BMC BUDAPEST MUSIC CENTER KFT.
ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA
érvénybe lép: 2018. május 25.

1. Az Adatkezelő (későbbiekben BMC, Társaság)
BMC Budapest Music Center Kft.
Cégjegyzékszáma: 01-09-672672
Székhelye: 1093 Budapest, Mátyás u. 8.
Képviselője: Gőz László, ügyvezető igazgató
Elérhetőség: office@bmc.hu
2. Az adatkezelés helye:
BMC Budapest Music Center Kft.
1093 Budapest, Mátyás u. 8.
3. Az Adatkezelő célja
A BMC, mint Adatkezelő célja, hogy az adatkezelést jogszerűen, tisztességesen és az
érintettek számára átlátható módon végezze; az adatok biztonságban legyenek; valamint
megfeleljünk az Európai Uniós és hazai jogszabályoknak, normáknak.
A Társaság ezúton tájékoztatja az ügyfeleit, valamint honlapjainak (www.bmc.hu,
www.bmcrecords.hu, www.opusjazzclub.hu) látogatóit az általa a tevékenységével
összefüggésben kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett
gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai
intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.
4. A szabályzat a következő jogszabályok figyelembevételével készült:
 a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 (EU) Rendelet
(továbbiakban: GDPR),
 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról,
 a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól
szóló 2005. évi CXXXIII. törvény,
 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről,
 a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,
 a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.
évi XLVIII. törvény,
 az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény,
 a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
 a Munka törvénykönyve 2012. évi I. törvény,
 a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény,
 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.
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5. Az adatokhoz hozzáférők köre
Az adatok kezelésére kizárólag az Adatkezelő Társaság erre felhatalmazott munkatársai
jogosultak.
Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során kizárólag technikai jellegű feladatok
ellátására Adatfeldolgozókat vesz igénybe az informatikai, a rendszergazdai, a webfejlesztő, a
jegyértékesítő, a számlázási, a könyvelési, a bérszámfejtési, valamint az üzemorvosi
feladatokat ellátására.
Az Adatfeldolgozó az adatkezelést az Adatkezelő utasításai szerint végzi, az adatkezelést érintő
érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő
rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a
személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.
6. A honlapok adatkezelése
A Társaság honlapjainak címe: www.bmc.hu, www.bmcrecords.hu, www.opusjazzclub.hu
A honlapokon lehetőség van online jegy- és CD-vásárlásra, kedvezmények érvényesítésére. A
honlapok kapcsolatfelvétel céljából több munkavállaló e-mailes és telefonos elérhetőségét
közlik.
A Társaság honlapjain a honlapokat felkereső személy számítógépére települő
információcsomagokat, ún. Sütiket (cookie) használ a honlapok látogatásával kapcsolatos
adatok gyűjtése érdekében, amennyiben ezt az érintett a böngészőjének beállításával
lehetővé teszi. A Sütik telepítését a számítógépet használó személy a számítógépe
beállításainak megváltoztatásával megtilthatja, illetve a használat során települt Sütiket a
számítógépéről bármikor eltávolíthatja.
A Sütik alkalmazásának célja a honlapok fejlesztéséhez, a látogatottsággal és használattal
kapcsolatos elemzésekhez szükséges statisztikai információk gyűjtése. A Sütik lenyomatai
egyedi honlap-böngészéshez nem köthetők, azokból kizárólag statisztikai célú, anonim adatok
nyerhetők ki, amelyekből a honlapok további fejlesztéséhez szükséges trendek rajzolhatók fel.
Az Adatkezelő igénybe veszi a Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA
94043) Google Analytics webanalitikai szolgáltatását. A Google LLC részese az EU-US
adatvédelmi pajzsnak (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). A
webanalitikai szolgáltatások is Sütiket használnak, melyek célja, hogy segítsék az online
felületek használatának elemzését. Az érintett az online felületeken, a Sütik által létrehozott,
az online felület használatára vonatkozó információkat a Google Analytics és a Google
amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítja. Ezek a Sütik segítenek meghatározni a
látogatók számát, a látogatók tartózkodási helyét és az általuk megtekintett oldalakat is. Az itt
szerzett adatokat az oldalak látogatottságának felmérésére, majd az oldalak színvonalának
javítására használjuk fel. Az elemzési célokat szolgáló Sütik statisztikai adatok gyűjtésére
alkalmasak, személyazonosításra, profilalkotásra azonban nem.
A Társaság a honlapok látogatásával kapcsolatos naplózási adatokat statisztikai célra egy évig,
információbiztonsági célra két évig kezeli. A honlapok használatát elősegítő ideiglenes és
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minősítő célú Süti a böngészés befejezését követően törlődik, a funkcionális célú Süti negyed
évig, a statisztikai célú süti két évig tárolódik az érintett számítógépén, amennyiben azt nem
távolítja el korábban.
6.1
adatfeldolgozó neve: Silver Frog Kft.
- címe: 1133 Budapest, Pannónia u. 103.
- cégjegyzékszáma: 01-09-906471
- adatfeldolgozás célja: a jogszabályban meghatározott adattárolási és adatbiztonsági
kötelezettségek teljesítse; a honlap-látogatási szokások vizsgálata; a honlapok
fejlesztéséhez, a látogatottsággal és használattal kapcsolatos elemzések elvégzéséhez
szükséges statisztikai információk gyűjtése (statisztikai cél); az esetleges visszaélések
megakadályozása, továbbá felderítésének lehetővé tétele (információbiztonsági cél).
- kezelt adatok köre: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja,
a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve; dolgozói
jogosultságok és jelszavak; e-mail és dokumentum szervereken tárolt adatok;
tűzbiztonsági és riasztórendszer által tárolt adatok; kamerarendszer által rögzített
felvételek; hang- és videofelvétel szerveren tárolt adatok.
- adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulásával a GDPR 6.cikk (1) a) pont szerint,
valamint az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) c)
szerint
- adattárolás határideje: az adott adattípusra vonatkozó megőrzési idő végéig
- adattárolás módja: elektronikus
6.2
adatfeldolgozó neve: Greenfield-Consulting Tanácsadó Kft.
- címe: 1125 Budapest, Svábhegyi út 12.
- cégjegyzékszáma: 01-09-909053
- adatfeldolgozás célja: Webfejlesztés és kapcsolódó szolgáltatások; online
termékértékesítés; a vásárlás és a fizetés dokumentálása; a számviteli kötelezettség
teljesítése; a felhasználóval való kapcsolattartás; a visszaélésgyanús tranzakciók
kiszűrése; általános IT szakértői tevékenység.
- kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, ország,
irányítószám, helyiség, utca, házszám, vásárolt áruk megnevezése, mennyisége és
összege
- adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulásával a GDPR 6. cikk (1) a) pont szerint
- adattárolás határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, de legfeljebb a
partneri viszony megszűnését követő 30 napig
- adattárolás módja: elektronikus
6.3
adatfeldolgozó neve: OTP Bank Nyrt.
- címe: 1051 Budapest, Nádor u. 16.
- cégjegyzékszáma: 01-10-041585
- adatfeldolgozás célja: fizetési rendszer igénybevétele, fizetés lebonyolítása
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kezelt adatok köre: a bankkártya tulajdonos neve, a bankkártya száma, lejárati ideje,
ellenőrző kód; bankkártya tulajdonos email címe; a vásárlás összege, pénzneme,
ideje
adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulásával a GDPR 6.cikk (1) a) pont szerint
adattárolás határideje: az adott adattípusra vonatkozó megőrzési idő végéig
adattárolás módja: elektronikus

6.4
adatfeldolgozó neve: Interticket Kft.
- címe: 1139 Budapest, Váci út 99.
- cégjegyzékszáma: 01-09-736766
- adatfeldolgozás célja: jegyértékesítés
- kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, ország,
irányítószám, helyiség, utca, házszám, vásárlás összege
- adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulásával a GDPR 6. cikk (1) a) pont szerint
- adattárolás határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, de legfeljebb a
partneri viszony megszűnését követő 30 napig
- adattárolás módja: elektronikus
7. Hírlevél, elektronikus kapcsolattartás, sajtókommunikáció
A Társaság a szolgáltatásai iránt érdeklődök számára lehetővé teszi az elektronikus
kapcsolattartást, valamint a programjairól, ajánlatairól hírlevél formájában történő
tájékozódást. A hírlevelek küldését a Társaság megbízott alkalmazottja végzi. A feliratkozásnak
nem feltétele a valódi név megadása. A sajtó munkatársait elektronikusan értesítik
rendezvényeikről. A Társaság a hírlevélre feliratkozottakról és a sajtókommunikációhoz
kapcsolódó adatokról nyilvántartást vezet.
- adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás; hírlevél-küldés, a honlap
látogatóinak tájékoztatása aktuális programjaikról, a Társaságot érintő eseményekről
- kezelt adatok köre: név, e-mail cím, médium megnevezésére
- adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulásával a GDPR 6. cikk (1) a) pont szerint
- adattárolás határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, de legfeljebb 1 évig
adattárolás módja: elektronikusan
8. A Társaság területére való belépés, távozás
A beléptetésért a Társaság munkavállalóiból álló portaszolgálat, valamint a Társaság által
megbízott Adatfeldolgozó vagyonőrsége felel. A vagyonőrök ellenőrzik a Társaság
székhelyének területére belépőket, ott tartózkodókat és onnan kilépőket, illetve
csomagjaikat, továbbá nyilvántartásban rögzítik a Társaság parkoló- és rakodóterültére érkező
gépkocsik rendszámát és tulajdonosának/üzembentartójának nevét.
- adatfeldolgozó neve: Valton Sec Kft.
- címe: 1124 Budapest, Hegyalja út 109.
- cégjegyzékszáma: 01-09-365399
- adatkezelés célja: vagyonvédelem, káresemény bizonyítása
- kezelt adatok köre: név, rendszám
- adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulásával a GDPR 6. cikk (1) a) pont szerint,
valamint az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke védelmében a GDPR 6. cikk (1)
f) szerint
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adattárolás határideje: 30 nap
adattárolás módja: papír alapon
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9. Kamera-rendszer adatkezelése
A Társaság székhelyén kiépített kamerahálózat üzemel. A kamerák mozgásérzékelővel
ellátottak, mozgás esetén rögzítenek. A kamerarendszer központja a szerver helyiségben
található. A kamera valósidejű képéhez a vagyonőrszolgálat tagjainak van hozzáférése. A
rögzített felvételek visszanézésére kizárólag a Társaság ügyvezetője által kijelölt személyeknek
és adatfeldolgozónak van jogosultsága.
- adatkezelés célja: emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, valamint a
vagyonvédelem
- kezelt adatok köre: az érintett képmása
- adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke védelmében a
GDPR 6. cikk (1) f) szerint
- adattárolás határideje: 30 nap
- adattárolás módja: elektronikus
10. A Társaság személyi állományának adatkezelése
10.1 A Társaság álláspályázataira személyesen, papír alapon, illetve elektronikus úton a
pályázótól, illetve a Társaság munkavállalója ajánlásával a munkavállaló által eljuttatott
önéletrajzok alapján folytatja le a kiválasztási eljárását.
- adatkezelés célja: munkaerő kiválasztása
- kezelt adatok köre: név, születési hely és idő, lakcím, telefonszám, e-mail cím,
képzettségre és végzettségre vonatkozó adatok, személyes és szakmai kompetenciák
- adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulásával a GDPR 6. cikk (1) a) pont szerint
- adattárolás határideje: a fel nem vett dolgozók életrajza és adatai a kiválasztási
procedúra végeztével megsemmisítésre kerülnek
- adattárolás módja: elektronikus és papír alapú
10.2 A felvételt nyert dolgozókkal a Társaság munkaszerződést köt, és minden olyan
tájékoztatóval ellátja, amely jogszabályi kötelezettsége. A Társaság továbbá tájékoztatja a
munkavállalót, hogy a munkabérfizetéssel kapcsolatos kötelezettségei miatt a dolgozó
személyes adatait külső vállalkozásnak adja át (könyvelő, bérszámfejtő).
- adatkezelés célja: munkaszerződésben foglalt kötelezettségek teljesítése, így
különösen munka bérfizetés
- kezelt adatok köre: név, lakcím, anyja neve, TAJ szám, adóazonosító jel, iskolai
végzettséggel kapcsolatos adatok, dokumentumok; bizonyos munkakörökben erkölcsi
bizonyítvány
- adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) b) szerinti szerződés teljesítése, valamint az
adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) c) szerint
adattárolás határideje: a munkaviszony megszűnését követő 8 évig
- adattárolás módja: elektronikus és papír alapú
10.3 A Társaság a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás ellátására külső partnerrel,
Adatfeldolgozóval szerződést kötött. A Társaság a felvételt nyert dolgozókat orvosi
alkalmassági vizsgálatra küldi. Az orvosi alkalmassági vizsgálatról készült nyomtatványon a
Munka törvénykönyve és a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet által előírt adatkezelés történik. A
vizsgálat eredményéből a Társaság csak azt az információt kapja meg, hogy az érintett a
munkakör ellátására alkalmas-e, vagy sem, illetve milyen esetleges egészségügyi jellegű
korlátozással alkalmas.
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adatkezelés célja: orvosi alkalmassági vizsgálat lefolytatása
kezelt adatok köre: név, lakcím, anyja neve, TAJ szám, adóazonosító jel
adatkezelés jogalapja: az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése a GDPR
6. cikk (1) c) szerint
adattárolás határideje: a munkaviszony megszűnését követő 3 évig
adattárolás módja: elektronikus és papír alapú

10.4 A dolgozó munka- és tűzvédelmi oktatáson vesz részt, ahol a munka-, tűz-, katasztrófa és
polgári védelem feladatairól kap tájékoztatást. Az oktatásokról jegyzőkönyv készül.
- adatkezelés célja: munkavédelem, tűzvédelem ismeretek átadása, az ismeretek
átadásának dokumentálása
- kezelt adatok köre: név, munkakör, e-mail cím
- adatkezelés jogalapja: az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése a GDPR
6. cikk (1) c) szerint
- adattárolás határideje: a munkaviszony megszűnéséig
- adattárolás módja: papír alapú
10.5 A munkavállalók ellenőrzése
A Társaság a Munka törvénykönyve rendelkezéseivel összhangban ellenőrzi a munkavégzést,
így különös tekintettel a munkavállalók rendelkezésére bocsátott céges eszközök használatát,
illetve a rájuk bízott készletekkel való gazdálkodást. Ellenőrzi továbbá a Társaság székhelyének
területére belépő, ott tartózkodó és onnan kilépő dolgozókat és csomagjaikat.
- adatkezelés célja: a társaság jogos üzleti érdekeinek megfelelően a munkavállalók
számára biztosított mobiltelefon, számítógép, e-mail cím, internet-hozzáférés
ellenőrzése
- kezelt adatok köre: név, telefonszám, hívástípusok adatai, e-mail cím, felhasználó név,
jelszó
- adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) b) szerint, valamint az
Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekének védelmében a GDPR 6. cikk (1) f) szerint
- adattárolás határideje: a munkaviszony fennállása
- adattárolás módja: elektronikus és papír alapú
11. Pénzügyi adatkezelés
11.1 Könyvelés
A könyvelési feladatokat részben a Társaság maga végzi a Winner nevű szoftver
felhasználásával. A Winner fejlesztője Winform Kft. szükség esetén hozzáférhet a rendszerben
kezelt adatokhoz.
- adatfeldolgozó neve: Winform Kft.
- címe: 2083 Solymár, Györgyhegy u. 14.
- cégjegyzékszáma: 13-09-077793
- adatfeldolgozás célja: a jogszabályban meghatározott könyvelési és számviteli
feladatok támogatása
- kezelt adatok köre: név, lakcím, TAJ szám, adóazonosító jel, munkabér
- adatkezelés jogalapja: az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése a GDPR
6. cikk (1) c) szerint.
- adattárolás határideje: adattárolásra nincs felhatalmazva
- adattárolás módja: n/a
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A könyvelési feladatokat részben pedig a Társaság által megbízott Adatfeldolgozó partner
végzi.
- adatfeldolgozó neve: KataCont Kft.
- címe: 1126 Budapest, Torckó u. 3.
- cégjegyzékszáma: 01-09-729830
- adatfeldolgozás célja: a jogszabályban meghatározott könyvelési és számviteli
feladatok elvégzése
- kezelt adatok köre: név, lakcím, TAJ szám, adóazonosító jel, munkabér
- adatkezelés jogalapja: az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése a GDPR
6. cikk (1) c) szerint.
- adattárolás határideje: az adott adattípusra vonatkozó megőrzési idő végéig
- adattárolás módja: elektronikus és papíralapú
11.2
A bérszámfejtési feladatokat a Társaság által megbízott Adatfeldolgozó partner végzi.
- adatfeldolgozó neve: Zefír-kont Bt
- címe: 1134 Budapest, Gidófalvy Lajos u. 35.
- cégjegyzékszáma: 01-06-789043
- adatfeldolgozás célja: a jogszabályban meghatározott adó- és járulékfizetési
kötelezettség teljesítése, munkavállalók munkabér és egyéb személyi kifizetések
számfejtése
- kezelt adatok köre: név, lakcím, anyja neve, TAJ szám, adóazonosító jel, bérezés
összege, családi állapot, gyermekek száma
- adatkezelés jogalapja: az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése a GDPR
6. cikk (1) c) szerint
- adattárolás határideje: az adott adattípusra vonatkozó megőrzési idő végéig
- adattárolás módja: elektronikus és papíralapú
12. A vendégek elszállásolása
Igény esetén a Társaság saját tulajdonú ingatlanjában gondoskodik vendégei elszállásolásáról.
A vendégek adatait nyilvántartási rendszerben rögzítik.
- adatkezelés célja: a vendégek elszállásolása szervezése, kapcsolattartás
- kezelt adatok köre: a vendég neve, címe, arcképes igazolvány száma
- adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulásával a GDPR 6. cikk (1) a) pont szerint,
valamint az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) c)
szerint
- adattárolás határideje: 12 hónap
- adattárolás módja: papír alapon és elektronikusan
13. A szabályzat megváltoztatása
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a szabályzatot módosítsa. Amennyiben a módosítás az
érintett által megadott személyes adatainak felhasználását érinti, úgy a változtatásokról a
felhasználót e-mailes tájékoztató levél formájában tájékoztatja. Amennyiben a szabályzat
módosításából kifolyólag az adatkezelés részletei is megváltoznak, az Adatkezelő külön
megkéri az Érintett(ek) hozzájárulását.
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14. Az adatbiztonság
A Társaság a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a
szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben, hozzájárulás esetén az azt adó személy
esetleges rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
A Társaság kiemelt gondossággal törekszik a személyes adatok biztonságos kezelésére, ezért
megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakította azokat az eljárási
szabályokat, amelyek az adatkezelési és adatvédelmi jogszabályok érvényre juttatásához
szükségesek. A Társaság ezen intézkedéseket és szabályokat rendszeresen felülvizsgálja, és
szükség esetén módosítja.
15. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban és e jogok gyakorlásának
módja
Minden felhasználó, mint Érintett jogosult tájékoztatást kémi a Társaság által kezelt, illetve az
általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozói által feldolgozott adatairól,
különösen azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az
adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az
esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására
megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.
Az adatkezeléssel kapcsolatban felmerült kérdéseit, észrevételeit az office@bmc.hu címre,
vagy a 1093 Budapest, Mátyás u. 8. postacímre küldött levélben jelezheti.
A Társaság a tájékoztatást írásban, a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon
belül adja meg; a tájékoztatás megadását kizárólag a törvény által kötelezően előírt esetekben
tagadja meg. Ebben az esetben a Társaság írásban tájékoztatja a tájékoztatást kérőt, hogy a
felvilágosítás megtagadására mely törvényi rendelkezés alapján került sor, továbbá
tájékoztatja arról is, hogy az erre vonatkozó döntéssel szemben milyen jogorvoslati
lehetőségei vannak.
Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, kérhető annak helyesbítése. Amennyiben a
valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésre áll, a személyes adatot a Társaság
helyesbíti.
A személyes adatokat törölni kell, amennyiben
- azok kezelése jogellenes;
- az érintett személy a személyes adatainak törlését kéri, kivéve a kötelező adatkezelés
eseteit;
- azok hiányosak vagy tévesek, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve,
hogy a törlést törvény nem zárja ki;
- az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának határideje lejárt, kivéve, ha
o annak adathordozóját levéltári őrizetbe kell adni;
o a törlést bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
A törlést az érintett személy a Társasághoz benyújtott írásbeli kérelemmel kezdeményezheti.
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A Társaság zárolja a személyes adatot, amennyiben az arra jogosult ezt legalább teljes
bizonyító erejű magánokiratban kéri, vagy a Társaság rendelkezésére álló információk szerint
a jogosult által kért adattörlés sértené az érintett személy jogos érdekeit.
A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél,
amely a törlést kizárta.
A Társaság megjelöli azt a személyes adatot, amelynek helyességét vagy pontosságát az
érintett személy vitatja, amennyiben az adat helytelensége vagy pontatlansága nem
állapítható meg egyértelműen.
A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről, illetve az ezekre irányuló kérés
teljesítéséről vagy annak akadályáról a Társaság a kérelem benyújtásától számított lehető
legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban - a kérelem benyújtójának
hozzájárulásával elektronikus úton - értesíti a kérelem előterjesztőjét, a kérelem elutasítása
esetén az elutasítás ténybeli és jogi indokaival, valamint a jogorvoslati lehetőségekre
vonatkozó tájékoztatással együtt.
A személyes adatok kezelése ellen az arra jogosult tiltakozhat,
- ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Társaságra vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez, vagy az adatkezelő, az adatátvevő vagy harmadik személy
jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (a kötelező adatkezelés esetét kivéve),
- ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, valamint
- törvényben meghatározott egyéb esetekben.
A Társaság a tiltakozás kézhezvételétől számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 15 napon
belül megvizsgálja a kérelmet, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, amelyről
a kérelmezőt írásban értesíti.
A tiltakozás jogossága esetén a Társaság az adatkezelést megszünteti, az adatokat zárolja,
továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik
részére az érintett személyes adatokat korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a
tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben a tiltakozás benyújtója nem ért egyet a kérelme alapján hozott döntéssel, vagy
amennyiben a Társaság a rendelkezésére álló határidőt elmulasztja, a tiltakozás előterjesztője
bírósághoz fordulhat.
Mindenki, aki úgy véli, hogy a Társaság adatkezelése következtében sérültek a jogai,
bírósághoz vagy a Hatósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre a
Fővárosi Törvényszék az illetékes, azonban a per az azt kezdeményező személy választása
szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható.
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I. sz. melléklet
Adattovábbítási nyilatkozat
Tudomásul veszem, hogy a BMC Kft. (1093 Budapest, Mátyás utca 8.) adatkezelő által a
bmcrecords.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra
kerülnek az OTP Mobil Kft. mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított
adatok köre az alábbi: vezetéknév, keresztnév, szállítási cím, számlázási cím, telefonszám,
e-mail cím, fizetési tranzakcióval kapcsolatos adatok.
Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay
Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff
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