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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 

PARTNEREK KAPCSOLATTARTÓI ÉS KÉPVISELŐI ADATAINAK KEZELÉSE 

 

 

A Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft. (a továbbiakban ZKNP vagy Adatkezelő) 

tevékenysége során szükségszerűen kezel adatokat, azonban fokozottan ügyel a személyes 

adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes 

adatkezelésre. 

 

Adatkezelő tájékoztatja a természetes személyeket az adatkezelés elveiről, folyamatáról és 

garanciáiról. Adatkezelő elismeri a természetes személyek azon jogát, hogy saját személyes 

adataik felett maguk rendelkezzenek.  Ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy a személyes 

adatok védelméhez való jog nem abszolút jog, azt az arányosság elvével összhangban kell 

figyelembe venni és egyensúlyba állítani más alapvető jogokkal.  

 

Adatkezelő a jelen tájékoztatóval és az Általános Adatkezelési Tájékoztatóval együttesen tesz 

eleget a 2016/679/EU Általános Adatvédelmi Rendelet által előírt tájékoztatási 

kötelezettségének: https://www.zknp.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ 

 

 

1. Az Adatkezelő adatai 

 

adatkezelő neve: Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft. 

székhely: 1145 Budapest, Laky Adolf utca 36. 

honlap: www.zknp.hu 

telefon: +36 1 2 11 22 33 

e-mail cím: adatvedelem@zknp.hu 

cégjegyzékszám: 01-09-952185 

adószám: 23084454-2-42 

adatvédelmi tisztviselő: UNI Hill Consulting Kft. – Dr. Dékány Dóra 

elérhetőség: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. III/17. 

iroda@unihill.hu 

 

2. Az adatkezelési tevékenység bemutatása 

 

I. KAPCSOLATTARTÓI ADATOK KEZELÉSE 

 

A ZKNP szerződéses partnereivel való kapcsolata során kezeli a partnerek kapcsolattartói és 

képviselői adatait. Az adatok jellegéből adódóan szükség lehet személyes adatok (név, e-mail 

cím, telefonszám) kezelésére is.  
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Kezelt adatok 

köre 

Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja 

kapcsolattartó 

vagy képviselő 

neve, 

elérhetősége 

(telefonszám, e-

mail cím) 

a szerződéses 

partnerekkel, ügyfelekkel 

való hatékony 

együttműködés 

biztosítása 

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja 

szerint Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy 

üzleti kapcsolatai folyamatosságát és 

zavartalanságát biztosítsa 

 

Az adatok forrása:  

Partner által szerződésben vagy a szerződéses kapcsolat folyamán megadott adatok.  

 

Az adatkezelés időtartama:  

Az adatkezelés a szerződéses kapcsolat, illetve folyamatos együttműködés esetén az 

együttműködését követő naptári év június 30. napjáig (iratmegsemmisítési fordulónap) 

befejezéséig. 

 

Adatkezelő felhívja Partner figyelmét, hogy tájékoztassa az általa megadott kapcsolattartót és 

képviselőt az adatkezelés tényéről. Adatkezelő az alábbi szerződéses klauzula alkalmazásával 

biztosítja az adatkezelés jogszerűségét: 

 

„Szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban kezelik 

egymás kapcsolattartóinak és képviselőinek adatait. Az adatokat a Felek azon munkavállalói 

ismerhetik meg, akiknek munkavégzéséhez szükséges (kapcsolattartó, gazdasági vezető, 

könyvelő).  Az adatkezelés jogalapja szerződő felek jogos érdeke. 

 

Szerződő felek kötelezettséget vállalnak, hogy az általuk végzett adatkezelésről írásban 

tájékoztatják másik felet. A Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft. mindenkor hatályos 

Adatvédelmi Tájékoztatója a https://www.zknp.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ oldalon érhető el.   

 

Szerződő felek kötelezettséget vállalnak, hogy az adatkezelés tényéről érintett munkavállalóikat 

tájékoztatják az EU 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) az EU Általános Adatvédelmi 

Rendelete (GDPR) 14. cikke alapján. A jelen kötelezettség megszegéséből eredő károkért a 

felelősség a mulasztó szerződő felet terheli.  

 

Szerződő felek kötelezettséget vállalnak, hogy a szerződéssel kapcsolatos adatkezelések 

tekintetében, az adatvédelmi kérelmek megválaszolásában és adatvédelmi incidensek 

kezelésében – a törvényi rendelkezések megtartása mellett – együttműködnek.” 
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II. ADATKEZELŐRE VONATKOZÓ KÖZZÉTÉTELI KÖTELEZETTSÉG 

TELJESÍTÉSE 

 

Adatkezelő, mint a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata többségi befolyása 

alatt álló gazdasági társaság köteles eleget tenni a közérdekű adatok közzétételéről és a 

közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló 28/2014. 

(XI.18.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti közzétételi kötelezettségének.  

 

A személyes adatok címzettjei: 

Adatkezelő a rendelet szerinti adatokat honlapján megosztja, ezzel nyilvánosan elérhetővé 

teszi.  

 

7. § (2) Az adatkezelő a honlapján az általa kötött polgári jogi szerződések vonatkozásában a 

szerződés megkötésének napján közzéteszi 

a) a szerződő fél nevét, 

b) a szerződő fél adószámát, 

c) a szerződés tárgyát,  

d) a szerződéssel összefüggésben a Közbeszerzési Értesítőben közzétett minden közleményt 

vagy az arra mutató linket, 

e) a szerződés időbeli hatályát, 

f) a szerződés értékét, 

g) a keretszerződési jelleget és 

h) a szerződés szövegét oldalhű másolatban. 

 

A (2) bekezdés h) pontja szerint közzétett szerződésből felismerhetetlenné kell tenni a 

magánszemély szerződő fél neve és adószáma kivételével a közérdekből nyilvános adatnak 

nem minősülő személyes adatokat, a minősített adatokat, valamint a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:47. § (2) bekezdése szerinti védett ismeretet. 

 

Kezelt adatok 

köre 

Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja 

magánszemély 

szerződő fél 

neve és 

adószáma, jogi 

személy 

szerződő fél 

képviselőjének 

neve 

az önkormányzati 

rendelet által előírt 

közzétételi kötelezettség 

teljesítése 

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja 

szerint Adatkezelőre vonatkozó jogi 

kötelezettség 

 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló 

Önkormányzat Képviselő-testületének 

28/2014. (XI.18.) önkormányzati rendelete 

2. §, 7. §  

 

Adatkezelő a szerződés előkészítése körében tájékoztatja Partnerét ezen adatkezelési 

kötelezettségéről. Partner – a tájékoztatás ismeretében – a szerződésben az alábbi 

hozzájárulását adja az adatok közzétételéhez: 
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„…….. (szerződő fél neve) kifejezett feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja a jelen 

szerződés Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 

28/2014. (XI.18.) önkormányzati rendelete a közérdekű adatok közzétételéről és a közérdekű 

adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről 2. § (2) bekezdése szerinti 

közzétételéhez.” 

 

Adatkezelő tájékoztatja Partnert, hogy a közzététel megtagadása esetén a jogszabályi keretek 

között Partnerrel polgári jogi szerződés megkötésére nincs lehetősége.  

 

Az adatok forrása:  

Partner által szerződésben megadott adatok.  

 

Az adatkezelés időtartama:  

7. § (6) A (2) bekezdésben meghatározott adatok a szerződés megszűnését követő ötödik naptári 

év utolsó napját követően távolíthatóak el a honlapról. 

 

Adatfeldolgozó:  

Adatkezelő a honlap üzemeltetéséhez és tárhely biztosításához adatfeldolgozót vesz igénybe.  

 

 Neve:   C-Ware Kft. 

 Székhelye:  1071 Budapest, Peterdy u. 6. 

 Telefon:    +36 1 413 4919 

 E-mail:   office@cware.hu 

 Honlap:    http://www.cware.hu 

 

 

3. Az Érintett jogai 

 

Az Ön jogait a Rendelet határozza meg, melyek közül a legfontosabbak: 

 

- Ön kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való 

hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen 

személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz. 

- Hozzájárulással kezelt adatok tekintetében Ön hozzájárulását bármikor, akár indokolás 

nélkül visszavonhatja, azonban ez nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés 

jogszerűségét. 

 

Ön jogait úgy gyakorolhatja, hogy kapcsolatba lép Adatkezelővel a fent meghatározott 

elérhetőségeken. Kérelem benyújtása esetén Adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb 30 

napon belül írásban válaszol. További tájékoztatásért kérem, vegye fel a kapcsolatot 

Adatkezelővel elérhetőségein. 

 

Jogai feltételezett megsértése esetére Ön panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., +36-1-391-
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1400, ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék 

hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék 

előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül 

tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek) 

 

További tájékoztatásért kérem, olvassa el az Általános Adatkezelési Tájékoztatót vagy vegye 

fel a kapcsolatot Adatkezelővel fentiekben meghatározott elérhetőségein. 

 

Budapest, 2020. december 1. 

   

Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft. 
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