TÁJÉKOZTATÓ
a Fény Utcai Piac weboldalának és Facebook oldalának használati feltételeiről és a
személyes adatok kezeléséről
Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK – (2016. április 27.) 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 (általános adatvédelmi rendelet) – való
megfelelés céljából a Fény Utcai Piac Beruházó, Szervező és Üzemeltető Kft. és Fény Utcai Piac és
Kereskedelmi Központ Társasház (továbbiakban közösen: Adatkezelő), mint Adatkezelő jelen dokumentumban
tájékoztatja az érintett magánszemélyeket, az általa létrehozott www.fenyutcaipiac.hu (továbbiakban: weboldal)
és www.facebook.com/FenyUtcaiPiac/ (továbbiakban: Facebook oldal) használati feltételeiről, illetve az oldalakon
közölt személyes adatok kezeléséről.
Adatkezelő neve: Fény Utcai Piac Beruházó, Szervező és Üzemeltető Kft. és Fény Utcai Piac és Kereskedelmi
Központ Társasház
Adatkezelő székhelye: 1024 Budapest, Lövőház utca 12.
Adatkezelő képviselője: Kiss Ferenc, ügyvezető igazgató
Adatkezelő elérhetőségei:
telefon: +36-1-345-4100
e-mail: info@fenyutcaipiac.hu
honlap: www.fenyutcaipiac.hu
Adatvédelmi tisztviselő neve: Kocsis Istvánné
Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:
telefon: +36-1-345-4100
e-mail: info@fenyutcaipiac.hu
Adatkezelés célja
Az Adatkezelő a weboldalán és/vagy a Facebook oldalán kezelt személyes adatokat marketing céllal az
adatkezelő népszerűsítése és ismertségének növelése, illetve nyereményjátékhoz kapcsolódó ajándéksorsolás
dokumentálása és lebonyolítása, ajándék átadása céljából az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1)
bekezdés a) pontja, érintett hozzájárulása, illetve egyes esetekben az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1)
bekezdés b) pontja, szerződés teljesítése alapján kezeli.
A kezelt adatok köre
A weboldalán és/vagy a Facebook oldalán megjelenő személy neve, lakcíme, illetve fotón és/vagy videón
szereplő személy képmása, Facebook felhasználó által meghatározott adattartalom (saját profil).
Az Adatkezelő a weboldalán és/vagy a Facebook oldalán megjelenő személyes adatokat az érinettől veszi fel.
Az adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő a weboldalára és/vagy a Facebook oldalára feltöltött adatokat kizárólag azok aktualitásáig őrzi. Az
őrzési idő lejártát követően az elektronikusan kezelt adatokat visszaállíthatatlanul törli.
A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái
Az Adatkezelő a weboldalán és/vagy a Facebook oldalán kezelt személyes adatokat az általa kommunikációs
ügynökségi feladatok ellátására szerződött megbízott(ak)nak (Arvali Kft., valamint P14 Bt.) adja át, a közösségi
média menedzsment és online hirdetés menedzsment feladatok ellátása céljából.
Adattárolás helye, módja
Az adattárolás az Adatkezelő által használt/bérelt szervereken, illetve webhelyeken történik. Adatkezelő az
elektronikus adatfeldolgozást, nyilvántartást számítógépes program útján végzi, amely megfelel az adatbiztonság

követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között
csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van. Adatkezelő
biztosítja az adatok és az azokat hordozó eszközök, iratok megfelelő fizikai, logikai és adminisztratív védelmét.
A személyes adatokkal kapcsolatban tájékoztatás, helyesbítés, zárolás. törlés, illetve az adatkezeléssel
kapcsolatos tiltakozás bármikor bejelenthető az Adatvédelmi tisztviselőnek.
A magánszemély jogainak részletes tartalmát az Általános Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza.
Az érintett magánszemélynek joga van a tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatban észrevételt tenni. Az
adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de minimálisan az érintetti kérelem beérkezésétől számított 30 napon
belül tájékoztatja az érintett magánszemélyt a jogai gyakorlására irányuló kérelmében foglaltak teljesítéséről, a
kérelem esetleges elutasításáról és a jogorvoslati lehetőségekről.
Használati feltételek
A weboldalt és a Facebook oldalt az Adatkezelő és az általa kommunikációs ügynökségi feladatok ellátására
szerződött megbízott hozta létre, birtokolja, működteti és tartja karban. Ezen oldal tartalmának frissítése útján az
Adatkezelő saját belátása szerint bármikor megváltoztathatja, bővítheti vagy törölheti a használati feltételeket.
Javasoljuk, hogy időről időre keresse fel az oldalt és ellenőrizze, történt-e frissítés. Az Adatkezelő saját belátása
szerint bármikor, külön értesítés nélkül megszakíthatja a weboldal és a Facebook oldal működtetését.
Szerzői jogok
Amennyiben másként nincs feltüntetve a weboldalon és a Facebook oldalon található szövegek, képek, grafikák,
hang- és animációs fájlok, továbbá minden más információ, illetve ezeknek a weboldalon és a Facebook oldalon
történő grafikus megjelenítésének módja, valamint a weboldal elrendezése és szerkezete az Adatkezelő szerzői
joga alatt áll. Tilos a weboldal és a Facebook oldal vagy annak egyes részeinek másolása illetve terjesztése, tilos
továbbá a weboldal és a Facebook oldal egyes részeinek módosítása, vagy más helyeken történő elhelyezése az
Adatkezelő előzetes írásbeli engedélye nélkül, és annak birtokában is csak abban az esetben, ha a tartalom nem
szenved változást és a szerzői jogi, és jogtulajdonosi megjegyzéseket feltüntetik.
Védjegyek
Amennyiben nincs másként feltüntetve, a jelen webhelyenés a Facebook oldalon szereplő összes védjegy,
szolgáltatási védjegy és márkanév az Adatkezelő védjegyjogi védelme alatt áll. Ez mindenekelőtt az Adatkezelő
logóira és szimbólumaira érvényes. Sem a weboldalés a Facebook oldal, sem az általa tartalmazott bármiféle
anyag semmilyen módon nem nyújthat – és nem tekinthető úgy, hogy nyújt – egyetlen személynek sem
jogosultságot az Adatkezelő szellemi tulajdonjogához.
Garancia
A weboldalon és a Facebook oldalon található információkat az Adatkezelő olyan formában nyújtja, "ahogy
vannak", és a vonatkozó törvények által megengedett legteljesebb mértékben bármiféle explicit vagy implicit
garancia nélkül. Bár az információk tudomásunk szerint pontosnak, szerepelhetnek bennük hibák és
pontatlanságok. Az Adatkezelő nem állítja, és nem garantálja, hogy a weboldalon és a Facebook oldalon
található funkciók és alkalmazások működése szünet- és hibamentes lesz. Az Adatkezelő nem garantálja, hogy a
kiszolgáló és/vagy a weboldal és a Facebook oldal nem tartalmaz vírusokat vagy más káros elemeket. Az
Adatkezelő nem állítja, hogy a weboldalon és a Facebook oldalon található anyagok más helyeken történő
használatra megfelelőek és/vagy felhasználhatóak. Az anyagokhoz való hozzáférés nem megengedett olyan
helyekről, ahol tartalmuk illegális.
A felelősség korlátozása
A rendszerhibákból, a weboldal és a Facebook oldal (időleges vagy állandó) hibáiból, illetve alkalmazásainak
vagy egyéb eszközeinek hibáiból adódó esetleges károkkal kapcsolatos mindenfajta felelősséget elhárít az
Adtakezelő. A weboldal és a Facebook oldal használatából, illetve a használatának meghiúsulásából adódó
bárminemű kárért az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

Cookie-k használata
Az Adatkezelő a weboldalán olyan sütiket alkalmaz, amelyek segítségével a Google és Facebook hirdetési
rendszere megjelenítheti az oldal látogatóinak a hirdetéseket, továbbá olyan webstatisztikai információkat
gyűjtenek, mint például hogy melyik oldalt nézte meg a felhasználó, a felhasználó a weboldal mely részére
kattintott, hány oldalt keresett fel. A sütik segítségével az Adatkezelő nem gyűjt és nem tárol személyes
azonosításra alkalmas adatot. Így ezek a sütik nem tudják a felhasználót személy szerint beazonosítani.
Mi az a süti (cookie)?
A sütik (cookie-k) olyan kis fájlok, melyeket a megtekintett honlapok helyeznek el a számítógép böngészőjében.
A cookie-kat széles körben használják a honlapok hatékony üzemeltetése vagy webes szolgáltatások, illetve
egyénre szabott funkciók nyújtása céljából. A sütik számtalan funkcióval rendelkezhetnek, például megjegyzik a
felhasználó egyéni beállításait, vagy megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára.
A cookie-k lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” cookie-k. Az állandó cookie-t a böngésző egy meghatározott
időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a felhasználó korábban nem törli, az ideiglenes cookie-t azonban a böngésző
nem tárolja, az a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek.
Sütik engedélyezése és tiltása
A cookie-k által történő adatkezelést a felhasználó a legtöbb böngészőprogramban személyre szabhatja, így akár
le is tilthatja. A cookie-k letiltása esetében azonban előfordulhat, hogy a honlap, illetve valamely tartalom vagy a
honlapon elérhető szolgáltatások nem vagy csak korlátozott formában érhetőek el. Amennyiben a süti (cookie)
elhelyezéséhez az ügyfél nem járul hozzá, azt a saját böngészőjében elvégzett beállítások (tiltás, visszavonás)
útján teheti meg. Amennyiben a felhasználó szeretné letiltani a Google cookie-k használatát, azt a hirdetési
beállítások segítségével megteheti.
Bizalmas és tulajdonjogi védelem alatt álló információk
Az Adatkezelő nem kíván a weboldalon keresztül bizalmas vagy tulajdonjogi védelem alatt álló információkat
kapni Öntől. Felhívjuk figyelmét arra, hogy az Adatkezelőnek küldött információkat és anyagokat nem tekintjük
bizalmasnak, illetve tulajdonjogi védelem alatt állónak. Az Adatkezelő semmiféle kötelezettséget nem vállal az
ilyen információk vagy anyagok megvizsgálására, értékelésére és adaptálására vonatkozóan. Azzal, hogy Ön
bármiféle információt vagy anyagot küld az Adatkezelőnek, korlátlan és visszavonhatatlan joggal ruházza fel az
Adatkezelőt az információ vagy anyag használatára, reprodukálására, megjelenítésére, előadására,
módosítására, közzétételére és terjesztésére vonatkozóan, továbbá elfogadja, hogy az Adatkezelő szabadon
felhasználhat minden elképzelést, ötletet, technikai tudást és módszert, amit Ön bármilyen célból az
Adatkezelőnek küld. Ennek megfelelően az Adatkezelő nem vállal felelősséget a szóban forgó információkkal
vagy anyaggal kapcsolatos bárminemű veszteségért, kiadásért vagy kárért, ideértve, de nem kizárólagosan a
kárpótlás megfizetését is.

