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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

A Budapest 2024 Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1027 Budapest, Ganz utca 
16.; cégjegyzékszám: 01-10-048724; adószám: 25455823-2-41; a továbbiakban: Adatkezelő) a 2024. 
évben megrendezésre kerülő XXXIII. Nyári Olimpiai Játékok és XVII. Paralimpiai Játékok rendezési joga 
elnyerése érdekében benyújtott pályázattal (a továbbiakban: Pályázat) kapcsolatos tájékoztatás 
érdekében társadalmi párbeszédet folytat. Ennek keretében  

(i) működteti a www.budapest2024.org címen elérhető internetes honlapot és a hozzá 
tartozó aldomaineken található oldalakat (a továbbiakban: Honlap), amelyen a Pályázattal 
kapcsolatos információkat tesz közzé, és amelyen keresztül a felhasználók számára 
lehetőség van hozzászólások beküldésére,  

(ii) regisztrált felhasználók számára elektronikus hírlevél-szolgáltatást működtet, valamint  
(iii) időről-időre a Pályázattal kapcsolatos népszerűsítő nyereményjátékot szervez.  

(a továbbiakban együtt: Szolgáltatás)  

Az Adatkezelő jelen nyilatkozatával tájékoztatja a Honlap látogatóit és felhasználóit, valamint az egyes 
Szolgáltatások igénybe vevőit (a továbbiakban együttesen: Érintett) a Szolgáltatások igénybe vételével 
kapcsolatos adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai 
intézkedéseiről és az Érintettek jogorvoslati lehetőségeikről. 

I.  

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. Definíciók 

- Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy 
közvetve – azonosítható természetes személy; 

- Személyes adat: az Érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az Érintett neve, e-mail 
címe, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális 
vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az Érintettre 
vonatkozó következtetés; 

- hozzájárulás: az Érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő 
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó 
személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez; 

- tiltakozás: az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az 
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri; 

- adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját 
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket 
meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja; 

- adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy 
a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, 
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, 
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az 
adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, 
valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-
minta, íriszkép) rögzítése; 

- adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, 
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az 
alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik; 
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- adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály 
rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi; 

- adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé 
tétele; 

- nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 
- adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem 

lehetséges; 
- adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy 

meghatározott időre történő korlátozása céljából; 
- adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 
- harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az Érintettel, az adatkezelővel vagy az 
adatfeldolgozóval. 
 

2. Az Adatkezelő adatai 
 
a) Név: Budapest 2024 Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

b) Székhely: 1027 Budapest, Ganz utca 16. 

c) Levelezési cím: u.a. 

d) Cégjegyzékszám: 01-10-048724  

e) Bejegyző Bíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 

f) Adószám: 25455823-2-41 

g) E-mail cím: contact@budapest2024.org 

h) Telefonszám: +36 1 907-0200 

i) Adatkezelési nyilvántartási szám:  

NAIH-109019/2016 (hírlevél); 

NAIH-103266/2016 (nyereményjáték). 

 
3. Az adatkezelés jogalapja, célhoz kötöttsége 

Az Adatkezelő általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info. tv.) 5. § (1) bekezdés a) 
pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi 
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 
szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. 

Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi. A megadott adatok 
megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. 

Az Adatkezelő az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat Az alább meghatározott célhoz 
kötötten, kizárólag a Szolgáltatással összefüggésben érdekében tárolja és kezeli. 

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem 
használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára 
történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett előzetes, 
kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. 

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő 
célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását 
megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa. 
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4. Az adatkezelés időtartama 

A hozzászólás során megadott személyes adatok kezelése mindaddig tart, amíg az Adatkezelő a 
Szolgáltatást üzemelteti, illetőleg amíg az Érintett nem kéri azok törlését. Az adatok törlésére bármikor, 
a törlési kérelem (postán, emailben) elküldését követően kerülhet sor. Ez esetben az adatok törlésének 
határideje a kérelem beérkezését követő 5 munkanap. 

5. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás 

Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő, illetve az Adatkezelő belső munkatársai jogosultak 
megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére az Érintett hozzájárulása 
nélkül nem adják át.  

A fentieken túl az Érintettre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben 
kötelezően meghatározott esetben, illetve az Érintett hozzájárulása alapján kerülhet sor.  

 

6. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek 

6.1. Tájékoztatáshoz való jog 

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, az Érintettre vonatkozó 
személyes adatokról.  

Az Adatkezelő az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az 
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy 
kapták meg adatait. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg 
a kért tájékoztatást. 

Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelő 
munkatársához fordulhat a 8.3 pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül. 

6.2. Az Érintett kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását 

Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni 
az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 5 
munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem 
vonatkozik a jogszabály alapján szükséges adatkezelésekre, azokat az Adatkezelő a szükséges 
időtartamig megőrzi. 

Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. Az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az 
Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené 
az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az 
adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.  

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek 
korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés 
céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti. 

Ha az adatkezelő az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem 
kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem 
elutasításának ténybeli és jogi indokait. 

6.3. Az Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen 

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem 
benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak 
megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.  

Az Érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:  
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a) Név: Budapest 2024 Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

b) Székhely: 1027 Budapest, Ganz utca 16. 

c) Levelezési cím: u.a. 

d) E-mail cím: contact@budapest2024.org 

e) Telefonszám: +36 1 907 0200 

6.4. Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013 évi V. törvény) alapján  

1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet 
fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy 
 

2. Bíróság előtt érvényesítheti jogait. 

Amennyiben az Érintett a Szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg vagy annak 
igénybe vétele során bármilyen módon kárt okozott, az Adatkezelő jogosult az Érintettel szembeni 
kártérítés érvényesítésére. Az Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró 
hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából. 

 

7. Adatbiztonság 

Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a 
technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek 
legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, 
jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden 
olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez 
irányú kötelezettségeinek teljesítésére. 

 

8. Az Adatkezelési Tájékoztató hatálya, módosítása, elérhetősége 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót a hozzászólást beküldő 
Érintettek e-mail üzenetben történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás 
az értesítést követő 30. napon lép hatályba. A módosítás hatályba lépését követően az Érintett a 
Szolgáltatásról való leiratkozás hiányában ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési 
Tájékoztatóban foglaltakat. 

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre különösen 
akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az 
adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó 
tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi Honlapon, és a hozzászólást beküldő 
Érintetteket e-mail üzenetben tájékoztatja. A módosítás hatályba lépését követően az Érintett a 
Szolgáltatásról való leiratkozás hiányában ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési 
Tájékoztatóban foglaltakat. 

A jelen Adatkezelési Tájékoztató 2016.07.26. napjától hatályos. Az 1. számú módosítás hatálya 
lépésnek napja: 2016. … 

A jelen Adatkezelési Tájékoztató elérhető és letölthető itt. www.budapest2024.org/adatvedelem 

 

 

 

II.  

http://www.naih.hu/
http://www.budapest2024.org/adatvedelem
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AZ EGYES ADATKEZELÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK 

 
9. A Honlap használatával kapcsolatos adatkezelés 

9.1. Az adatkezelés célja 

Az Adatkezelő kezelésébe adott személyes adatok kezelésének célja, hogy az Érintett az Adatkezelő 
által bonyolított társadalmi párbeszéd során kifejthesse a véleményét és kérdéseket tehessen fel, 
hírlevelet igényeljen, valamint e célokkal összefüggésben azt Adatkezelő és az Érintett közötti 
kommunikációt biztosítja. Ezen adatok összesített, statisztikai célú felhasználására kerül sor. Az így 
megadott adatok kezelése az Érintett önkéntes hozzájárulásával történik. 

9.2. A kezelt adatok köre 

A Honlap megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó 
látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének 
beállításától függően - a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe, illetve annak 
az oldalnak a neve, ahonnan a felhasználó érkezett. Ezen adatokból a rendszer automatikusan 
statisztikai adatokat generál. Az Adatkezelő ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes 
adatokkal, kizárólag a statisztikák elkészítésére használja. A Honlap a látogatók számítógépére cookie-
t küld. A cookie többek között a felhasználóknak történő automatikus üzenetek megjelenítése miatt 
szükséges. A cookie-kat kereskedelmi célra az Adatkezelő nem használja. 

Az Adatkezelő a Honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez kétszintű jogosultsági kört határozott meg: 

a) Bárki látogathatja a honlapot anélkül, hogy a technikailag automatikus adatkezelésen túl 
bármilyen személyes adatokat kellene megadnia. 

b) Az Adatkezelő által a Honlapon a Pályázattal kapcsolatban folytatott társadalmi párbeszéd 
keretében hozzászólás esetén a felhasználó köteles megadni a nevét és az e-mail címét. Az 
Adatkezelő a hozzászólás során megadott adatokat nem teszi hozzáférhetővé a Honlap más 
látogatói számára. A kérdések, jogsegély és egyéb megkeresések esetén a felhasználó e-mail 
címét az Adatkezelő kizárólag kapcsolattartási célra használja. 

Automatikusan rögzítésre kerülő adatok az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek 
a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai 
folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a 
rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül automatikusan naplózza. Ezen adatok 
egyéb személyes felhasználói adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem 
kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá. 

A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és 
tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag 
statisztikai célokból történik. 

9.3. A hozzászólások feltételei 

Az Érintett az Adatkezelő által a Pályázattal kapcsolatban bonyolított társadalmi párbeszéd keretében 
kérdést tehet fel az Adatkezelő felé, illetve kifejtheti a véleményét (a továbbiakban együtt: 
Hozzászólás). A Hozzászólást, kérdést a honlapon az erre alkalmas felületen kell beírni a név és e-
mailcím megadásával együtt.  

Az Érintett a hozzászólás elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő 

- a Hozzászólást a Honlapon közzétegye, a saját belátása szerint szerkesztve (így különösen 
pontosítva, stilizálva vagy terjedelmi okból lerövidítve) a Hozzászólás lényegi tartalmának 
sérelme nélkül, 

- a hozzászóláshoz választ fűzzön, 
- a hozzászólását a visszakereshetőség érdekében tárolja. 



ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ   

6 
 

Az Érintett a hozzászólás elküldésével tudomásul veszi továbbá, hogy az Adatkezelő  

- a Hozzászólásának tartalma felett díjazás nélkül időben, térben és a felhasználási módot 
tekintve korlátlan felhasználási jogot szerez, 

- saját belátása szerint dönthet arról, hogy a hozzászólást közzéteszi-e, illetve megválaszolja-e. 

Az Érintett az általa beküldött Hozzászólás jogszerűségéért teljes felelősséget visel, így szavatolja, hogy 
annak közzététele harmadik személy jogát nem sérti.  

 

10. A hírlevél-szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés 

10.1. Az adatkezelés célja 

Az adatkezelés célja a hírlevél-szolgáltatás nyújtása. 

10.2. A kezelt adatok köre 

A regisztráció során az Érintettnek kötelezően meg kell adnia alábbi adatokat: 

- Cég vagy magánszemély neve  

- E-mail cím  

Az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során 
generálódnak és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus 
eredményeként rögzít. Ezek különösen a hírlevél kiküldésének ténye, időpontja, illetőleg a kézbesítés 
sikeres vagy sikertelen volta. 

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy 
cselekménye nélkül automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – a 
törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a 
Adatkezelő fér hozzá. 

10.3. Adatfeldolgozó 

Az Adatkezelő adatfeldolgozóként a VISIONLINE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaságot (székhely: 1062 Budapest, Bajza utca 62. 6. em. 3., levelezési címe: 1061 Budapest, Káldy 
Gyula utca 4, III. em. 7/b, cégjegyzékszáma: 01-09-727387) a hírlevelek kiküldésének technikai 
lebonyolítása  érdekében veszi igénybe.  

 

11. A nyereményjátékokkal kapcsolatos adatkezelés 

11.1. Az adatkezelés célja 

Az adatkezelés célja a nyereményjátékban részt vevő személy azonosítása, a vele való kapcsolattartás, 
valamint, amennyiben alkalmazandó, a nyereményjátékkal kapcsolatos adójogi kötelezettségek 
teljesítése 

11.2. A kezelt adatok köre 

- Magánszemély neve  

- Közösségi oldalon meghirdetett nyereményjáték esetében az oldalon használt 

felhasználóneve 

- E-mail cím  

- Telefonszám 

- Lakcím 

 


