
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 

a Westend Bevásárlóközpont /továbbiak-

ban: Bevásárlóközpont/ üzemeltetője által 

2020. július 03 – 2020. augusztus 16. 

között a Bevásárlóközpont Tetőkertjében 

megtartásra kerülő Rendezvénysorozat 

lebonyolítása során az egyes 

programokról készült fotókon, video-

felvételeken látható személyek 

személyes adatainak kezeléséről: 
 

1. Az adatkezelő:  
 

a Rendezvénysorozat rendezőjeként eljáró, 

a Bevásárlóközpont üzemeltetését ellátó 

gazdasági társaság: Westend Üzemeltető 

Kft. (székhelye: 1062 Budapest, Váci út 1-3., 

cégjegyzékszáma: 01-09-684079, adatvédel-

mi tisztviselő: Gránit-Pólus Management 

Zrt. 1062 Budapest, Váci út 3, e-mail: 

adat@westend.hu) /továbbiakban: „Társaság”/. 
 

2. Az adatkezelés célja:  
 

a Társaság 2020.07.03 - 2020.08.15. 

közötti időszakban közösségi rendezvé-

nyeket (Sport-, Piknik- és Lounge 

Programokat) /a továbbiakban együtt: 

„Rendezvénysorozat”/ szervez a Bevásár-

lóközpont Tetőkertjének területére, mely 

Programokon azon látogatók vehetnek 

részt, akik a „Westend” Applikációból a 

Tetőkerti Programokhoz letölthető 

(„Sport”, „Piknik” vagy „Lounge”) 

kuponnal rendelkeznek, és azt a Bevásár-

lóközpont Információs Pultjánál vagy a 

Tetőkerti rendezvényhelyszín bejáratánál 

/az erre kijelölt hostess-pultnál/ aktiválják. 

Az Üzemeltető a Rendezvénysorozatról 

fotókkal, videofelvételekkel illusztrált 

összeállítást készíttet, valamint a Sport-

programok esetében élő közvetítésre 

kerülhet sor a www.twitch.tv weboldalon, 

és a Westend facebook, instagram oldalán, 

youtube csatornáján, s a fotókat, filmfelvé-

teleket marketing célra (a Bevásárló-

központ honlapján, továbbá online- és 

social felületein /különösen youtube, 

facebook, instagram/ elérhető, a Rendez-

vénysorozatról szóló képes beszámolói-

hoz) fogja felhasználni.  
 

A Társaság az alábbiakban ad tájékozta-

tást a fenti tevékenysége során általa meg-

ismert, természetes személyek /a további-

akban: „Érintett”/ személyes adatainak 

minősülő adatoknak a Társaság által 

történő kezeléséről és annak szabályairól. 
 

3. A kezelt adatok köre:  
 

3.1. a Rendezvénysorozat helyszínén, a 

Sport-, Piknik- és Lounge Programokon 

készült fotók, video-felvételek esetében: a 

fotókon, video-felvételeken látható 

Érintett képmása, hangja, mozgása. 

4. Adatkezelési műveletek:  
 

az adatok rögzítése, tárolása, betekintés, 

továbbítása, felhasználása, törlése, 

megsemmisítése. 
 

1. 5. Az adatkezelés jogalapja:  
 
 

2. a Társaság jogos érdeke (mely a 

Társaságnak, mint a Bevásárlóközpont 

marketing tevékenységéért felelős 

üzemeltetőnek a létesítmény ismertsége és 

népszerűsítése érdekében kifejtett, éves 

szinten jelentős anyagi ráfordításokat 

igénylő /marketing célú/ rendezvényei 

sikeres lebonyolításának bemutatásához 

fűződik). 
3.  

 

 

6.  Adatok tárolásának helye, időtartama: 
 

Az adatokat a Társaság székhelyén tárolja, 

az adatrögzítéstől számított 10 évig. 
 

7. Adatfeldolgozók:  
 

a Társaság a Rendezvénysorozat lebonyo-

lításához az alábbi adatfeldolgozók közre-

működését veszi igénybe: 
 

7.1. szervezéshez, fotók, video-felvételek 

készítéséhez: Touché Event Kft. (1097 

Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., 

cégjegyzék-száma: 01-09-956331); 
 

7.2. Sportprogramok közvetítéséhez: 

BASS MUSIC Kft. (1067 Budapest, Eötvös 

u. 28. III/32., cégjegyzékszáma: 01-09-

964424). 
 

8.  Kik ismerhetik meg az adatokat?    
 

8.1. a Rendezvénysorozat során készült 

fotók, videofelvételek esetében: a Társaság, 

a 7.1. pont szerinti adatfeldolgozó, és a 

www.westend.hu weboldal (valamint a 

Bevásárlóközpont online- és social 

felületeinek /különösen youtube, 

facebook, instagram/ látogatói; 
 

8.2. élő közvetítésben megtekinthető Sport-

rendezvények esetében: a www.twitch.tv 

weboldal látogatói, valamint a 

Bevásárlóközpont online- és social 

felületeinek /különösen youtube, 

facebook, instagram/ látogatói; 
 

8.3. Jogszabályban rögzített esetekben az 

adat továbbításra kerülhet: bíróság, 

ügyészség, nyomozó-, szabálysértési- 

vagy közigazgatási hatóság, a 9.4. pont 

szerinti Hatóság, és arra feljogosított 

egyéb hatóságok részére, adatok átadása, 

iratok rendelkezésre bocsátása végett. A 

Társaság a bíróságok, hatóságok részére 

minden esetben csak olyan adatokat és 

csak olyan mértékben ad ki, amely a 

megkeresés teljesítéséhez elengedhetetle-

nül szükséges. 
 

 

 

9.  Az Érintettek jogai, jogérvényesítési 

lehetőségei adatkezeléssel kapcsolatosan: 
 

9.1. az Érintett kérelmezheti a Társaságtól: 
 

• tájékoztatását személyes adatai kezeléséről; 

• hozzáférést a személyes adataihoz; 

• adatai törlését (jogszabályban 

meghatározott esetekben); 

• adatai kezelésének korlátozását (ha azt 

jogi igény előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez tartja 

szükségesnek). 
 

9.2. az Érintett tiltakozhat a Társaság 

(jogos érdekén alapuló) adatkezelése ellen. 
 

9.3. Panasz előterjesztése: 
 

Ha az Érintett a személyes adatai 

kezelésével kapcsolatosan észrevételt, 

panaszt kíván előterjeszteni, javasoljuk, 

hogy éljen a Társasághoz előterjeszthető 

kérelem (és egyeztetés) lehetőségével. 

A Társaság ezen célból rendelkezésre álló 

e-mail- és postacíme: 

Westend Üzemeltető Kft. 

1062 Budapest, Váci út 1-3. 

e-mail címe: adat@westend.hu 
 

9.4. Hatósági eljárás kezdeményezése: 
 

az Érintett adatvédelmi hatósági eljárást 

kezdeményezhet, ha úgy ítéli meg, hogy a 

Társaság megsértette az Érintett személyes 

adatainak kezelésére vonatkozó kötelezett-

ségeit. Az illetékes hatóság:  

Nemzeti Adatvédelmi és Információ-

szabadság Hatóság  

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.,  

telefonszáma: +36 (1) 391-1400,  

e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu 

honlapjának címe:  http://naih.hu    
 

9.5. Bírósági eljárás kezdeményezése: 
 

amennyiben az Érintett nem ért egyet a 

Társaságnak az Érintett kérelmével vagy 

tiltakozásával kapcsolatos döntésével, 

vagy a Társaság a rá vonatkozó kötelező 

válaszadási határidőt mulasztja el, az 

Érintett - a döntés közlésétől, illetve a 

határidő utolsó napjától számított - 30 

napon belül bírósághoz fordulhat. A pert 

az Érintett (választása szerint) a lakóhelye 

vagy tartózkodási helye szerint illetékes 

törvényszék előtt is megindíthatja. 

 

Westend Üzemeltető Kft. 
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