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Adatkezelési tájékoztató 
kiállításon történő részvétellel kapcsolatos adatkezelésekről 

1. Adatkezelés szereplői 

1.1. Adatkezelők 

Név: MNB-Ingatlan Kft. (MNB-INGATLAN), Magyar Nemzeti Bank (MNB) 

Elérhetőség: muveszet@mnbingatlan.hu 

 

1.2. Adatfeldolgozó 

Név: Csinos Gabriella 

 

Elérhetőség: gabriella.csinos@mnbingatlan.hu 

 

Név: Bácskai Nóra 

 

Elérhetőség: nora.bacskai@mnbingatlan.hu 

 

Adatfeldolgozási tevékenység: Felvételek (fényképek, videók) elkészítése, 

Regisztrációs adatok alapján visszaigazolás küldése 

 

Az Adatkezelők nem továbbítanak személyes adatot egyéb címzetteknek. 
 

2. Adatkezelési tevékenységek  

2.1. Regisztráció 

Az adatkezelés célja 

 

A kiállításra jelentkezők azonosítása, a regisztráció 

visszaigazolása, a rendezvényre regisztrált személyek beléptetése. 

Az adatkezelés jogalapja 
Az Adatkezelők jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pont): A 

rendezvény átlátható és adminisztrált módon való lebonyolítása  

A kezelt adatok köre  

• Név 

• E-mail cím 

• Személyi igazolvány szám 

Az adatkezelés 

időtartama 
Az adott kiállítás (rendezvény) lebonyolításáig 

Tárolásának helye 
MNB-INGATLAN saját, belső szerverén kizárólag Magyarországon 

tárolja az adatokat. 

Hozzáférők köre 

Szigorúan korlátozott, kizárólag azon személyek férnek hozzá az 

adatokhoz, akik számára ez a fenti cél eléréséhez feltétlenül 

szükséges. 
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2.2. Fénykép- és videó felvételek készítése 

Az adatkezelés célja 

 

Felvételek készítése, az esemény történéseinek megörökítése. 

Az adatkezelés jogalapja Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont) 

A kezelt adatok köre  

• Felvételen rögzített személyek képmása 

• Felvételen rögzített események: érintettek magatartása 

• Felvételen rögzített hang (csak videó felvétel esetén) 

• Felvétel helye, ideje (csak videó felvétel esetén) 

Az adatkezelés 

időtartama 

A belső felhasználásra szánt felvételek kiválasztása után az egyéb 

felvételek törlésre kerülnek. 

Tárolásának helye 
MNB-INGATLAN saját, belső szerverén kizárólag Magyarországon 

tárolja a felvételeket. 

Hozzáférők köre A felvételekhez való hozzáférés szigorúan korlátozott. 

 

2.3. Fénykép- és videó felvételek felhasználása belső tárhelyen 

Az adatkezelés célja 

 

A munkavállalók és a rendezvényen résztvevő személyek 

tájékoztatása az aktuális események történéseiről. 

Az adatkezelés jogalapja 

Az Adatkezelők jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pont): Az 

Adatkezelők által szervezett események népszerűsítése a 

munkavállalók körében 

A kezelt adatok köre  

• Felvételen rögzített személyek képmása 

• Felvételen rögzített események: érintettek magatartása 

• Felvételen rögzített hang (csak videó felvétel esetén) 

• Felvétel helye, ideje (csak videó felvétel esetén) 

Az adatkezelés 

időtartama 
Az esemény lebonyolításától számított 6 hónapig. 

Tárolásának helye 
MNB-INGATLAN saját, belső szerverén kizárólag Magyarországon 

tárolja a felvételeket. 
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Hozzáférők köre 
A felvételekhez való hozzáférés szigorúan a munkavállalókra 

korlátozott. 

 

3. Adattovábbítás harmadik országba: 

Az adatok nem kerülnek továbbításra Magyarországon kívülre. 

4. Érintetti jogok:  

4.1. Tájékoztatáshoz való jog 

Ön jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy az MNB-INGATLAN kezeli-e személyes adatait, illetve, ha 

igen, akkor az adatkezelés lényeges körülményeiről (például az adatkezelés céljáról, jogalapjáról 

stb.).  

4.2. Hozzáféréshez való jog 

Ön jogosult arra, hogy a személyes adataihoz hozzáférjen, azokat ténylegesen megkapja, illetve 

másolatot kérjen róluk.  

4.3. Helyesbítéshez való jog 

A helyesbítéshez való jog keretében Ön jogosult arra, hogy kérje: 

• pontatlan adatai kijavítását 

• hiányos adatai kiegészítését 

4.4. Törléshez való jog 

Ön jogosult arra, hogy kérése esetén az MNB-INGATLAN törölje személyes adatait, ha valamelyik 

feltétel fennáll: 

• Nincs már szükség a személyes adatokra abból a célból, amiből eredetileg az MNB-

INGATLAN gyűjtötte, vagy kezelte. 

• Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és az MNB-INGATLANNAK nincs kényszerítő erejű 

jogos érdeke a további adatkezelésre. 

• Jogellenes adatkezelés esetén. 

• Jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges törölni az adatokat. 

Kivételes esetekben még a feltételek fennállása esetén sem törölhetőek az adatai. Így például, ha 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez meg kell őrizni. 

4.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Ha Ön vitatja a személyes adatai pontosságát, jogosult arra, hogy kérésére az MNB-INGATLAN 

korlátozza az adatkezelést addig, amíg azokat ellenőrzi.  

Amennyiben az adatkezelés jogellenes, vagy lejárt a tárolási idő, ám Ön jogi igénye érvényesítése 

érdekében igényli, szintén kérheti az adatkezelés korlátozását az adatok törlése helyett. 

Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy az MNB-INGATLAN csak tárolja az adatait. Nem 

változtatja meg az adatokat és semmilyen más műveletet nem végez rajtuk. 

Abban az esetben az MNB-INGATLAN felhasználhatja korlátozás alá eső adatait, ha ahhoz Ön 

hozzájárul, vagy: 

• jogi igények előterjesztése, érvényesítése, védelme 

• más személy jogainak védelme érdekében szükséges. 

4.6. Tiltakozáshoz való jog  

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozzon személyes adatai 

kezelése ellen. 
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Az MNB-INGATLAN abban az esetben kezelheti mégis személyes adatait, ha:  

• kényszerítő erejű jogos érdek, vagy 

• jogi igények előterjesztése, érvényesítése, védelme miatt szükséges. 

4.7. Érintetti kérelmek teljesítése 

Amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelése nem a hatályos adatvédelmi 

követelményeknek megfelelően történik, kérheti ennek orvoslását. Kérelme beérkezését követően 

legfeljebb egy hónapon belül válaszol. Ha nem tudjuk teljesíteni kérését vagy annak összetettsége, 

illetve több kérelem esetén, mennyisége miatt több időre van szükségünk, arról is ezen egy hónapon 

belül kap információt. Ilyen esetekben a határidő legfeljebb két hónappal hosszabbítható meg. 

4.8. Jogorvoslathoz való jog  

Joga van ahhoz, hogy panaszt nyújtson be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatósághoz (NAIH). A NAIH honlapja: https://naih.hu/. 

Cím 
E-mail / Levelezési cím Telefonszám 

1055 Budapest, 

Falk Miksa utca 9-11 

ugyfelszolgalat@naih.hu 

1363 Budapest, Pf.: 9. 

+36 (30) 683-5969 

+36 (30) 549-6838 

 

Jogosult bírósághoz fordulni. Jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet, amelynek 

elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is 

megindítható. Bővebb tájékoztatás a http://birosag.hu/torvenyszekek oldalon érhető el. 

https://naih.hu/
http://birosag.hu/torvenyszekek

