ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
A BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság (rövid cégnevén
BDK Kft; székhelye: 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.; cégjegyzékszáma: 01-09-699429),
mint adatkezelő a jelen nyilatkozatával tájékoztatja a honlapja látogatóit és felhasználóit
adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai
intézkedéseiről és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeiről.
Mikor Ön a www.bdk.hu internetes honlapot látogatja, eközben személyes adatait is átadja
számunkra. Ennek körében kétszintű jogosultsági rendszert alakítottunk ki.
A honlap megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a
felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó
számítógépének beállításától függően - a böngésző, az operációs rendszer adatai és a
felhasználó IP címe, illetve annak az oldalnak a neve, ahonnan a felhasználó érkezett. Ezen
adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. A látogatás időpontja, az IP
cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer
működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai
célokból történik. Bárki látogathatja a honlapot anélkül, hogy a technikailag automatikus
adatkezelésen túl bármilyen személyes adatokat kellene megadnia (első szintű jogosultság).
A felhasználó által megadott adattartalmak során arra törekedtünk, hogy az Ön személyes
adatainak kezelése csak a honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges mértékben,
illetve az Ön rendelkezésének megfelelően, egyúttal a hatályos törvényi rendelkezések
maradéktalan betartásával történjen. Adataik megadásával a felhasználók hozzájárulnak, hogy
a társaság, mint adatkezelő a személyes adataikat kezelje. A honlap használatához megadott
adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében
történik.
Az informatikai rendszer által generált automatikus adatkezelés mellett továbbá Ön is
megadja nevét, telefonszámát és e-mail elérhetőségét, ha a honlap használata során személyes
kapcsolatba kíván lépni velünk (második szintű jogosultság). A rendszer jelenleg a
közvilágítási hibák hibabejelentése során kötelezően kéri megadni az előbbi adattartalmakat.
Ennek célja, hogy a bejelentő magánszemély, akinek a hibaelhárítás érdekében tett jelzését
ezúton is köszönjük, későbbiekben a megadott elérhetőségek útján elektronikus levélben,
illetve SMS üzenetben tájékoztatást kapjon a hiba elhárításáról. Későbbiekben a társaság
regisztrált felhasználók számára hírlevél küldési szolgáltatást biztosíthat.
Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem kezeli. Az így
megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben
és ideig.
Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.
Cselekvőképtelen és 16 éven aluli korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy
nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás
részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló adatkezelést céloz, és
különösebb megfontolást nem igényel.

Az Ön adatait, amelyek a honlap látogatásával összefüggésben kerülnek kezelésünkbe, a
társaság nem adja tovább, de a honlap látogatási statisztikájának rendszeres méréséhez az Ön
látogatásának automatikusan képződő technikai adatait átadhatja ún. webaudit szolgáltatáshoz
szükséges mértékben.
A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt
automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkatársai, informatikai
szakemberei férhetnek hozzá. Személyes adatokat harmadik személyeknek az adatkezelő nem
ad át, kivéve akkor, ha a felhasználó ilyen célból adta meg személyes adatát.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét,
valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen
azonosítani.
A felhasználó bármikor jogosult módosítani a megadott adatokat. Hírlevél igénylése esetén az
új e-mail cím megadásához le kell iratkozni, majd az új e-mail címmel feliratkozni. Nem
nyilvános, és harmadik személy számára nem hozzáférhető a felhasználó e-mail címe, és
egyéb személyes adatai. A jövőben bevezetésre kerülő hírlevél szolgáltatásunk biztosítja
(automatikusan) a hírlevél üzenetben a címlistáról való törlés lehetőségét, illetve a hírlevél
igénylésekor, a személyes adatok (név, e-mail) felhasználásához külön is hozzá kell járulni.
A második szintű jogosultság körében megjelölt személyes adatok kezelésének jogalapja a
felhasználók önkéntes hozzájárulása.
A BDK informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás,
kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes
betörések és a szolgálat megtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról
szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. Tájékoztatjuk a
felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail,
web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek
tisztességtelen tevékenységre vagy az információ felfedésére, módosítására vezethetnek. Az
ilyen fenyegetésektől megvédendő, az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható
óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést
rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A
rendszer-megfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések
hatékonyságának ellenőrzését is.
Személyes adataik kezeléséről minden látogató és regisztrált felhasználó tájékoztatást kérhet.
Az adatkezelő kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt
adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről,
címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy
kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
Kérjük a felhasználókat, hogy ha úgy érzi, hogy a BDK Kft. megsértette a személyes adatok
védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést
orvosolhassuk. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy igényüket polgári bíróság előtt is
érvényesíthetik, vagy kérhetik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
segítségét is. Erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi
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rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (Infotv.) tartalmazza, valamint az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § tartalmazza.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság
az ügyben soron kívül jár el.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: http://www.naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre
különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt
kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő
kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján.
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