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ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
1.1. A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működ  Részvénytársaság 

(székhelye: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19–21.; cégjegyzékszám: 01-
10-046840; a továbbiakban: BKK) a Nyaraljon a „Margit-szigeteken”! 
nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) során Adatkezelőként magára nézve 
kötelezőnek ismeri el a jelen tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) tartalmát. 

 
1.2. A BKK a Játék során kizárólag a regisztrált felhasználótól (a továbbiakban: 

Felhasználó) származó személyes adatokat kezeli, közvetlenül az érintettektől 
(regisztrált felhasználóktól) veszi fel az adatokat. A Felhasználó a személyes adatai 
átadásával felhatalmazza a BKK-t arra, hogy a Játék során, annak teljesítése 
érdekében az ahhoz szükséges keretek között – mint önálló adatkezelő – kezelje. 

 

1.3. A BKK adatkezelésével kapcsolatban felmerülő adatvédelmi szabályok és 
információk folyamatosan elérhetők a bkk.hu/evesberlet webes aloldalon. 
Amennyiben kérdése merülne fel a Tájékoztatóhoz kapcsolódva, kérjük, a 
bkk@bkk.hu e-mail-címre írjon nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését. 

 
1.4. A BKK fenntartja magának a jogot a Tájékoztató megváltoztatására, amelyről a 

hatályos jogszabályoknak megfelelő tájékoztatást ad. 
 
1.5. A BKK elkötelezett a Felhasználó személyes adatainak védelmében, kiemelten 

fontosnak tartja a Felhasználó információs önrendelkezési jogának tiszteletben 
tartását. A BKK a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan 
biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát 
garantálja. 

 
1.6. A BKK az alábbiakban ismerteti az adatkezelési elveit, bemutatja azokat az 

elvárásokat, amelyeket saját magával – mint Adatkezelővel – szemben 
megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban állnak az 
adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, különösen az alábbiakkal:  Magyarország Alaptörvénye (Szabadság és felelősség, VI. cikk);  a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (Sztv.);  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 

évi CXII. törvény (Infotv.);  a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.). 
 
 

2. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS KÖRE, AZ ADATKEZELÉS 

CÉLJA, JOGCÍME ÉS ID TARTAMA  

 
2.1. A BKK adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. A BKK a Felhasználó 

személyes adatait a hozzájárulásuk alapján jogosult kezelni.  
 
2.2. Felhívjuk az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat 

adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Ebben 
az esetben a jogszerű adatkezelés biztosítására irányuló kötelezettség 
megszegésekor a Felhasználó köteles helytállni a BKK-t érő bármilyen érdeksérelem 
és joghátrány vonatkozásában. Abban az esetben, ha a BKK tudomására jut, hogy a 
Felhasználó által átadott személyes adatok kezelésére nem lenne jogosult, 
haladéktalanul megteszi az adatkezelés jogszerűségének megteremtéséhez 
szükséges intézkedéseket (a konkrét helyzettől függően ez az intézkedés lehet az 
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adatkezelés felfüggesztése, az adatok zárolása, illetve a jogosulatlanul kezelt 
személyes adatok visszavonhatatlan törlése is). 

 
2.3. A Játék ügyfélkapcsolati adatkezelése 

 

Az adatkezelés célja: a Játék során a BKK a Játék szabályszerű működésének 
ellenőrzése, valamint a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti az 
ügyféladatokat (a Játékosok személyes adatait). További adatkezelési cél a nyertesek 
azonosíthatósága és értesítése a nyereményről.  
 
Az adatkezelés jogalapja: az érintett (Felhasználó/Játékos) hozzájárulása. 

 
A kezelt adatok köre: név, életkor, telefonszám, e-mail-cím, az éves Budapest-bérlet 
sorszáma, a vásárlás dátuma. 
 
Az adatkezelés id tartama: a Játék lejáratától számított 3 (három) hónap. 

 
 
3. AZ ADATOK RZÉSE ÉS AZ ADATBIZTONSÁG ELVEI 
 
3.1. Az adatok rzési helye: 

a BKK székhelye (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19–21.) és bérelt 
szerverparkja (Dataneum 1108 Budapest, Kozma utca 2.). 

 
3.2. A BKK a személyes adatok kezeléséhez a Játék során alkalmazott informatikai 

eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat 
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); 
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); 
c) változatlansága igazolható (adatintegritás); 
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. 

 
3.3. A BKK 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. 
 

3.4. A BKK a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme 
érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, 
ha azt a törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az 
érintetthez rendelhetők. 
 

3.5. A BKK a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és 
szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, 
amelyek az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő 
védelmi szintet nyújt. 
 

3.6. A BKK az adatkezelés során megőrzi 
a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre 
jogosult; 
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a 

pontosságát és a teljességét; 



 

 

4 

 

c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak 
szükséges, valóban hozzáférhessen a kívánt információhoz, és rendelkezésre 
álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök. 
 
 

4. AZ ADATKEZEL  ADATAI, ELÉRHET SÉGE 

 

Az Adatkezelő: 
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
Székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19–21.  
Cégjegyzékszám: 01-10-046840  
Telefonszám: +36 30 774 1000  
e-mail: bkk@bkk.hu 

 
5. JOGORVOSLAT 

 

5.1. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti 
személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését vagy zárolását a BKK feltüntetett 
elérhetőségein. 
 

5.2. Amennyiben az érintett az adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – 
annak közlésétől számított 30 napon belül – a bírósághoz fordulhat. Az érintett a 
jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az 
ügyben soron kívül jár el. 
 

5.3. A BKK az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság 
követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő 
mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívüli elháríthatatlan ok 
idézte elő. Az adatkezelő nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos 
vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. 

 
5.4. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóságnál lehet élni:  
 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C  
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5  
Telefon: +36 1 391 1400  
Telefax: +36 1 391 1410  
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu • honlap: http://www.naih.hu 
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