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Adatkezelési tájékoztató 
A Digitális Jólét Nonprofit Kft. mint adatkezelő (székhelye: 1016 Budapest, Naphegy 
tér 8., cégjegyzékszáma: 01-09-986454, „Adatkezelő”) az Európai Parlament és a Ta-
nács (EU) 2016/679 Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a sze-
mélyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről („Általános 
Adatvédelmi Rendelet” vagy GDPR) alapján az alábbiakban tájékoztatja az Érintetteket 
személyes adataik kezelésével kapcsolatban.  

1. Adatkezelő cégneve és elérhetőségei 

Digitális Jólét Nonprofit Kft. mint adatkezelő (székhelye: 1016 Budapest, Naphegy tér 
8., cégjegyzékszáma: 01-09-986454, e-mail: titkarsag@djnkft.hu). 

2. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogalapja, az adatkezelés célja 
és időtartama  

2.1. Iskolai csoportok jelentkezése során 

Adatkezelés célja Adatkezelés jog-
alapja 

Kezelt személyes ada-
tok köre 

Adatkezelés időtartama 

A központba történő láto-
gatás megszervezése, le-
bonyolítása és kapcsolat-
tartás céljából. 

a GDPR 6. cikk 
(1) bekezdés a) 
pontja, irányadó. 

név 

e-mail cím 

telefonszám 

A megvalósult foglalkozás 
befejezését követő hat hó-
napon belül törlésre kerül. 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja irányadó – az érintett hozzájárulását adta szemé-
lyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez. 

2.2. Egyéni jelentkezés 

Adatkezelés célja  Adatkezelés jog-
alapja 

Kezelt személyes adatok 
köre 

Adatkezelés időtartama 

(a) A DTK által megtar-
tott foglalkozáson való 
részvétel rögzítése, 
kapcsolattartás és 

(b) a foglalkozáson 
résztvevő személy in-
tegrálása. 

(a) GDPR 6. cikk. 
(1) bekezdés a) 
pontja szerinti 
hozzájárulás 

(b) GDPR 8. cikk. 
(1) bekezdés sze-
rinti hozzájárulás 

(a) kapcsolattartó:  
- név 
- kapcsolata a 

résztvevővel 
- e-mailcím 
- telefonszám 
(b) résztvevő: 
- név 
- születési év 
- résztvevő lakóhe-

lye 
- résztvevő neme 

(a) – (b) A megvalósult 
foglalkozás befejezését 
követő hat hónapon be-
lül törlésre kerül. 
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(a) GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) pontja irányadó – az érintett hozzájárulását adta 
személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez. 

(b) GDPR 8. cikk (1) bekezdése irányadó – A 16. életévét be nem töltött gyermek ese-
tén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jog-
szerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve 
engedélyezte. 

2.3. Családi jelentkezés 

Adatkezelés célja  Adatkezelés 
jogalapja 

Kezelt személyes ada-
tok köre 

Adatkezelés időtartama 

A DTK által megtartott 
foglalkozáson való részvé-
tel rögzítése, kapcsolattar-
tás. 

GDPR 6. cikk. 
(1) bekezdés 
a.) pontja sze-
rinti hozzájáru-
lás 

- név 
- e-mail cím 
- telefonszám 

A megvalósult foglalkozás 
befejezését követő hat hó-
napon belül törlésre kerül. 

(a) GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) pontja irányadó – az érintett hozzájárulását adta 
személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez. 

3. Automatizált döntéshozatal (ideértve a profilalkotást is)  

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra – ideértve a profilalkotást is – 
nem kerül sor.  

4. A személyes adatok továbbítása, a személyes adatok címzettjei, illetve a címzet-
tek kategóriái 

Az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe az adatkezeléssel kapcsolat-
ban:  

Cégnév: Brightly Kommunikációs Ügynökség Kft. 

Cím: 1143 Budapest, Ilka utca 50. 

E-mail: brightly@brightly.hu 

Cégjegyzékszám: 01 09 933925 

Feladata: a honlapüzemeltetése és a tárhely szolgáltatása 

A foglalkozások az egyes tudásközpontokban valósulnak meg, amely helyre, városba 
a regisztráció történt. A személyes adatok csak azon további adatkezelő részére ke-
rülnek továbbításra, ahova jelentkezett a foglalkozásra, más tudásközpontok ezen 
adatokhoz nem férnek hozzá. Annak érdekében, hogy a foglalkozások teljeskörűen és 
magas színvonalon kerüljenek lefolytatásra szükséges, hogy a jelentkezés során meg-
adott adatokat az Adatkezelő továbbítsa az alábbi Adatkezelők részére: 

Cégnév: Békés Városi Kulturális Központ, Könyvtár, Múzeum és Sport 
Nonprofit Kft. 

Cím: 5630 Békés, Jantyik utca 21–25. 

Telefon: +36-66-411-142 
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e-mail: bekesikultura@bekesikultura.hu 

Feladata: a DTK – Békés üzemeltetője 

 

Cégnév: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. 

Telefon: +36-82-501-501 

Feladata: a DTK – Kaposvár üzemeltetője 

 

Cégnév: Nyírinfó Nonprofit Kft. 

Cím: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 

E-mail: nyirinfononprofitkft@nyiregyhaza.hu 

Cégjegyzékszám: 15–09–073756 

Feladata: a DTK – Nyíregyháza üzemeltetője 

 

Cégnév: Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. 

Cím: 2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 2/J. 

E-mail: info@oihzrt.hu 

Cégjegyzékszám: 11 10 001726 

Feladata: a DTK – Oroszlány üzemeltetője 

 

Cégnév: VeszprémBalaton 2030 Zrt. 

Cím: Veszprém, 8200 Óváros tér 26. (iroda: 8200 Veszprém, Wartha 
Vince utca 1.) 

E-mail: info@veszprembalaton2023.hu 

Cégjegyzékszám: 19–09–509629 

Feladata: a DTK – Veszprém üzemeltetője 

A személyes adatok egyéb, harmadik fél részére nem kerülnek továbbításra. Továbbá 
a személyes adatok nem kerülnek harmadik országba (azaz az Európai Unión kívülre), 
illetve nemzetközi szervezet részére továbbításra.  

5. Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai  

Az Érintettet megilletik az alábbi adatkezeléssel kapcsolatos jogok:  

a) a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférés joga; 

b) személyes adatainak helyesbítésének joga;  

c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlésére vagy ke-
zelésének korlátozására vonatkozó jog; 

d) a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén, az adathordoz-
hatósághoz való jog, valamint 
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e) jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén, a tiltakozás joga.  

5.1. Hozzáférés joga  

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, 
hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és, ha ilyen adatkezelés folya-
matban van, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. Az 
Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett ren-
delkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az ad-
minisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett 
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt 
elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként 
kéri. 

5.2. Helyesbítéshez való jog 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.  

5.3. Törléshez való jog 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 
törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az 
érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az 
alábbi indokok valamelyike fennáll: 

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűj-
tötték vagy más módon kezelték; 

b) az érintett visszavonja az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdé-
sének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adat-
kezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jog-
alapja; 

c) az Érintett az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján 
tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 
adatkezelésre, vagy az Érintett az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikk (2) 
bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen; 

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog-
ban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

f) a személyes adatok gyűjtésére az Általános Adatvédelmi Rendelet 8. cikk (1) 
bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatá-
sok kínálásával kapcsolatosan került sor (gyermek hozzájárulására vonatkozó 
feltételek). 
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5.4. Adatkezelés korlátozásához való jog 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha 
az alábbiak valamelyike teljesül: 

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás 
arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellen-
őrizze a személyes adatok pontosságát; 

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett 
kéri azok felhasználásának korlátozását; 

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés cél-
jából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesíté-
séhez vagy védelméhez; vagy 

d) az érintett az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint 
tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai 
elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételé-
vel csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesíté-
séhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme 
érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

5.5. Adathordozhatósághoz való jog 

Az Érintett továbbá jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelke-
zésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható 
formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik 
adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a 
személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: (i) az adatkezelés az Általános 
Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésé-
nek a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk 
(1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és (ii) az adatkezelés automa-
tizált módon történik. 

5.6. Tiltakozáshoz való jog 

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tilta-
kozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló ke-
zelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az 
esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adat-
kezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, 
amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szem-
ben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez 
kapcsolódnak. 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett 
jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból tör-
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ténő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszer-
zéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszer-
zés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e cél-
ból nem kezelhetők. 

6. Az érintetti joggyakorlás általános szabályai 

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől 
számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet kérelme nyomán hozott intézke-
désekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek 
számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosz-
szabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhez-
vételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektro-
nikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton 
kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.  

Az Adatkezelő az Érintett részére a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. 
Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jel-
lege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyúj-
tásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: 

a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy 

b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatke-
zelőt terheli. 

Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes 
személy kilétével kapcsolatban, további, az Érintett személyazonosságának megerő-
sítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti. 

7. Jogérvényesítési lehetőségek 

Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatban bármikor fordulhat az Adat-
kezelőhöz a 1016 Budapest, Naphegy tér 8. címen, illetve titkarsag@djnkft.hu e-mail cí-
men keresztül. 

Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelővel szemben bírósághoz for-
dulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban 
foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvény-
szék, a fővárosban a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Érintett la-
kóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 

Az Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság kö-
vetelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az Adatke-
zelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül 
eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az 
a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. 

Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén a Nemzeti Adat-
védelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (Dr. Péterfalvi Attila a Nem-
zeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, postai cím: 1363 Budapest, 
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Pf.: 9., cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9–11., Telefon: +36 (1) 391 1400; Fax: +36 
(1) 391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).  

Kelt: Budapest, 2022. február 22. 


