ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
képmás használatával, külső kommunikációs csatornákon való közzétételével kapcsolatban

A Deli Bistro Kft. (a továbbiakban: Társaság) a közösségi oldalain (Facebook, Instagram) és a
honlapján elhelyezett videók és fotók közzétételével tájékoztatást nyújt a cég tevékenységével
kapcsolatban, amellyel összefüggésben személyes adatok kezelése is megvalósulhat, amelyről az
alábbiakban nyújtunk részletes tájékoztatást.
Azok a kifejezések, amelyek a jelen tájékoztatóban alkalmazásra kerülnek, a természetes személyeknek
a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679 rendelete (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) értelmező
rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kerültek értelmezésre.
1. Az adatkezelő és az adatvédelmi tisztviselő adatai
Az adatkezelő neve: Deli Bistro Kft.
Az adatkezelő elérhetőségei:
Címe: 1143 Budapest, Gizella út 36.
E-mail címe: pantlikabisztro@gmail.com
Az adatvédelmi tisztviselő neve: Papp Viktor
Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: pantlikabisztro@gmail.com
2. Az adatkezelés célja
A Társaság az Ön által megadott személyes adatokat a Társaság közösségi oldalain közzétett
tájékoztatások alapjául szolgáló cél elérése és az ehhez szükséges hozzájárulás érdekében kezeli. A
felhívás konkrét célja minden esetben az adatkezeléshez szükséges hozzájáruló nyilatkozatban kerül
megjelölésre.
3. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az Ön hozzájárulása
személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.
Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja, amely azonban nem érinti a
visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

4. A személyes adatok tárolásának időtartama
A társaság az Ön által megadott személyes adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig, ennek
hiányában legfeljebb a jelen tájékoztató 2. pontja szerinti cél megvalósulásáig kezeli.
5. A személyes adatok címzettjei
A személyes adatoknak a Társaság közösségi oldalain történő elhelyezését a cég azon munkavállalói
vagy partnerei végzik, akiket munkáltatójuk e feladat végrehajtásával megbízott. Az így közzétett
személyes adatokat a Társaság valamennyi munkavállalója megismerheti és az adatkezelés céljának
jellegéből adódóan azokat kezelheti.

A Társaságot az általa kezelt személyes adatok közlése, az azokba való betekintés, valamint
továbbításuk céljából jogszabály felhatalmazása alapján megkeresheti hatóság (különösen
szabálysértési hatóság, nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, más közigazgatási hatóság, a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) vagy más adatkezelő. Amennyiben a megkereső szerv a
kérelmében pontosan megjelöli a kért adatok körét, a kérelem célját és jogalapját és a megkeresés
teljesítése jogszabályba nem ütközik, a megkeresés céljának megvalósításához feltétlenül szükséges
személyes adatok rendelkezésre bocsátásra kerülnek.
6. Érintettként milyen jogai vannak a személyes adatai kezelésével kapcsolatban?
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arról, hogy a jelen tájékoztatóban
foglalt célok szerint a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, továbbá jogosult arra, hogy
hozzáférést kapjon a kezelt személyes adataihoz, továbbá az érintett személyes adatok kategóriáihoz, az
adatkezelés céljaihoz, azon címzettek vagy címzettek kategóriáihoz, akikkel, illetve amelyekkel a
személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett
időtartamához, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjaihoz.
Kérelmezheti továbbá személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és
tiltakozhat is a személyes adatai kezelése ellen, továbbá megilleti az adathordozhatósághoz való jog. Az
adatkezelő a kérelem beérkezését követő legfeljebb egy hónapon belül írásban tájékoztatja az érintettet
a kérelme nyomán hozott intézkedésekről, amennyiben nem szükséges e határidő meghosszabbítása.
7. Milyen jogorvoslati lehetőségei vannak?
A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog:
Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül minden érintett jogosult arra, hogy
amennyiben véleménye szerint az Adatkezelő a tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett
el, vagy annak veszélyét idézte elő, úgy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
1530 Budapest, Pf.: 5.
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Tel.: 06 1/391-1400
Fax: 06 1/391-1410
Az adatkezelővel szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog:
A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti
hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági
jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatai kezelésével összefüggő jogait
megsértették. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Ön dönthet úgy, hogy a pert a
lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.
A törvényszékek listáját a http://birosag.hu/torvenyszekek webcím alatt érheti el.

