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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

az ügyfeleket, vásárlókat rögzítő fénykép és digitális filmfelvétel 

készítésére, továbbá azok közösségi oldalakon való esetleges 

elhelyezésére vonatkozóan 
 

1. Adatkezelő megnevezése, elérhetősége: Szegedi Városkép és Piac Kft. (6722 Szeged, Mars tér 22., 
Telefon/fax: +36 62 472 204, E-mail: szvp@szvp.hu, web: https://szvp.hu/) 

 
2. Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége: RITEK Zrt., székhelye: 6724 Szeged, Huszár utca 1., e-

mail címe: dpo@ritek.hu, telefonszáma: +36 62 421-247 
 

3. Érintettek kategóriái: Azok a magánszemélyek, akik az Adatkezelő által szervezett városi szintű 
rendezvényen, ünnepi vásárokon, gasztronómiai fesztiválokon vagy az Adatkezelő üzemeltetésében 
levő élelmiszer, zöldségpiac területén tartózkodnak. 

 
4. Az adatkezelés: az Adatkezelő telephelyein és egyes rendezvényeken az ügyfelek, vásárlók, 

szórakozók tevékenységét rögzítő fénykép és digitális filmfelvétel készítése, továbbá azok közösségi 
oldalakon való elhelyezése. 

 
5. A kezelt személyes adat: az érintettekről készült képek és digitálisan rögzített filmfelvételek, esetleg a 

viselkedésük. 
 

6. A kezelt személyes adatok forrása és azon adatok köre, amelyeket nem az érintett bocsátott az 
Adatkezelő rendelkezésére: Az Adatkezelő alapvetően a felvételekből származó személyes adatokat 
kezel. 

 
7. Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő városi szintű rendezvényeket, ünnepi vásárokat, gasztronómiai 

fesztiválokat szervez, továbbá több helyszínen élelmiszer, zöldségpiacot üzemeltet, ahol a megjelenő, 
résztvevő személyekről fényképfelvételek készülhetnek, azokat az Adatkezelő a rendezvény 
népszerűsítése, ismertségének növelése céljából saját honlapján közzéteszi, illetve egyes esetekben a 
saját Facebook oldalán megjelenteti. 

 
8. A személyes adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint, az Adatkezelő 

jogos érdeke, amelyet az élelmiszer piac működtetése és Szeged MJV Önkormányzata megbízásából 
szervezett városi szintű rendezvények ismertségének a növelése indokol. Az Adatkezelő az eljárásra 
érdekmérlegelési tesztet készíttetett. 

 
9. A személyes adatok tárolásának időtartama: a felvétel készítését követő 5 napig, a felhasználásra 

nem javasolt felvételeket azonnal törlik. 
 

10. Címzettek I. – a személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés: A személyes adatokat kizárólag 
az Adatkezelő foglalkoztatásában, illetve megbízásában levő olyan személyek ismerhetik meg, akik 
számára a személyes adatok ismerete a munkavégzésükhöz, vagy a szolgáltatásuk teljesítéséhez 
feltétlenül szükséges. 
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11. Címzett II. – a következő, a GDPR 4. cikk 10. pont szerinti harmadik fél részére történő adat 
átadás:  

 

Szervezet, vállalkozás 
neve 

Elérhetőségei Feladatai 

Google Ireland Ltd. 
Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, 
D04 E5W5, Írország 

Google kereső 
szolgáltatás nyújtása 

Meta Platforms Ireland 
Ltd. 

Cím: HARBOUR , D2, 4 Grand Canal Quay, 
SQUARE, Dublin, Írország, telefon: +1 650-543-
4800, web: www.facebook.com 

közösségi oldal 
fenntartása 

 
12. Címzett III. – az Adatkezelő által igénybe vett Adatfeldolgozók: 

 

Szervezet, vállalkozás 
neve 

Elérhetőségei Feladatai 

Baranyi István ev. 
Székhely: 6723 Szeged, Retek u. 
19/b 

médiatervezés, kreatív feladatok, 
sajtómunka, sajtófigyelés, Facebook oldal 
üzemeltetés, rendezvényen fénykép- és 
videófelvétel készítése reklámozás 

RITEK Zrt. 
E-mail: iroda@ritek.hu, Cím: 6724 
Szeged, Huszár u. 1.  

elektronikus levélszolgáltatás, tárhely 
biztosítás, rendszámfelismerő rendszer 
működtetése 

 
13. Adatbiztonság az adatkezelés során:  

 
a) Az Adatkezelő a papír alapú iratok kezelése és az elektronikus adatok használata során az 

információbiztonsági előírásai alapján, megfelelően gondoskodik arról, hogy ne forduljon elő 
adatvédelmi incidens. 

b) A RITEK Zrt. szervezetrendszerén belül az ISO/IEC 27001:2013 szabvány előírásai szerint 
tanúsított információbiztonsági rendszert működtet. 

 
14. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai: 

 
a) Tájékoztatás kéréshez, betekintéshez (hozzáféréshez) való jog. Az érintett az Adatkezelőtől 

kérheti, az adjon tájékoztatást, hogy róla milyen személyes adatot kezelnek, annak forrásáról, az 
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 

b) A helyesbítéshez való jog. A fénykép, film felvétel esetén nem értelmezhető. 

c) Adattörléshez (elfeledtetéshez) való jog. Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő törölje a személyes 
adatait. A törlési kérelmet az Adatkezelő különösen abban az esetben utasítja el, ha a jogszabály őt 
a személyes adatok tárolására és / vagy zárolásra kötelezi, pl. hatósági vagy bírósági eljárás 
során. 

d) Zároláshoz való jog. Az érintett kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő zárolja, ami a 
tárolt személyes adatok megjelölését jelenti a jövőbeli kezelésük korlátozása céljából. A zárolás 
addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. 

e) A tiltakozáshoz való jog. Az érintett írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen. Így például, ha az 
Adatkezelő személyes adatot közvetlen üzletszerzés, ennek érdekében például a személyes 
adatára vonatkozó matematikai és statisztikai elemző eljárásokat alkalmazna, vagy közvélemény-
kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. 

f) Adathordozhatósághoz való jog. Az érintett jogosult kérni az Adatkezelőtől a személyes adatainak 
adatkezelők közötti, másik adatkezelőnek történő közvetlen továbbítását, ha ez technikailag 
megvalósítható és nem ütközik uniós vagy nemzeti jogszabály előírásába. 

http://www.facebook.com/
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g) Önkéntes hozzájárulás esetén a visszavonáshoz való jog. Az érintett jogosult arra, hogy 
hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson 
alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

15. Az érintteti jogok gyakorlásának módja: az Érintett az Adatkezelőhöz és / vagy az adatvédelmi 
tisztviselőjéhez fordulhat (személyesen, telefonon, vagy e-mailen) adatvédelmi jogi kérdéseivel, 
valamint a gyakorolni kívánt jogai érvényesítésével kapcsolatosan. 
 

16. Az érintett erre irányuló kérelme esetén az Adatkezelő köteles - a kérelem benyújtásától számított 
legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban egy hónapon belül -, közérthető formában, írásban megadni a 
választ. 

 
17. Jogérvényesítési lehetőségek: Ha az érintettnek nem sikerült a személyes adatával kapcsolatos 

tiltakozását, panaszát, kérelmét az Adatkezelőnél megnyugtató módon rendeznie és / vagy úgy ítéli 
meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak 
közvetlen veszélye fennáll, úgy 

 
o a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni  

és/vagy  
o jogosult polgári peres eljárásban bírósághoz fordulni, amelynek elbírálása a Szegedi 

Törvényszék hatáskörébe tartozik. Az érintett választása szerint a per a lakóhelye szerinti 
törvényszék előtt is megindítható. 
 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: 
 
Székhely:   1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 
Postacím:   1363 Budapest, Pf. 9. 
E-mail:    ugyfelszolgalat@naih.hu 
Telefon:    +36 (1) 391 1400, +36 (30) 683-5969 és +36 (30) 549-6838 
Ügyfélszolgálati idő: hétfő - csütörtök 9:00 – 16:00 óra között, péntek: 9:00 – 14.00 óra között 
Hivatali kapu azonosítója (KR ID) az elektronikus ügyintézéshez: 429616918 

Honlap:     www.naih.hu 
 

18. Egyéb tájékoztató elemek: A személyes adat szolgáltatása nem alapul jogszabályon vagy szerződéses 
kötelezettségen. Az érintettek jogait és szabadságát érintő kockázatok felmérése megtörtént, azok 
megelőzése előzetes védelmi intézkedéssel, mint kockázatkezeléssel megvalósítható. 

 
 
Szeged, 2022. november 08.  

 
 Rácz Attila 
 ügyvezető 

http://www.naih.hu/

