A KKBK KIEMELT KORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK KÖZPONTJA
NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Adatkezelési tájékoztatója
a delivaroskapu.org honlapjának használata során megvalósuló adatkezelésekről

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 szóló,
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (Rendelet) és az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(Infotv.) értelmében a KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az
érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást világosan és közérthetően
megfogalmazva nyújtson.
1.

Az adatkezelő személye és az adatkezelés helye
Adatkezelő a KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-048661; székhely: 1027 Budapest,
Horváth utca 12-26.; adószám: 25416316-2-41; képviseletében: Mihályfi László
vezérigazgató; a továbbiakban: Társaság), illetve a jelen adatkezelési tájékoztatóban rögzített
feladatok teljesítéséért illetékes munkavállalói, és adatfeldolgozói, az adatkezelés helye ezen
munkavállalók és adatfeldolgozók munkavégzési helye.
Az Adatkezelő telefonszáma: +36-1-445-4501
Adatkezelő e-mail címe: info@kkbk.hu
Adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Szalontai Éva
E-mail címe: szalontai.eva@kkbk.hu

2.

Adatfeldolgozók
Társaságunk a személyes adatok kezelése során kizárólag technikai jellegű feladatok ellátására
az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:
A webfejlesztéssel kapcsolatos feladatok ellátása érdekében: WebDream Magyarország
Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1037 Budapest, Testvérhegyi
lejtő 10.; Cg.: 0109908813). Kapcsolattartójának elérhetősége: info@webdream.hu.

3.

Az adatkezelés elvei
Személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)
vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy
közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat,
online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági,
kulturális, vagy szociális azonosságára vonatkozó egy, vagy több tényező alapján
azonosítható.
A Társaság személyes adatokat akkor és annyiban kezelhet, amennyiben az alábbi jogalapok
legalább egyike teljesül:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból
történő kezeléséhez;
az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik
fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések
megtételéhez szükséges;
az adatkezelés a Társaság jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges;
az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek
védelme miatt szükséges;
az adatkezelés közérdekű vagy a Társaság közhatalmi jogosítványa gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
az adatkezelés a Társaság vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan
érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik
szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Személyes adat csak a cél megvalósulásához
szükséges mértékben és ideig kezelhető.
A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az
érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha a Társaság vagy
harmadik fél rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz
szükségesek. Álnevesítéssel biztosítható a személyes adatok olyan módon történő kezelése,
amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható
meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az
ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével
biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes
adatot nem lehet kapcsolni.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – és ha az az
adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét.
4.

Az érintettek jogainak érvényesítése
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes
adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályokban elrendelt adatkezelések kivételével –
törlését, korlátozását a Társaság jelen tájékoztató 1. pontban feltüntetett elérhetőségein.
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja,
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
Közérdekű adatkezelés, továbbá Társaságunk vagy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges adatkezelés esetén Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével
kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az
esetben Társaságunk, illetve adatfeldolgozója a személyes adatokat nem kezelheti tovább,
kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják,
amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy
amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére az adatkezelő indokolatlan
késedelem nélkül, az érkezésétől számított egy hónapon belül írásban tájékoztatja az érintettet
a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem
összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.
A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem

kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton
kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be
valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Alapesetben a kérelem során hozott intézkedéseket és a tájékoztatást díjmentesen kell
biztosítani a kérelmező számára, azonban ha az érintett kérelme egyértelműen
megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel
a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó
adminisztratív költségekre, észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a
kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó
jellegének bizonyítása az adatkezelőt terheli.
A Társaság az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe
vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti.
A Társaság mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének
kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét
az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt,
amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
Társaságunk adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz fordulhat:
-

székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
honlap: www.naih.hu

Igényét bírósági úton is érvényesítheti igényét. A per – az Ön választása alapján – a lakóhelye
vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
5.

A Társaság delivaroskapu.org
adatkezelésről

honlapjának

használata

során

megvalósuló

A honlap üzemeltetője:
Neve: WebDream Magyarország Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1037 Budapest, Testvérhegyi lejtő 10.
Cégjegyzékszáma: 0109908813
Elérhetősége (e-mail címe): info@webdream.hu
A Társaság honlapjához kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül bárki
hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül
szerezhet információkat, jelen tájékoztató 5.3 pontjában meghatározott kivételekkel.
5.1

Tájékoztatás sütik (cookie-k) alkalmazásáról
Honlapunk üzemeltetője az általánosan elterjedt gyakorlatnak megfelelően session cookie-t,
azaz feltétlenül szükséges, munkamenet sütit használ weboldalunkon.
A süti nem más, mint egy információcsomag. Arra szolgál, hogy a honlapunkon történő
böngészés során az újabb és újabb aloldalak lekérésekor a szerver, ahol az adott weboldal

tárolva van, a böngésző segítségével információt szerezzen arról, hogy a látogató merre jár,
és mit csinál az adott weboldalon. Ha nem tárolná a szerver ezeket az információkat, akkor
minden egyes oldal betöltésekor új látogatóként érzékelné a szerver az adott látogatót. A
weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó személyének
beazonosítására.
A portálunk által alkalmazott, feltétlenül szükséges, munkamenet sütikről (session
cookie-kről)
Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a felhasználók böngészhessék weboldalunkat,
használják annak funkciót, például az Ön által az adott aloldalakon végzett műveletek
összességét egy látogatás során.
Ezen sütik érvényességi ideje kizárólag az Ön aktuális látogatására vonatkozik, a böngésző
bezárásával, illetve a munkamenet végeztével a sütik e fajtája automatikusan törlődik
eszközéről. Ha nem fogadja el ezeket sütiket, akkor a portálunk, illetve annak egyes részei
nem, vagy hibásan jelenhetnek meg, lehetetlenné téve a weboldal használatát.
A cookie-k vonatkozásában adatkezelésünk jogalapja az Ön GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)
pontja szerinti hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: a felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé
tétele.
Az adattárolás módja: elektronikus.
A böngésző beállítása
A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője
beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy jelezze, ha a rendszer éppen egy
cookie-t küld, azonban előfordulhat, hogy bizonyos funkciók vagy szolgáltatások nem fognak
megfelelően működni cookie-k nélkül.
A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, azonban ezek
általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az
automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.
5.2

A honlapon elhelyezett fényképekről
Honlapunkon a tervpályázati eljárás résztvevői közül a bírálóbizottsági tagokról, illetve az
eljárásba szakértőként bevont személyekről fényképeket tesz közzé a pályázók és a honlapra
látogatók tájékoztatása érdekében.
Adatkezelésünk jogalapja az érintettek GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti
hozzájárulása.
A fényképeket honlapunkon a tervpályázati eljárás jogerős lezárultáig kezeljük.

5.3

A honlapon történő regisztrációról
Társaságunk, mint kiíró, meghívásos nemzetközi tervpályázatot hirdetett a dél-pesti és északcsepeli beruházások és komplex városfejlesztés megvalósítása érdekében szükséges beépítési
javaslat (masterplan) elkészítése céljából.
A pályázaton való részvétel, illetve a dokumentáció letöltéséhez az oldalon regisztráció, majd
bejelentkezés szükséges.
A regisztrációhoz egy előre megadott adatlap kitöltésével nevének, e-mail címének és
lakcímének kitöltése, illetve egy Ön által tetszőlegesen kiválasztott jelszó megadása, majd
annak megerősítése szükséges, mely adatokat elektronikusan tartunk nyilván.

A regisztrációt követően e-mail címének és jelszavának megadásával bármikor beléphet az
oldalra. Amennyiben megadott jelszavát elfelejtette, úgy a regisztráció során megadott e-mail
címére kérésére – melyet egy erre szolgáló adatlap kitöltésével tehet meg – új jelszót küldünk
e-mailben.
A regisztrációval Ön elfogadja Társaságunk jelen adatkezelési tájékoztatójában foglaltakat.
Felhívjuk figyelmét, hogy a Társaságunk semmilyen formában nem vállal felelősséget a
hibásan, hamisan megadott adatokból származó tévedésekért, károkért, az ebből eredő
mindennemű felelősség a Regisztrálót terheli. Hibás vagy hamis adatokkal megadott
regisztrációkat Társaságunk köteles a tudomására jutását követően haladéktalanul törölni.
Amennyiben a pályázati dokumentáció letöltését követően úgy dönt, hogy pályázni kíván,
akkor pályaművét e felületen tudja elektronikusan felölteni, Társaságunk által a pályázati
dokumentációban részletesen meghatározott kiírás feltételeknek megfelelően.
Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel elősegítése, regisztráció, pályázatra való jelentkezés
kezelése, a pályázati dokumentáció letöltésének biztosítása, a pályázat állásával kapcsolatos
naprakész információk érintett részére való megküldése, a díjazott, illetve megvételt nyert
pályaművel szerzőivel a tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X. 28.) Korm.
rendeletben rögzítettek végrehajtása érdekében megállapodás létrehozatala és teljesítése
érdekében kapcsolatfelvétel a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján.
Az adatkezelés ideje: a regisztráció során megadott személyes adatait a tervpályázati eljárás
jogerős lezárultáig kezeljük. A tervpályázat elbírálását követően a pályázónak a regisztráció
keretében benyújtott személyes adatai törlésre kerülnek.
Az adatkezeléshez adott hozzájárulás bármikor visszavonható a info@webdream.hu e-mail
címre küldött írásbeli kérelemmel. Ebben az esetben a regisztrációkor megküldött személyes
adatai haladéktalanul törlésre kerülnek. Az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása a
pályázat elbírálásának akadályát képezi, így a hozzájárulás visszavonásával a jelentkezés is
visszavontnak tekinthető.
Adattovábbításra csak az Ön kifejezett és tájékoztatáson alapuló előzetes hozzájárulása
alapján, jogszabály alapján, vagy bírósági, illetve hatósági megkeresés alapján kerülhet sor.
Társaságunk az Ön adatait nem hozza nyilvánosságra.

