Asia Center Kft. adatkezelési tájékoztató
az „Éjszakai Vásárlás” elnevezésű rendezvényen készített greenbox fényképháttér előtt készített képfelvételekkel kapcsolatos
adatkezelésről
Tájékoztatási kivonat
Az adatkezelési tájékoztató célja:
Adatkezelés leírása:

Kezelt adatok kategóriája:
Adatkezelés célja:
Adatfeldolgozó és művelettechnikai
leírása:

Érintettek köre:
Adatok felvételének forrása:
Adatkezelés időtartalma:
Adattovábbítás/címzettek:

Adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés az érintett számára is átlátható módon történő bemutatása (GDPR Preambulum (39), és 5. cikk
(1) bekezdés a) pont)
Az „Éjszakai Vásárlás” elnevezésű ingyenes családi jellegű rendezvényén készült fényképfelvételek készítése
és jogszerű felhasználása. 2022. október 31. hétőn, 19:00 és 24:00 óra között (a rendezvény ideje alatt), a
Keleti Szárny F1 szektorban (I. emelet) greenbox fényképháttér kerül elhelyezésre, ahol az érintettek a
saját kérésükre fotózáson vehetnek részt és fényképet kaphatnak ajándékba. Itt, továbbá a bevásárlóközpont
egyéb területein és épületeiben alkalmazott adatfeldolgozók (Bloom Event Kft.) a rendezvényen a résztvevő
érintettekről készít képfelvételeket (továbbá a kisfilmhez, lásd kisfilmhez kötődő külön tájékoztató),
amelyeken így a rendezvény fotózáson résztvevő személyek is láthatóvá válnak. A képfelvételek az Asia
Center Kft. a hivatalos közösségi kommunikációs felületein (hivatalos Facebook oldalán) tesz közzé, továbbá a
fényképfelvételeket is felhasználja a kisfilm készítéséhez, amelyet a saját belső televíziós csatornáján tesz közzé.
Ezen felületeket a Red Lemon Media Group Kft. adatfeldolgozóként működteti.
Az érintett fényképe, az azon látható személyes adatok, továbbá, ha az érintett, vagy mint törvényes képviselő
az előzetes hozzájárulását adja, úgy a hozzájárulási nyilatkozaton szereplő adatok (nyilatkozati tartalom, dátum,
név és aláírás).
Marketing promóció, az adatkezelő és annak szolgáltatásainak népszerűsítése.
A rendezvényen alkalmazott adatfeldolgozó (Bloom Event Kft.) a rendezvényen a résztvevő érintettekről
készít képfelvételeket. Az így készült képfelvételek egy részét (ld. fent) az Asia Center Kft. az adatfeldolgozótól
megkapja és saját marketing célból kezeli: a Red Lemon Media Group Kft. adatfeldolgozó feltölti a hivatalos
Facebook oldalán az erre kijelölt fényképmappába:
www.facebook.com/pg/AsiaCenterBudapest/photos/?ref=page_internal.
A rendezvényen résztvevő természetes személyek.
Közvetlenül a résztvevőkről készülnek a képfelvételek.
Rendezvényt követő legalább öt évig, amely időtartam leteltét követően az Asia Center Kft. érdekmérlegelési
teszt és hatásvizsgálati eljárás eredményeként, szükségességi szempont alapján törli vagy további öt évig kezeli
az adatokat.
Az Asia Center Kft. marketing célból kezeli (feltölti a hivatalos Facebook oldalára):
www.facebook.com/pg/AsiaCenterBudapest/photos/?ref=page_internal.
A képek felhasználása kizárólagosan az érintett előzetes tájékoztatásával és utólagosan így igazolható
hozzájárulásával, jogos érdek alapon történhet.
Az Asia Center Kft. jogos érdeke szerinti jogalapot a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, valamint
(GDPR 8. cikk) 16 éven aluli gyerekről személyes azonosíthatóságát tartalmazó képfelvétel készítése esetén az
érintett törvényes képviselőjének hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja adja. Az
adatkezelésről előzetes érdemérlegelési teszt készült, amely elemei az érintettek számára arra irányuló igény
esetén hozzáférhetőek lehetnek.

2. Adatkezelő kiléte, elérhetőségei
Az adatkezelő megnevezése: Asia Center Kft.
Az adatkezelő levelezési címe: 1151 Budapest, Szentmihályi út 167-169., cégjegyzékszáma: 01-09-673874
Az adatkezelő honlapja: www.asiacenter.hu, Az adatkezelő e-mail címe: asiacenter@asiacenter.hu, telefonszáma: +36 1 688 8888
Adatvédelmi tisztviselő kiléte: dr. Gyimesi Kende LL.M., telefonszáma: +36 1 688 8888, e-mail címe: adatvedelem@asiacenter.hu
3. A rendezvény helye és időpontja: Az adatkezelő megnevezése: Asia Center Kft., AsiaCenter Család- és Állatbarát Bevásárlóközpont
Rendezvény elnevezése: „Éjszakai Vásárlás” rendezvény, Rendezvény helye: 1152 Budapest, Szentmihályi út 167-169.,
Rendezvény időpontja: 2022. október 31. hétfő 19:00 – 24:00 óráig
4. Az adatfeldolgozók kiléte és elérhetőségei:
Bloom Event Kft., címe: 4030 Debrecen, Vágóhíd utca 4. B. Ép.
Képviselő neve: Ráthonyi Andrea ügyvezető, e-mail címe: info@bloomevent.hu
Red Lemon Media Group Kft., 1137 Budapest, Vígszínház utca 5. III. em. 16.
Képviselő neve: Nagy Péter János ügyvezető, e-mail címe: hello@redlemon.hu
Google LLC: https://hu-hu.facebook.com/privacy/explanation és https://help.instagram.com/1190972084654673
5. Az érintetteket megillető jogok
Az előzetes tájékozódáshoz való jog (GDPR 13. cikk) és az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)
A hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk) és a helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)
Az elfeledtetéshez (törléshez) való jog (GDPR 17. és 19. cikk) – teljes körben csak a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén gyakorolható
Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) és a tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)
Az érintett a jogainak megsértése esetén a 2011. évi CXII. törvény 23. § és 31.§ foglaltak szerint bírósághoz fordulhat, valamint a 2011. évi CXII.
törvény VI. fejezetében foglaltak alapján megkeresheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot, amelynek az
elérhetőségei a következők: cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., telefon: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.
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