelés
zárolását, korlátozását például, de nem kizárólag az alábbi esetekben:
ha vitatja személyes adatainak pontosságát
jogellenes vagy szükségtelen adatkezelés esetén
ha az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és megállapítható, hogy az érintett jogai
előnyben részesítendők az érinett jogos érdekeivel szemben
Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az
Adatkezelő köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy
személyazonosságáról.
Tiltakozáshoz való jog
Az érintett tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az adatai nem megfelelően
kerülnek kezelésre. Ebben az esetben az Adatkezelőnek kell igazolnia olyan kényszerítő erejű
jogos okokat, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival
szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
kapcsolódnak.
A törléshez való jog
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Amennyiben már nem állapítható meg az adatkezelés jogossága (nincs rá megfelelő jogalap) az
érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő (és az Adatfeldolgozó) indokolatlan
késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat.
Az adathordozhatósághoz való jog
Az érintett a 3. pontban megadott elérhetőségeken keresztül 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 sérültek a hatályos
adatvédelmi követelmények, panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság részére, cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c,
postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 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), illetve a Hatóság székhelye szerint illetékes
törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti
törvényszéket
megkeresheti
a
http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosagkeresooldalon. Az Adatkezelő székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik
illetékességgel.
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