
 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 

a Westend Bevásárlóközpontban  

2022. február 12-14. között megtartásra kerülő „Valentin 

nap” rendezvénysorozathoz kapcsolódó Iglu-foglalásra 

regisztráló természetes személyek személyes adatainak 

kezeléséről 

 

8.  Kik ismerhetik meg az adatokat?    

A Társaságnak a Valentin napi rendezvénysorozat 

lebonyolításában közreműködő munkatársai, és a 7. pont 

szerinti adatfeldolgozók. Jogszabályban rögzített esetekben 

adat továbbításra kerülhet: bíróság, ügyészség, nyomozó-,  

A Valentin napi rendezvénysorozat szervezője (és egyben 

adatkezelő) a Westend Bevásárlóközpont üzemeltetője: a 

Westend Üzemeltető Kft. (székhelye: 1062 Budapest, Váci 

út 1-3., cégjegyzékszáma: 01-09-684079, adatvédelmi 

tisztviselője: Gránit-Pólus Management Zrt. 1062 Budapest, 

Váci út 3. sz., e-mail cím: adat@westend.hu) /a 

továbbiakban: „Társaság”/ az alábbi Tájékoztatóban 

foglalja össze a Társaság által az 1. pontban megjelölt 

tevékenysége (a rendezvénysorozathoz kapcsolódó „Iglu-

regisztráció”) során általa megismert személyes adatok 

kezelésére vonatkozó információkat. 

szabálysértési-, közigazgatási hatóság, a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, és arra 

feljogosított egyéb hatóság megkereshetik a Társaságot az 

adatkezeléssel kapcsolatosan, 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 elengedhetetlenül szükséges. 
 

9.  Az Érintettek jogai, jogérvényesítési lehetőségei 

adatkezeléssel kapcsolatosan: 
 

9.1. az Érintett kérelmezheti a Társaságtól: 

• tájékoztatását adatai kezeléséről; 

• adatai helyesbítését;  

• adatai törlését, 

 

1. A Westend Bevásárlóközpontban 2022.02.12-14. között 

megrendezésre kerülő Valentin-napi rendezvénysorozat 

keretében - előzetes regisztráció alapján lehetőség van - a 

Bevásárlóközpont Tetőkertjében felállításra kerülő „Iglu” 

sátrak használatára történő regisztrációra /a továbbiakban: 

Regisztráció/, melyhez a jelentkezőknek a 2. pont szerinti 

adatokat kell megadni. 
 

• adatai kezelésének korlátozását (ha azt az Érintett jogi 

igénye előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez tartja szükségesnek). 
 

9.2. Panasz előterjesztése: 

ha az Érintett az adatai kezelésével kapcsolatosan 

észrevételt, panaszt kíván előterjeszteni, javasoljuk, hogy 

éljen a Társasághoz benyújtható kérelem, panasz, tiltakozás 

(és az ezekkel kapcsolatos egyeztetés) lehetőségével. 

A Társaság ezen célból rendelkezésre álló telefonszáma, e-

mail címe és postacíme: 

Westend Üzemeltető Kft. 

1062 Budapest, Váci út 1-3. 

e-mail cím: adat@westend.hu 
 

9.3. Hatósági eljárás kezdeményezése: 

az Érintett adatvédelmi hatósági eljárást kezdeményezhet, 

amennyiben úgy ítéli meg, hogy a Társaság megsértette az 

Érintett személyes  

adatainak kezelésére vonatkozó kötelezettségeit.  

Az illetékes hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság 

címe: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.  

tel: +36 (1) 391-1400,  

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu,  

honlap címe:  https://naih.hu 
 

9.4. 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. 

2.  A kezelt személyes adatok köre:  
 

a regisztráló személy által megadott keresztnév vagy 

becenév, telefonszám és e-mail cím, melyeket a regisztráló 

természetes személy /a továbbiakban: ”Érintett”/ önként ad 

meg a Bevásárlóközpont web-oldalán, a 

www.westend.hu/iglu-foglalas regisztrációs felületen. 
 

3. Az adatkezelés célja: az Iglu-regisztrációra történő 

sikeres jelentkezés rögzítése és nyilvántartása a Valentin 

napi rendezvénysorozat idejére, valamint az Érintett 

értesítése a sikeres regisztrációról. 
 

4. Adatkezelési műveletek: az adatok rögzítése, tárolása, 

betekintés, felhasználása, törlése, megsemmisítése. 
 

5. Az adatkezelés jogalapja:  

5.1. az Érintett által a regisztrációhoz megadott adatok 

esetében: Érintett hozzájárulása. 

A hozzájárulás bármikor visszavonható, mely visszavonás 

nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét. 
 

6.  Adatok tárolásának helye, időtartama: 

a 7.1. pont szerinti adatfeldolgozó által biztosított tárhely, 

valamint a Társaság szervere. 

Az adatok a Valentin napi rendezvény-sorozatot 

követően, 2022.02.15. napján törlésre kerülnek! 
 

7. Adatfeldolgozó: a Társaság az alábbi adatfeldolgozók 

közreműködését veszi igénybe: 

7.1. a 2. pont szerinti tevékenységhez (a regisztráció során 

az Érintett által megadott adatok rögzítéséhez, a Társaság 
részére történő exportálásához) kapcsolódóan: nGroup Kft. 

(1146 Budapest, Thököly út 162. fsz. 4). 

7.2. a Társaság szerverének működtetéséhez igénybe vett 

adatfeldolgozó: a Gránit Pólus Központi Kft. (1062 

Budapest, Váci út 1.-3.). 
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