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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

a Gobuda Mall Bevásárlóközpontban szervezett rendezvényen készített fényképfelvételekkel 

összefüggésben 

I. BEVEZETÉS 

Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy a Gobuda Mall 

Bevásárlóközpontban szervezett rendezvényen készített fényképfelvételekkel összefüggésben 

megvalósuló adatkezelésről részletes tájékoztatást nyújtson az érintettek számára a 2016/679/EU 

Általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: GDPR1) előírásaival összhangban.  

Tájékoztatjuk, hogy jelen Tájékoztató kizárólag Gobuda Mall Bevásárlóközpontban szervezett 

rendezvényen készített fényképfelvételekkel összefüggő adatkezelés körülményeiről nyújt tájékoztatást.  

A jelen Tájékoztatóban nem említett adatkezelések tekintetében az adatkezelő honlapján 

(www.gobudamall.hu) található – és emellett a székhelyén is elérhető – adatkezelési tájékoztató 

(https://gobudamall.hu/wp-content/uploads/2022/06/Gobuda_av-ta%CC%81je%CC%81k_.pdf)  

rendelkezései az irányadók. 

II. ADATKEZELŐ 

Elnevezés: Magnum Hungaria Invest Építőipari és Szolgáltató Kft. (a 

továbbiakban: Adatkezelő) 

Székhely: 1032 Budapest, Bécsi út 154.; 

Adószám: 11942139-2-41; 

Cégjegyzékszám: 01-09-684436 

Weboldal: www.gobudamall.hu  

 

Elérhetőségek: 

e-mail: info@gobudamall.hu 

telefon:  + 36-70- 659-1119 

Adatvédelmi 

munkatárs 

elérhetősége: 

info@gobudamall.hu 

 

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő és a WING Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042336, székhely: 1095 

Budapest, Máriássy utca 7.) közös adatkezelőnek minősülnek, a közös adatkezelők közötti jogviszony 

tartalma a WING Zrt. honlapján (www.wing.hu) elérhető adatkezelési tájékoztatóban 

(https://wing.hu/hu/adatkezelesi-nyilatkozat) került részletesen kifejtésre.  

Jelen adatkezelés tekintetében a személyes adatok tárolása a WING Zrt. által üzemeltetett rendszerekben 

(ld.: adatfeldolgozók köre) valósul meg, azonban minden más adatkezelési műveletet (pl.: fényképek 

készítése, közzététele) az Adatkezelő folytat le.  

 
1 A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 

szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a 

Tanács (EU) 2016/679. sz. rendelete 

http://www.gobudamall.hu/
https://gobudamall.hu/wp-content/uploads/2022/06/Gobuda_av-ta%CC%81je%CC%81k_.pdf
http://www.gobudamall.hu/
http://www.wing.hu/
https://wing.hu/hu/adatkezelesi-nyilatkozat


2 
 

III. AZ ADATKEZELÉS KÖRÜLMÉNYEI 

CÉL KEZELT ADATOK KÖRE JOGALAP MEGŐRZÉSI IDŐ 

Az Adatkezelő által 

szervezett 

rendezvényen 

fényképfelvételek 

készítése.  

 

Képmás és a 

fényképfelvételen szereplő 

információkból levonható, 

az érintettre vonatkozó 

következtetés.  

Az Adatkezelő 

Gobuda Mall 

Bevásárlóközpont 

népszerűsítéséhez 

fűződő jogos érdeke. 

[GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés f) pont] 

A fényképfelvétel 

elkészítésétől számított 5 

év (ez eltérhet az egyes 

social media felületek 

által meghatározott 

önálló megőrzési időktől). 

 

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelésnek nem célja az Ön egyedi beazonosítása, jellemzően 

tömegfelvételek készítése az adatkezelés tárgya, melynek célja a Gobuda Mall Bevásárlóközpont 

népszerűsítése.  

IV. TOVÁBBI FONTOS INFORMÁCIÓK A FENTI CÉLOKBÓL TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉSEK 

TEKINTETÉBEN 

ÉRINTETTEK KÖRE Az Adatkezelő által a Gobuda Mall Bevásárlóközpontban szervezett 

rendezvényen részt vevő természetes személyek (pl.: vásárlók, kiskorúak).  

FORRÁS Érintett.   

HOZZÁFÉRÉSRE 

JOGOSULTAK 

A Közös Adatkezelők jogosultsággal rendelkező munkavállalói, akik az 

adatokat kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges 

mértékben kezelhetik. 

V. ÉRINTETTI JOGOK 

A GDPR 15-22. cikkei alapján az adatkezelés érintettje jogosult: 

1) a személyes adataihoz hozzáférést kérni; 

2) a személyes adatai helyesbítését kérni; 

3) a személyes adatai törlését kérni; 

4) a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni; 

5) adathordozhatóság biztosítását kérni; 

6) tiltakozni a személyes adatainak az Adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése ellen;  

7) kérni, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya. 

Az érintett a fentieken túl jogosult továbbá: 
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1) panaszt tenni az Adatkezelőnél az adatkezeléssel összefüggésben; illetve 

2) panaszt tenni az illetékes felügyeleti hatóságnál, vagy bírósághoz fordulni. 

Jelen fejezet kifejezetten a Gobuda Mall Bevásárlóközpontban szervezett rendezvényen készített 

fényképfelvételekkel összefüggő adatkezelés tekintetében az érintetteket megillető speciális 

jogosultságokat foglalja össze. Az adatkezeléssel összefüggésben gyakorolható további érintetti 

jogokról és gyakorlásuk részleteiről az Adatkezelő honlapján elérhető adatkezelési tájékoztatóban 

(https://gobudamall.hu/wp-content/uploads/2022/06/Gobuda_av-ta%CC%81je%CC%81k_.pdf) 

található részletes tájékoztatás.  

❖ Hozzáféréshez való jog  

Ön jogosult vagy arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, 

jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelés körülményeivel kapcsolatos 

információkhoz hozzáférést kapjon. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes 

adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja, ha azokat Ön kéri. 

❖ Tiltakozáshoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozzon 

személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése, valamint a profilalkotás ellen is.  

Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat csak akkor kezelheti tovább, ha 

bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek 

elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.  

Amennyiben Ön tiltakozik saját helyzetével kapcsolatos okból a személyes adatai (az Önről 

készült fényképfelvétel) kezelése ellen, az Adatkezelő többlet garanciaként biztosítja, hogy a 

GDPR előírásai szerinti ismételt mérlegelés nélkül, automatikusan megszünteti az adatkezelést, 

tehát törli az Önről készült fényképfelvételt.  

Tiltakozási jogát az info@gobudamall.hu e-mail címre írt e-mail üzenetben gyakorolhatja, 

amennyiben az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja azon információkat, melyek alapján 

beazonosíthatóvá válik Ön, továbbá, hogy pontosan mely képfelvétel törlésére irányul a 

kérelme.  

❖ Adatkezelés korlátozásához való jog  

Jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban 

meghatározott feltételek bármelyike megvalósul (ebben az esetben az Adatkezelő a tároláson 

kívül más műveletet az adattal nem végezhet). 

❖ Törléshez (elfeledtetéshez) való jog  

Jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó 

személyes adatokat, ha az adatkezelésnek nincs célja, hozzájárulását visszavonta és nincsen 

egyéb jogalapja az adatkezelésnek, vagy ha az adatokat eleve jogellenesen kezelték, továbbá az 

adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.  

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető 

technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen 

elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa 

az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra 

mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 

https://gobudamall.hu/wp-content/uploads/2022/06/Gobuda_av-ta%CC%81je%CC%81k_.pdf
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❖ Adathordozhatósághoz való jog  

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Ön által az Adatkezelő rendelkezésére 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 jogszabályi feltételek (automatizált adatkezelés és hozzájárulás vagy szerződés 

teljesítése jogalap) fennállnak. 

❖ Automatizált döntéshozatal, profilalkotás 

Az Adatkezelő nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést az érintettel 

kapcsolatban, továbbá nem végez jelen adatkezelési tevékenység kapcsán profilalkotást.   

VI. ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS 

Jelen adatkezelési tevékenység kapcsán az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe: 

ADATFELDOLGOZÓ TEVÉKENYSÉGE 

Stiglincz Gábor Tibor egyéni vállalkozó 

(székhely: 2131 Göd, Fürdő utca 1. C ép. 5 ajtó; 

nyilvántartási 

szám: 42565297) 

Fényképfelvételek készítése és az azzal 

kapcsolatos utómunkák elvégzése 

(ideértve a kontraszt, szín, vágás- és 

egyéb képkorrekciós beállításokat). 

CollabIT Zrt. 

(székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 77/C.; 

cégjegyzékszám: 01-10-140165) 

A közös adatkezelők személyes adatok 

tárolására szolgáló közös adatbázisok 

üzemeltetése. 

ti:me Reklámügynökség Kft. 

(székhely: 1051 Budapest, Vigyázó Ferenc utca 4. 1. em. 2. 

ajtó; cégjegyzékszám: 01-09-729345) 

A fényképek marketing célú 

felhasználásához szükséges tervezés és 

marketing anyagok elkészítése.  

 

VII.  A SZEMÉLYES ADATOK FELHASZNÁLÁSA  

Tájékoztatjuk, hogy az Önről készült fényképfelvételeket az Adatkezelő az alábbi felületeken 

nyilvánosságra hozza. Ezen harmadik felek bizonyos adatkezelési műveletek kapcsán az Adatkezelővel 

közös adatkezelőként, illetve önálló adatkezelőként is eljárnak az Ön személyes adatai kezelése során, 

az ezzel kapcsolatos részletes szabályokról az itt feltüntetett linkeken talál részletes információkat.  

1) Facebook (https://hu-hu.facebook.com/privacy/policy/?section_id=13-HowToContactMeta)   

2) Instagram (https://hu-hu.facebook.com/privacy/policy/?section_id=13-HowToContactMeta) 

https://hu-hu.facebook.com/privacy/policy/?section_id=13-HowToContactMeta
https://hu-hu.facebook.com/privacy/policy/?section_id=13-HowToContactMeta
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3) LinkedIn (https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-

privacy-policy)  

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az adatkezelésnek nem célja az Ön egyedi beazonosítása, jellemzően 

tömegfelvételek készítése az adatkezelés tárgya, melynek célja a Gobuda Mall Bevásárlóközpont 

népszerűsítése.  

VIII. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK 

Az Adatkezelő honlapján elérhető adatkezelési tájékoztatóban (https://gobudamall.hu/wp-

content/uploads/2022/06/Gobuda_av-ta%CC%81je%CC%81k_.pdf) részletezettek szerint az érintettek 

jogosultak az Adatkezelő által végzett adatkezeléssel szemben panaszt tenni.  

Az Adatkezelő javasolja, hogy a hatósági panasz, illetve bírósági eljárás kezdeményezése előtt 

az érintett éljen az Adatkezelőnél benyújtható panasz lehetőségével. Érintetti jogai 

gyakorlására az alábbi e-mail címen is jogosult: info@gobudamall.hu 

 

Az érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatban panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóságnál (NAIH - 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 

Budapest, Pf.: 9.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: +36 (30) 683-5969, +36 (30) 549-6838; +36 

(1) 391 1400; Fax: +36 (1) 391-1410), illetve bírósághoz is fordulhat a tartózkodási helye szerint 

illetékes törvényszéken. 

IX. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

A jelen Tájékoztató, illetve annak bármilyen tartalmi eleme szerzői jogvédelem alá esik, amelyhez 

fűződő jogok felett az Adatkezelő rendelkezik, annak tartalmát csak az Adatkezelő előzetes írásbeli 

engedélye alapján lehet felhasználni.  

A jelen Tájékoztatóra a magyar jog szabályai alkalmazandók. A jelen Tájékoztatóban nem szabályozott 

kérdésekben elsődlegesen a GDPR, valamint az egyéb magyar jogszabályok az irányadóak. 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy
https://gobudamall.hu/wp-content/uploads/2022/06/Gobuda_av-ta%CC%81je%CC%81k_.pdf
https://gobudamall.hu/wp-content/uploads/2022/06/Gobuda_av-ta%CC%81je%CC%81k_.pdf

