
Adatkezelési tájékoztató 
 
1. Adatkezelő és adatkezelésben érintett felületek azonosítása 
 
1.1. Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelésben érintett felületeket a 
 
BUBBLES International Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
 
Cégjegyzékszám: 08-10-001871 – Győri Törvényszék Cégbírósága  
Adószám: 24786922-2-08  
Székhely: 9027 Győr, Kandó Kálmán utca 11-13.  
Webhely: https://www.bubbles.hu/  
E-mail: info@bubbles.hu 
 
(a továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti. 
 
1.2. Adatkezelésben érintett felületek: 
 
- weboldalak: www.bubbles.hu és www.my.bubbles.hu 
- Bubbles mosoda Android illetve IOS operációs rendszerre lefejlesztett mobil alkalmazás 
- Bubbles önkiszolgáló mosoda hálózat üzleteiben működő fizető automata 
 
2. A magyar jog kikötése, jelen tájékoztató hatálya 
 
2.1. A fent meghatározott adatkezelésben érintett felületeket (a továbbiakban: felületek) 
üzemeltető fent meghatározott Adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) szolgáltatása 
Magyarországra irányul, és azt Magyarországról nyújtja. Ennek értelmében a szolgáltatás 
nyújtására, valamint a Felhasználókra a szolgáltatás igénybevétele során (az adatkezelésre 
vonatkozóan is) a magyar jog az irányadó. Adatkezelő a felhasználók adatait elsősorban az 
 
- információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (Infotv.), 
- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.),  
- a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 
1995. évi CXIX. törvény (DMtv.),  
- és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi 
XLVIII. törvény (Grt.) 
 
rendelkezései alapján kezeli. 
 
2.2. Jelen tájékoztató hatálya a fent felsorolt, az adatkezelésben érintett felületek 
használatára, ott elérhetővé tett szolgáltatások igénybevétele során végrehajtott 
adatkezelésre vonatkozik. 
 
2.3. Jelen tájékoztató értelmében Felhasználó: az adatkezelésben érintett felületeket 
böngésző és/ vagy felületeket letöltő és/vagy felületekre belépő természetes személy 
függetlenül attól, hogy az érintett felületeken mely szolgáltatást veszi igénybe vagy igénybe 
vesz-e bármilyen szolgáltatást.  



3. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása 
 
3.1. Az Adatkezelő által végzett adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és 
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) 
bekezdésének a) pontja szerint, a Felhasználó hozzájárulása. 

 
3.2. A hozzájárulást Felhasználó az adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével 
adja meg.  
 
4. Adatkezelés az érintett további külön hozzájárulása nélkül, illetve a hozzájárulás 
visszavonását követően 
 
4.1. Az érintett Felhasználó hozzájárulásával felvett adatokat az érintett Felhasználó további 
külön hozzájárulása nélkül, illetve a hozzájárulás visszavonását követően az Infotv. 6. § (5) 
bekezdése alapján, az alábbiak szerint kezelheti Adatkezelő. 

 
4.2. Ha a személyes adat felvételére az érintett Felhasználó hozzájárulásával került sor, az 
Adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában az érintett 
Felhasználó további külön hozzájárulása nélkül, valamint az érintett Felhasználó 
hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti az alábbi esetekben:  
- az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy  
- az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen 
érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. 
 
4.3. A fenti, jogos érdekre való hivatkozással történő adatkezelés megkezdése előtt 
Adatkezelő minden esetben - kötelező jelleggel - elvégzi az úgynevezett érdekmérlegelési 
tesztet. Az érdekmérlegelési teszt egy három lépcsős folyamat, melynek során Adatkezelő 
azonosítja a jogos érdekét, valamint az érintett Felhasználó súlyozás ellenpontját képező 
érdekét és a tervezett adatkezeléssel érintett alapjogát. Végül a súlyozás elvégzése alapján 
Adatkezelő megállapítja, hogy kezelhető-e a személyes adat az Infotv. 6. § (5) bekezdése 
alapján. 
 
4.4. Az érdekmérlegelési teszt eredményéről Adatkezelő tájékoztatja az érintett Felhasználót 
oly módon, hogy a tájékoztatás alapján Felhasználó egyértelműen meg tudja állapítani, mely 
jogos érdek alapján, és miért tekinthető arányos korlátozásnak az, hogy az Adatkezelő a 
beleegyezése nélkül kezelje személyes adatát. 
 
4. 5. Az érdekmérlegelési teszt elvégzése során Adatkezelő az Európai Unió Tanácsa 
Adatvédelmi Munkacsoportjának erre vonatkozóan irányadó megállapításokat tartalmazó 
6/2014. számú Véleményében meghatározottak szerint jár el. A Vélemény a következő linken 
olvasható: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-
recommenda tion/files/2014/wp217_hu.pdf#h2-2 

 

 
 



 
5. Az adatkezelés jogszabályon alapuló további lehetséges jogalapjai 
 
5. 1. Az adatkezelés jogalapja továbbá a vonatkozó esetekben az Infotv. 5. § (1) bekezdésének 
b.) pontja alapján történő kötelező adatkezelés. Adatkezelő egyes esetekben köteles lehet 
törvény vagy más jogszabály által előírt kötelező adatkezelést végezni. Ezen túl az esetleges 
hatósági megkereséseket Adatkezelő köteles teljesíteni, melyek szintén személyes adatok 
kezelésével, továbbításával járhatnak, ez Adatkezelőnek szintén jogszabály által előírt 
kötelezettsége. 

 
5.2. Az Infotv. 6. § (1) bekezdése alapján tájékoztatjuk továbbá, hogy Adatkezelő a 
Felhasználó személyes adatait kezelheti akkor is, ha az érintett Felhasználó hozzájárulásának 
beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az 
Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az Adatkezelő 
vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek 
érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. 
 
A fenti, jogos érdekre való hivatkozással történő adatkezelés megkezdése előtt Adatkezelő 
minden esetben - kötelező jelleggel - elvégzi az úgynevezett érdekmérlegelési tesztet a jelen 
tájékoztató 4.3. - 4.5. pontjaiban írtak szerint. 

 
5.3. Adatkezelő szolgáltatása az Ektv. értelmében - egyéb kereskedelmi - szolgáltatásnak 
minősül. 
Adatkezelő a szolgáltatása teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak 
számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az 
igénybe vevő (Felhasználó) azonosításához szükséges természetes személyazonosító 
adatokat és lakcímet valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és 
helyére vonatkozó adatokat. 
 
Adatkezelő a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a 
szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. Adatkezelő az egyéb 
feltételek azonossága esetén úgy választja meg és minden esetben oly módon üzemelteti a 
szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak 
akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb 
célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges 
mértékben és ideig. (A technikailag szükséges adatkezelés további szabályait a "Tájékoztató 
"sütik" alkalmazásáról" című dokumentum és jelen tájékoztató 6. számú fejezete határozza 
meg.) 
 
Adatkezelő a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, a fentiekben 
meghatározottaktól eltérő célból – így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az 
igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, 
piackutatás céljából – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe 
vevő hozzájárulása alapján kezelhet. 
 
 



6. Információtechnológiai szolgáltatás működésének biztosításához kapcsolódó 
adatkezelés  

 
6.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: A www.bubbles.hu és www.my.bubbles.hu weboldalak, 
valamint a Bubbles mosoda IOS illetve Android operációs rendszerre lefejlesztett mobil 
alkalmazását meglátogató minden Felhasználó, az adott felületen elérhető szolgáltatások 
igénybevételétől függetlenül. 
6.2. Az adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó 
hozzájárulása. Felhasználó a webhely böngészésének megkezdésekor felugró tájékoztató és 
nyilatkozat elfogadásával, illetve a böngészés folytatásával adja meg önkéntes hozzájárulását 
az adatkezeléshez Ellenkező esetben, az Adatkezelő korlátozhatja részben vagy teljesen az 
adott weboldal vagy applikáció használatát a megfelelő nyilatkozatok elfogadásáig. 
 
6.3. Kezelt adatok körének meghatározása: Az információtechnológiai adatkezelés a webhely 
üzemeltetéséhez használt „sütik” működéséhez és a webtárhely szolgáltató által alkalmazott 
naplófájlok használatához szükséges adatok körét érinti. 
 
A felhasználóbarát böngészés lehetővé tétele érdekében kezelt adatok:  
- a webhely látogatása során meglátogatott weboldalak és azok megnyitási sorrendje  
- Felhasználó által használt eszköz IP címe. 
 
A webhely látogatottságának méréséhez kezelt adatok köre:  
- a webhely látogatása során meglátogatott weboldalak és azok megnyitási sorrendje  
- a webhely egyes weboldalainak megtekintési gyakorisága  
- mely másik webhelyről érkezett jelen webhelyre a Felhasználó (csak olyan webhely esetén, 
melyen a jelen webhelyre mutató link van elhelyezve)  
- a webhelyet meglátogató Felhasználó földrajzi helyének meghatározása (az internet-
szolgáltató adatai alapján, csak közelítő adatok a böngészéshez használt eszköz helyére 
vonatkozóan)  
- webhely böngészése kezdésének időpontja  
- a webhely elhagyásának (böngészése befejezésének) időpontja  
- a webhely böngészésének időtartama. 
 
A webhelyre történő belépési jogosultság ellenőrzése érdekében kezelt adatok:  
- felhasználói név és PIN kód (Felhasználó döntése szerint kerülhet eltárolásra)  
- Felhasználó e-mail címe?  
- Felhasználó által használt eszköz IP címe. 
 
6. 4. Az adatkezelés célja: A „sütik” és a naplófájlok használata a webhely felhasználóbarát és 
biztonságos üzemeltetéséhez szükségesek. Az ezekkel megvalósuló adatkezelés célja a 
webhely felhasználóbarát működésének biztosítása az érintett Felhasználó számára, valamint 
anonim adatok gyűjtése a webhely használatáról. 
Ezen belül:  
- Felhasználó böngészéshez használt eszközének azonosítása, az azonosító adatok – 
böngészés idejéig történő – megjegyzése: az IP-cím alapján. Ez által válik gördülékenyebbé 
a böngészés, e nélkül ugyanis Felhasználónak minden egyes meglátogatott oldalon 
azonosítania kellene magát, vagy folyamatokat kellene ismételnie. 
 



Az alábbi célokhoz szükséges adatok anonim módon kerülnek rögzítésre, azok nem 
kapcsolhatók személyhez:  
- A webhely látogatottságának mérése, a webhely egyes oldalainak megtekintési 
gyakoriságának mérése és a webhely egyes oldalainak böngészési időtartamának mérése 
azért, hogy a webhelyet a Felhasználók igényeinek maximálisan megfelelőre alakíthassa 
Adatkezelő.  
- Felhasználó (böngészéshez használt eszköze) helyének meghatározása, Adatkezelő 
szolgáltatása utáni érdeklődés fokának területi feltérképezése.  
- A webhely azonosítása, amelyről érkezett jelen webhelyre a Felhasználó annak érdekében, 
hogy Adatkezelő szolgáltatása iránt érdeklődő Felhasználók egyéb érdeklődési körébe tartozó 
témákat megismerje, illetve a szolgáltatását népszerűsítő tevékenység eredményességét 
mérni tudja Adatkezelő. 
 
Ezen adatok méréséhez Adatkezelő informatikai rendszere a Google Analytics (Google Inc.) 
eszközeit használja. A Google Analytics eszközeit alkalmazó oldalak megtekintése során a 
Google sütik megjegyzik a felhasználó által megjelölt preferenciákat és információkat, ami 
szintén a webhely látogatottságának méréséhez és böngészési szokások feltérképezéséhez 
kezelt anonim adatok megismerését jelenti. 
 
A fenti anonim adatokhoz a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 
94043, USA) is hozzáfér, a Google Analytics eszközeinek tulajdonosa és üzemeltetője. A 
Google Inc. a fenti adatokat az említett elemzések készítésén túl a böngésző felhasználó 
számára célzott reklámok eljuttatása céljából is felhasználja. Ennek során a Google Inc. az 
anonim adatok és a böngészéshez használt eszköz IP címének összekapcsolásával állapítja 
meg az adott eszközről végrehajtott böngészési szokások alapján a feltárható érdeklődési 
kört, majd így juttatja el a célzott reklámokat az adott eszközre. A Google Inc. az e pontban írt 
anonim adatokon kívül a jelen tájékoztatóban említett további adatokhoz nem fér hozzá. 
 
Adatkezelő Facebook közösségi oldalának meglátogatását és jelen webhelyének a közösségi 
oldalon történő megosztását, kedvelését megkönnyítő sütiket (facebook-gomb, facebook-
megosztás gomb, facebook-like gomb) a Facebook Inc. szolgáltatása biztosítja, így ezen sütik 
által kezelt anonim adatokhoz a Facebook Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, 
USA) is hozzáfér. 
 
Adatkezelő Instagram közösségi oldalának meglátogatását megkönnyítő sütiket (Instagram-
gomb) az Instagram LLC. szolgáltatása biztosítja, így ezen sütik által kezelt anonim adatokhoz 
az Instagram LLC. (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA) is hozzáfér. Az Instagram 
LLC. a Facebook Inc. tulajdona, az Instagram szolgáltatást a Facebook Inc. üzemelteti, így a 
szolgáltatás használata során megvalósuló adatkezelést a Facebook Inc. és az Instagram 
LLC. közösen végzi. 
A Facebook Inc. és az Instagram LLC. ezen szolgáltatásai révén tehát hozzáfér a fentebb írt, 
webhely látogatottságának méréséhez és böngészési szokások feltérképezéséhez kezelt 
anonim adatok köréhez. A Facebook Inc. és az Instagram LLC. a fenti adatokat az említett 
elemzések készítésén túl a böngésző felhasználó számára célzott reklámok eljuttatása 
céljából is felhasználja. Ennek során a Facebook Inc.és az Instagram LLC. az anonim adatok 
és a böngészéshez használt eszköz IP címének összekapcsolásával állapítja meg az adott 
eszközről végrehajtott böngészési szokások alapján a feltárható érdeklődési kört, majd így 



juttatja el a célzott reklámokat az adott eszközre. A Facebook Inc. és az Instagram LLC. az e 
pontban írt anonim adatokon kívül a jelen tájékoztatóban említett további adatokhoz nem fér 
hozzá. 
 
Az alábbi célokhoz rendelt adatok Felhasználó személyéhez kapcsolható módon kerülnek 
rögzítésre, de azokhoz csak Adatkezelő fér hozzá:  
- felhasználói név és jelszó esetleges eltárolása a könnyebb belépéshez (Felhasználó 
döntése szerint)  
- Felhasználó belépési jogosultságának ellenőrzése (felhasználói név, e-mail cím, jelszó).  
A webhely felhasználóbarát működésének biztosításához szükséges adatok (IP-cím, a 
böngészés során a webhelyen meglátogatott oldalak sorrendje) a böngészési munkamenet 
idejéig (tehát a webhely böngészésének időtartamáig) kerülnek rögzítésre, annak befejeztével 
törlődnek. Az ilyen adatok kezelését Adatkezelő informatikai rendszere saját eszközeivel 
végzi, ahhoz harmadik személy nem fér hozzá, az informatikai adatfeldolgozás esetét kivéve 
(lásd lentebb az "Adatfeldolgozó igénybevétele" című fejezetben írtakat). 
 
A belépési jogosultság ellenőrzéséhez és a használati jogosultságok biztosításához 
szükséges adatok a böngészési munkamenet idejéig (tehát a webhely böngészésének 
időtartamáig) kerülnek rögzítésre, annak befejeztével törlődnek. Az ilyen adatok kezelését 
Adatkezelő informatikai rendszere saját eszközeivel végzi, ahhoz harmadik személy nem fér 
hozzá, az informatikai adatfeldolgozás esetét kivéve (lásd lentebb az "Adatfeldolgozó 
igénybevétele" című fejezetben írtakat). 
 
A felhasználói név és jelszó Felhasználó döntése szerint tartósan eltárolásra kerülhet, ezt a 
Felhasználó eszközén rögzülő sütik tárolják el, és azok törléséről Felhasználó gondoskodhat 
böngészője beállításaiban, így szabályozva az adattárolás idejét. 
 
A látogatottság mérésének és a webhely használatára vonatkozó szokások 
feltérképezésének alapjául szolgáló adatokat Adatkezelő informatikai rendszere kezdettől 
fogva anonim módon rögzíti, azok nem kapcsolhatók egy személyhez sem. Ezen adatok 
méréséhez Adatkezelő informatikai rendszere a Google Analytics eszközeit használja. Ezen 
adatokat tárolja Adatkezelő tartósan, de legfeljebb 2 évig működő sütik segítségével, mely 
sütik a Felhasználó böngészéshez használt eszközén rögzülnek. Ezen sütik törléséről 
Felhasználó bármikor gondoskodhat böngészője beállításaiban. 
 
Adatkezelő közösségi oldalainak meglátogatását és jelen webhelyének közösségi 
oldalontörténő megosztását, kedvelését megkönnyítő sütiket szolgáltató Facebook Inc. által is 
hozzáférhető webhely látogatottságának méréséhez és böngészési szokások 
feltérképezéséhez kezelt anonim adatok a Facebook Inc. eszközeivel tartósan kerülnek 
eltárolásra, de legfeljebb 2 évig működő sütik segítségével, mely sütik a Felhasználó 
böngészéshez használt eszközén rögzülnek. Ezen sütik törléséről Felhasználó bármikor 
gondoskodhat böngészője beállításaiban. 
 
6.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő 
adatkezelési listákon, anonim módon. A webhely felhasználóbarát működésének 
biztosításához szükséges adatok (IP-cím, a böngészés során a webhelyen meglátogatott 
oldalak sorrendje) nem kerülnek tárolásra. Az adatokat szolgáltató sütik helyileg a Felhasználó 
eszközén tárolódnak. A webtárhely szolgáltató által használt naplófájlok a tárhely szolgáltató 
szerverén tárolódnak el. 



6.7. Az információtechnológiai adatkezelés folyamatáról és a Google Analytics és a Facebook 
Inc. eszközeinek alkalmazásával megvalósuló információtechnológiai adatkezelésről 
Felhasználó bővebben tájékozódhat a honlap böngészésének megkezdésekor felugró 
figyelmeztető sávból elérhető, valamint a honlapon a "Tájékoztató "sütik" alkalmazásáról" 
feliratra kattintással elérhető tájékoztatóból, továbbá a Google Analytics 
https://www.google.com/intl/hu_ALL/analytics/support és a Facebook Inc. 
https://developers.facebook.com/products oldalán. Adatkezelő a Google Analytics és a 
Facebook Inc. által ajánlott funkciók közül csak a fentebb írtakat veszi igénybe. 
 
7. Üzenet fogadásához és megválaszolásához kapcsolódó adatkezelés 
 
7.1. A franchise üzleti lehetőség iránti érdeklődés bejelentésére szolgáló üzenetküldő felület 
használata során kezelt adatok körének meghatározása. 
Az adatkezeléssel érintettek köre: A www.bubbles.hu/franchise aloldal „Várjuk Jelentkezésed” 
menüpontjából elérhető üzenetküldő felületének használatával, vagy e-mail útján a webhelyen 
feltüntetett e-mail cím(ek) használatával Adatkezelőnek üzenetet küldő Felhasználók. 

 
7.2. Az adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó 
hozzájárulása. A Felhasználó az üzenetküldő felületen kért adatainak önkéntes megadásával, 
az ott található adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével és az üzenet 
önkéntes elküldésével, e-mail útján küldött üzenet esetében az e-mail önkéntes elküldésével 
járul hozzá a megadott adatai, illetve esetlegesen az üzenetében általa feltüntetett egyéb 
adatai kezeléséhez. 
 
7.3. Kezelt adatok körének meghatározása: Az üzenetküldő felhasználók esetében az 
adatkezelés a fent hivatkozott üzenetküldő felületen feltüntetett, kitöltendő személyes adatok 
és elérhetőségek körét, valamint a Felhasználó által az üzenetben (ideértve az e-mail üzenetet 
is) esetlegesen közölt további adatait érinti. 
 
Az adatok köre: 
- vezetéknév 
- keresztnév 
- város 
- e-mail cím 
- telefonszám. 
 
A Felhasználó által az üzenetben (e-mail-ben) esetlegesen közölt további adatai tekintetében 
Adatkezelő csak az elküldött üzenet tartalma kapcsán szükségszerűen végez adatkezelést 
annak fogadásakor, azonban az ott esetlegesen közölt személyes adatok megadását 
Adatkezelő nem kéri Felhasználótól. Ilyen nem várt személyes adat közlésekor a nem várt 
személyes adatot Adatkezelő nem tárolja el, azt haladéktalanul törli az informatikai 
rendszeréből. 
 
7. 4. Az adatkezelés célja: Adatkezelővel történő üzenetváltás lehetővé tétele a Felhasználó 
számára. A webhelyet meglátogató Felhasználó fent megjelölt önként megadott személyes 
adatai, elérhetőségei kezelésének célja a webhely üzenetváltással kapcsolatos szolgáltatásai 
igénybe vételének lehetővé tétele az érintett Felhasználó számára. 



7.5. Az általános reklamáció bejelentésére illetve egyéb a szolgáltatással kapcsolatos 
információkérésre az adatkezelésben érintett felületeken megjelölt e-mail címen keresztül van 
lehetőség. Általános reklamáció bejelentése vagy egyéb a szolgáltatással kapcsolatos 
információkérés során kezelt adatok körének meghatározása: a Felhasználó által az 
üzenetben (e-mail-ben) közölt személyes adatok illetve esetlegesen közölt további adatait 
érinti. 
 
Az adatok köre: 
- vezetéknév 
- keresztnév 
- e-mail cím 
 
A Felhasználó által az üzenetben (e-mail-ben) esetlegesen közölt további adatai tekintetében 
Adatkezelő csak az elküldött üzenet tartalma kapcsán szükségszerűen végez adatkezelést 
annak fogadásakor, azonban az ott esetlegesen közölt személyes adatok megadását 
Adatkezelő nem kéri Felhasználótól. Ilyen nem várt személyes adat közlésekor a nem várt 
személyes adatot Adatkezelő nem tárolja el, azt haladéktalanul törli az informatikai 
rendszeréből. 
 
7.10. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő 
adatkezelési listán, az információcsere időtartamának végéig. 
 
8. Marketing céllal történő megkereséshez (hírlevél, sms, telefon, piackutatás, egyéb) 
kapcsolódó adatkezelés  
 
8.1. Az adatkezeléssel érintett: az a Felhasználó, aki az adatkezelésben érintett felületek 
valamelyikén az erre vonatkozó jelölőnégyzet bejelölésével jóváhagyását adja, és ezzel 
hozzájárul, hogy Adatkezelő marketing céllal megkeresse.  . 
 
8.2. Az adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja és a Grt. 6. § (1) és 
(2) bekezdései alapján a Felhasználó hozzájárulása. Az önkéntes hozzájárulást Felhasználó 
jelen adatkezelési tájékoztató elfogadásával és a marketing célú megkeresésekre vonatkozó 
hozzájáruló nyilatkozat bejelölésével adja meg. Ezzel Felhasználó kijelenti, hogy hozzájárul 
adatainak az adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerinti kezeléséhez, és a 
marketing céllal történő felhasználáshoz. 
A hírlevél szolgáltatás a hasznos információk küldése mellett az Adatkezelő általi közvetlen 
üzletszerzést is célozza.. E szolgáltatás igénybevétele önkéntes, Felhasználó megfelelő 
tájékoztatását követően meghozott döntésén alapul. Amennyiben Felhasználó nem hagyja 
jóvá a marketing célú adatkezelést, az nem jár rá nézve hátránnyal az adatkezelésben érintett 
felületek használatát és további szolgáltatásainak igénybevételét tekintve. Adatkezelő a 
közvetlen üzletszerzést célzó szolgáltatásának igénybevételét nem szabja feltételként 
bármely más szolgáltatásának igénybevételéhez. 
 
8.3. Kezelt adatok körének meghatározása:  
- vezetéknév  
- keresztnév  
- e-mail cím. 
 



8.4. Az adatkezelés célja: marketing céllal küldött üzenetek Adatkezelő által Felhasználó 
részére (e-mail, sms, telefon, piackutatás céljából, egyéb 
 
8.5. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő 
adatkezelési listán. 
 
8.6 A regisztrációval tudomásul veszed, hogy rendszer üzeneteket küldünk, mint pl.: 
egyenleg feltöltés, jelszó emlékeztető, egyenlegnullázás, adatfrissítésre vonatkozó üzenet. 
 

 
9. Tilalmi lista vezetéséhez kapcsolódó adatkezelés  
 
9.1. Az adatkezeléssel érintett: az a Felhasználó, aki megtiltja adatainak hírlevél küldése 
céljából történő kezelését, tehát megtiltja a hírlevelek küldését, illetve leiratkozik a hírlevél 
szolgáltatásról. 
 
9.2. Az adatkezelés jogalapja: A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és 
lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény 21. § (1) bekezdésében írt 
kötelezettség: A közvetlen üzletszerző szervnek nyilvántartást (tilalmi listát) kell vezetnie 
azoknak az érintetteknek a név- és lakcímadatairól, akik kérték adataik kezelésének az adott 
célból történő megszüntetését, vagy ahhoz - a közvetlen üzletszerző szerv erre irányuló 
előzetes megkeresése ellenére - nem járultak hozzá, illetve az adatok átvétele 
után a személyi adat- és lakcímnyilvántartás szervénél éltek az adatletiltás jogával. Jelen 
esetben e-mail (hírlevél) formájában kerülhet sor az érintett felkeresésére, így Adatkezelő 
tilalmi listát vezet azon Felhasználók vezetéknevével, keresztnevével és e-mail címével, akik 
nem járultak hozzá, vagy megtiltották adataik e célból történő felhasználását. 
 
9.3. Kezelt adatok körének meghatározása:  
- vezetéknév  
- keresztnév  
- e-mail cím. 
 
9.4. Az adatkezelés célja: A tilalmi lista célja annak biztosítása, hogy a rajta szereplő érintettek 
adatai ismételten ne kerüljenek átvételre, harmadik személynek átadásra, illetőleg új 
kapcsolatfelvételi vagy üzletszerzési listára felvételre. A tilalmi listán szereplő érintettektől 
közvetlen üzletszerzési célból küldemény fogadására vonatkozó hozzájárulás nem kérhető, 
illetve reklámküldemény nem küldhető, kivéve, ha a tilalom csak egyedileg meghatározott 
célra (pl. csak telefonhívással történő kapcsolatfelvételre) vonatkozik. A tilalmi listán szereplő 
adatokat Adatkezelő a Felhasználó tiltásában meghatározottak teljesítésének biztosításához 
szükséges mértékben kezeli, más adatállománnyal nem kapcsolja össze, nem adja át, más 
célra nem használja fel. 

 
9.5. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő 
adatkezelési listán. 
 



10. Regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés 
 
10.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: az adatkezelésben érintett felületek valamelyikén 
regisztráló Felhasználók. 
 
10.2. Az adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a 
Felhasználó hozzájárulása. Az önkéntes hozzájárulást Felhasználó az adatkezelésben érintett 
felületeken a Regisztráció folyamata során megjelenő adatlap kitöltésével és az adatkezelési 
nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével, végül a regisztráció elküldésével adja meg. 
 
10.3. Kezelt adatok körének meghatározása: Regisztráló felhasználók esetében az 
adatkezelés a regisztráció során feltűntetett, kitöltendő személyes adatok és elérhetőségek 
körét érinti vagy abban az esetben, ha a regisztráló fél harmadik fél szolgáltatását használja 
a belépéshez, akkor a harmadik fél által rendelkezésre bocsájtott, a belépéshez szükséges 
személyes adatokat. 
 
Az adatok köre: 
Regisztrációhoz kötelezően megadandó adatok: 
- vezeték-, és keresztnév 
- felhasználónév 
- telefonszám 
- e-mail cím 
- születési év 

 
 
10.4. Az adatkezelés célja: az önkiszolgáló mosodai szolgáltatás üzemeltetéséhez 
kapcsolódó adatkezelés. Az adatkezelésben érintett felületek valamelyikén regisztráló 
Felhasználó önként megadott személyes adatai, elérhetőségei kezelésének célja az 
önkiszolgáló mosodaszolgáltatásai regisztrált felhasználóként történő igénybe vételének 
lehetővé tétele érintett Felhasználó számára. 
 
Az ezzel kapcsolatos szolgáltatások: 
- regisztrációs áron történő mosás, szárítás 
- virtuális egyenleghasználat és egyenlegfeltöltés 
- mosási és szárítási szolgáltatás előre történő foglalása 
- elektronikus számlaletöltési lehetőség 
- mobil alkalmazás használata 
 
10.5. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönített 
adattáblában. 
 
11. Adatkezelési listák 
 
11.1. Információtechnológiai adatkezeléshez kapcsolódó listák: a Felhasználók –  
6. pontban felsorolt – böngészési szokásaira utaló adatait tartalmazó anonim listák, illetve a 
böngészés ideje alatt az aktuálisan böngésző Felhasználók eszközeinek IP-címeit nyilvántartó 
ideiglenes lista, kizárólag Adatkezelő információs rendszerében vezetve. Utóbbi listán csak a 
böngészés idejének végéig történik adatkezelés. (A többi adat Felhasználó eszközén kerül 
tárolásra, azokról Adatkezelő saját birtokában listát nem vezet.) 



 
11.2. Üzenetváltáshoz vezetett lista: a webhelyen található elérhetőség használatával 
üzenetet küldő felhasználók – 7. pontban felsorolt – adatait tartalmazó lista, mely a 
folyamatban lévő információcserével érintettek adatait tartalmazza, kizárólag az 
információcsere időtartamáig. Az információcsere végeztével az érintett adatai törlésre 
kerülnek a listáról. 
 
11.3. Hírlevél célú lista: hírlevelek, üzenetek, információs anyagok és figyelemfelhívó ajánlatok 
e-mail útján történő küldése céljából nyilvántartott – a 8. pontban felsorolt – adatokkal vezetve. 
Az adatokat Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig (leiratkozásig), illetve az adatok 
Felhasználó kérésére történő törléséig kezeli Adatkezelő. 
 
11.4. Tilalmi lista: az adatkezeléssel érintett (Felhasználó) kérelmére adott célra vagy célokra 
tovább nem kezelhető adatok listája. Tartalma: az adott cél vagy célok, melyeket illetően 
Felhasználó tiltja az adatkezelést, a tiltással érintett adatok körének meghatározása, az 
érintett adatok. A tilalmi lista célja annak biztosítása, hogy a rajta szereplő érintettek adatai 
ismételten ne kerüljenek átvételre, harmadik személynek átadásra, illetőleg új 
kapcsolatfelvételi vagy üzletszerzési listára felvételre. A tilalmi listán szereplő érintettektől 
közvetlen üzletszerzési célból küldemény fogadására vonatkozó hozzájárulás nem kérhető, 
illetve reklámküldemény nem küldhető, kivéve, ha a tilalom csak egyedileg meghatározott 
célra vonatkozik. A tilalmi listán szereplő adatokat Adatkezelő a Felhasználó tiltásában 
meghatározottak teljesítésének biztosításához szükséges mértékig kezeli, más 
adatállománnyal nem kapcsolja össze, nem adja át, más célra nem használja fel. 
 
11.5. Regisztrációs lista: a regisztrált felhasználók – 10. pontban felsorolt – regisztrációs 
adatait tartalmazó lista. Az adatok a regisztráció Felhasználó vagy Adatkezelő általi törléséig, 
illetve Felhasználó törlési kérelmének feldolgozásáig szerepelnek ezen a listán. 

 
11.6. Adattovábbítási nyilvántartás: Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének 
ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, 
amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az 
adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének 
meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb 
adatokat. 
 
11.7. Adatvédelmi incidens nyilvántartás: személyes adat jogellenes kezeléséről vagy 
feldolgozásáról és ezek elhárítására megtett intézkedésekről szóló nyilvántartás. Tartalmazza 
az incidenssel érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és 
számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett 
intézkedéseket, valamint – törvényi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén – az 
adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 
 
11.8. Adatkezelő az adatkezelési célok elérése érdekében – a fent írtak szerint – külön listák 
formájában, adatkezelési célonként elkülönülő adatbázisokban, informatikai rendszerében 
tárolja az adatokat, illetve a hírlevél küldés céljából kezelt adatokat a papír alapú 
szerződések/nyilatkozatok lefűzésével is. 



 
 
 
 
12. Adatkezelés időtartama 
 
12.1. Az egyes adatkezelési céloknak megfelelő adatkezelés az adatkezelési célok 
megvalósulásáig, vagy Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig illetve az érintett 
Felhasználó kérésére történő törlésig kezeli. 
 
12.2. Ennek értelmében a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, a törlési kérelem 
teljesítéséig, a regisztráció törléséig, a hírlevélről való leiratkozásig, a vonatkozó esetekben 
törvény által előírt kötelezettség teljesítéséig tart az adatkezelés. Felhasználó bármikor 
tiltakozhat az adatkezelés ellen, kérheti az adatkezelés megszűntetését, az adatkezelés egyes 
módjainak megszűntetését illetve az adatok törlését az egyes célokat illetően is és teljes 
körűen is. Ez esetekben az ilyen tartalmú kérelem beérkezéséig és feldolgozásáig – melyet 
Adatkezelő haladéktalanul, de legfeljebb 10 munkanapon belül elvégez – tart az adatkezelés 
időtartama. Felhasználó a hírlevélről bármikor leiratkozhat a hírlevelekben megtalálható 
leiratkozó link használatával, valamint az info@bubbles.hu e-mail címre eljuttatott írásbeli 
kérelmével, illetve a fentebb vázolt tiltakozását vagy kérelmeit is megküldheti e-mail útján. E-
mailben küldött kérelmet 
Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó a regisztrációkor vagy a webhely 
használatával összefüggésben Adatkezelőnek megadott, illetve hírlevélre feliratkozás során 
megadott és Adatkezelőnél nyilvántartott e-mail címéről küldik, ugyanakkor a másik e-mail cím 
használata nem jelenti a kérelem figyelmen kívül hagyását. 
 
13. Adatok tárolásának módja 
 
13.1. Adatkezelő külön listák formájában, adatkezelési célonként elkülönülő adatbázisokban, 
informatikai rendszerében tárolja az adatokat. 
 
14. Adatok törlése, zárolása 
 
14.1. Az adatkezelés minden értelemben megszűnik és az adatok törlésre kerülnek 
Felhasználó ezen irányú kérelmének beérkezését követő 10 munkanapon belül, beleértve a 
már átadott adatok új adatkezelőnél történő törlését is (feltéve, hogy a törlést törvény nem 
zárja ki). 
 
14.2. Törlés helyett Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha 
a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó 
jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az 
adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 
 
14.3. Továbbá Adatkezelő törli a személyes adatot, ha  
- kezelése jogellenes,  
- a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, 
hogy a törlést törvény nem zárja ki,  



- az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott 
határideje lejárt,  
- azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. 

 
15. Adattovábbítás 
 
15.1. Az adattovábbítással érintettek köre: a www.my.bubbles.hu webhelyen 
egyenlegfeltöltést végzők, a Bubbles mosoda IOS illetve Android mobil alkalmazáson 
keresztül egyenlegfeltöltést, mosó- és/vagy szárítógépfoglalást foglalást, mosó- és/vagy 
szárítógép kifizetést végzők illetve a Bubbles fizető automatán keresztül bankkártyás fizetési 
módot választó Felhasználók a fent említett felületek által biztosított egyéb szolgáltatások 
igénybevételétől függetlenül. 
15.2. Az adattovábbítás címzettje: 
 
OTP Bank Nyíltkörűen Működő Részvénytársaság 
  
Rövidített név: OTP Bank NYrt.  
Cégjegyzékszám: 01-10-041585  
Adószám: 10537914-4-44  
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u.16.  
Postacím: 1132 Budapest, Váci út 4. 1.  
Telefon: -  
E-mail: -  
Webhely: https://www.otpbank.hu 
 
 
15.3. Az adattovábbítás címzettje: 
 
Barion Payment Zrt. 
  
Rövidített név: Barion 
Cégjegyzékszám: 01-10-048552 
Adószám: 25353192-2-43 
Székhely: 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20., 2. em 
Postacím: 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20., 2. em 
Telefon: - 
E-mail: hello@barion.hu 
Webhely: www.barion.com 
 
 
Az online bankkártyás fizetések, egyenlegfeltöltések a Barion rendszerén keresztül 
valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó 
Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének 
száma: H-EN-I-1064/2013.  
 
 
15.4. Adattovábbítás jogalapja: az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a 
Felhasználó hozzájárulása. Felhasználó az adatkezelési tájékoztató megismerését követően 
az online egyenlegfeltöltés vagy a bankkártyás fizetési mód kiválasztásával az online fizetés 



biztonságos lebonyolításához szükséges adatai kezelésére vonatkozóan önként hozzájárul az 
adattovábbításhoz. 
 
15.5. A továbbított adatok köre: 
 
- felhasználónév 
- vezetéknév 
- keresztnév 
- ország 
- telefonszám 
- e-mail cím. 
 
15.6. Az adattovábbítás célja: A fizetési szolgáltatás megfelelő működtetése és a fizetés 
technikai értelemben vett lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása, a felhasználók érdekei 
védelme érdekében végzett fraud-monitoring – az elektronikus úton kezdeményezett banki 
tranzakciók kontrollját támogató csalás felderítő rendszer – működtetése valamint a 
Felhasználó részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás. 
 
15.6. Az adatok továbbítása kizárólag a fenti célok elérése érdekében történik. 
 
15.7. Adatkezelő továbbá kizárólag jogszabály által előírt kötelezettség esetén, hatóságoknak 
továbbít adatokat. 

 
15.8. Adatkezelő üzleti vagy marketing céllal nem továbbít adatokat harmadik személyeknek. 
15.9. Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv-ben meghatározott adattovábbítási 
nyilvántartást vezet. 
 
16. Adatfeldolgozó igénybevétele 
 
Adatkezelő adatfeldolgozóként vesz igénybe az alábbi gazdálkodó szervezeteket. 
 
16.1. Informatikai adatfeldolgozás 
 
16.1.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyet meglátogató Felhasználók a 
webhely által biztosított szolgáltatások igénybevételétől függetlenül. 

 
16.1.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe 
Morning Star Investment Korlátolt Felelősségű Társaság 
 
Rövidített név: Morning Star Investment Kft. Kft.  
Cégjegyzékszám: 01 -09-322235  
Adószám: 14891197-1-42  
Székhely: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky. út 5.   
Telefon: +36 30 720 9324  
E-mail: morningstarsinvest@gmail.com 
 



gazdasági társaságot, mint webtárhely szolgáltatót, webhely fejlesztőt és karbantartót (a 
továbbiakban: Adatfeldolgozó). 
 
16.1.3. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe 
 
Konstruktor Online Korlátolt Felelősségű Társaság 
 
Rövidített név: Konstruktor Online Kft.  
Cégjegyzékszám: 07-09-024291  
Adószám: 24732806-2-07  
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Repkény utca 7.  
Telephely: HU-1023 Budapest, Bécsi út 3-5. 5. em. 56.P 
ostacím: HU-1023 Budapest, Bécsi út 3-5. 5. em. 56.  
Telefon: +36 20 521 6620  
E-mail: online@konstruktor.hu 
 
gazdasági társaságot, mint a az adatkezeléssel érintett fizető automata és az Bubbles 
mobil applikáció fejlesztőjét  és karbantartóját (a továbbiakban:  
Adatfeldolgozó). 
 
16.2. Hírlevél küldéssel kapcsolatos adatfeldolgozás 
 
16.2.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyen hírlevélre feliratkozó Felhasználók 
a webhely által biztosított egyéb szolgáltatások igénybevételétől függetlenül. 
 
 
16.2.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe 
 
MAILCHIMP 
 
Rövidített név: MAILCHIMP  
Cégjegyzékszám: -  
Adószám: EU 826477914  
Székhely: USA, 30308 Atlanta 675 Ponce de Leon Suite 5000 6 
Telephely: USA, 30308 Atlanta 675 Ponce de Leon Suite 5000  
Postacím: USA, 30308 Atlanta 675 Ponce de Leon Suite 5000  
Telefon: -  
E-mail: info@mailchimp.com  
Webhely: https://www.mailchimp.com 
 
gazdasági társaságot, mint az Adatkezelő által használt hírlevél küldő szoftver fejlesztőjét 
és karbantartóját (a továbbiakban: Adatfeldolgozó). 
 
16.3. Adatkezelő kimutatásaival kapcsolatos adatfeldolgozás 
16.3.1. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe  
Pethő Sándor egyéni vállalkozó 
 
Rövidített név: Pethő Sándor e.v..   
Adószám: 66853118-1-36 



 
Székhely: 5000 Szolnok Balassa út 13/a  Postacím: 5000 Szolnok Balassa út 13/a   
E-mail: pethosan@gmail.com 
 
egyéni vállalkozót, mint az Adatkezelő teljesítménykimutató szoftverének fejlesztőjét és 
karbantartóját (a továbbiakban: Adatfeldolgozó). 

 
16.4. Adatkezelő könyvelésével kapcsolatos adatkezelés. 
 
16.4.1. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe 
 
VGD Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság  
 
Rövidített név: VGD Hungary Kft  
Cégjegyzékszám: 01-09-693995  
Adószám: 12591815-4-41  
Székhely: 12591815-4-41  
Postacím: 1134 Budapest, Váci út 33  
Telefon: +36 1 225 7575 
  
Fax: -  
E-mail: -  
Webhely:- 
 
gazdasági társaságot, mint az Adatkezelő könyvelőjét(a továbbiakban: Adatfeldolgozó). 

 
16.4.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe 
 
MOBILCONSULT Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Korlátozott Felelősségű 
Társaság. 
Rövidített név: Mobilconsult Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. 
Cégjegyzékszám: 01-09-079760 
Adószám: 10616008-2-42 
Székhely: 1106 Budapest, Fehér út 10. 
Postacím: 1106 Budapest, Fehér út 10. 
Telefon: +36 1 999 0369 
Fax: -  
E-mail: mobilconsult@mobilconsult.hu  
Webhely: http:// www.mobilconsult.hu gazdasági társaságot, mint az Adatkezelő 
könyvvizsgálóját(a továbbiakban:  
Adatfeldolgozó). 
 
16.4.3. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe 
 
 Kboss.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  
 
Rövidített név: Kboss.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
Cégjegyzékszám: 01-09-303201  
Adószám: 13421739-2-41  
Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.  



Postacím: 1031 Budapest, Záhony utca 7. 
Telefon: -  
Fax: -  
E-mail: kboss@kboss.hu  
Webhely:- 
 
gazdasági társaságot, mint az Adatkezelő által használt számlázási program fejlesztőjét (a 
továbbiakban: Adatfeldolgozó). 
16.5. Adatkezelő Call Centerének üzemeltetésével kapcsolatos adatkezelés 
 
16.5.1 Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe 
 
 CallCom Zártkörűen működő Részvénytársaság 
 
Rövidített név: CallCom Zrt.  
Cégjegyzékszám: 15-10-040395  
Adószám: 25376241-2-15 
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Derkovits utca 119. 
Telephely: 4400 Nyíregyháza, Derkovits utca 119. 
Postacím: 4400 Nyíregyháza, Derkovits utca 119.Telefon: -  
Fax: -  
E-mail: basanszky.peter@callcom.hu  
Webhely:-  
 
gazdasági társaságot, mint az Adatkezelő által használt call center üzemeltetőjét (a 
továbbiakban: Adatfeldolgozó). 

 
16.6. Adatkezelő google és facebook fiókjának kezelésével kapcsolatos adatkezelés  
 
16.6.1. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe. 
 
Chiro Marketing Korlátolt Felelősségű Társaság 
 
Rövidített név: CHIRO Marketing Kft.  
Cégjegyzékszám: 16-09-009570  
Adószám: 14065806-2-16  
Székhely: 5200 Törökszentmiklós, Tenyői út 6. 
Telephely: 1094 Budapest, Bokréta utca 33. 2/6. 
Postacím: 1094 Budapest, Bokréta utca 33. 2/6 
Telefon: -+36 70 930 6779  
Fax: -  
E-mail: info@chiro.hu  
Webhely:- http://www.chiro.hu  
 
gazdasági társaságot, mint az Adatkezelő által használt, az Adatkezelő Google és Facebook 
fiókját kezelő partnert (a továbbiakban: Adatfeldolgozó). 
 
16.7. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe 
 



CONTROLL LUDOVIKA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
 
Rövidített név: CONTROLL LUDOVIKA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
Cégjegyzékszám: 01-09-360387 
Adószám: 10727139-2-43 
Székhely: 1221 Budapest, Pedellus utca 56.  
Telephely: 1221 Budapest, Pedellus utca 56. 
Postacím: 1221 Budapest, Pedellus utca 56.  
Telefon: - 
Fax: - 
E-mail: megyeriistvan@me.com 
Webhely:-  
 
gazdasági társaságot, mint az Adatkezelő önkiszolgáló mosodáinak karbantartását végző (a 
továbbiakban: Adatfeldolgozó). 
 
16.8. Adatfeldolgozás más célra nem történik. 
 
16.9. Az Adatfeldolgozók az Adatkezelő üzleti tevékenységében nem érdekeltek. 
 
16.10. Adatkezelő a fent megjelölt Adatfeldolgozókon kívül más adatfeldolgozót nem vesz 
igénybe. 
 
17. Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai 
 
17.1. Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a Felhasználó általa kezelt, illetve 
az általa vagy rendelkezése szerint megbízott Adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok 
forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, 
címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett 
adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, 
továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról 
és címzettjéről. A tájékoztatást Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül 
írásban megadja. Folyó évben adott adatkörre először benyújtott ilyen kérelem teljesítése 
ingyenes, egyéb esetekben 1.000.- Ft-os költséggel jár (kivéve: jogellenes adatkezelés, vagy 
ha kérés helyesbítéshez vezet). Felhasználó kérheti továbbá kezelt adatainak helyesbítését, 
melyet Adatkezelő haladéktalanul, de legfeljebb 25 napon belül teljesít. Felhasználónak e 
pontban meghatározott jogait törvény korlátozhatja. 
 
17.2. Minden Felhasználónak joga van ahhoz, hogy megtagadja vagy megtiltsa név- és 
lakcímadatainak, elérhetőségeinek üzletszerzési listán való szerepeltetését, közvetlen 
üzletszerzési - illetőleg azon belül meghatározott konkrét - célra történő felhasználását, a 
hírlevelek küldésére történő felhasználását, illetőleg harmadik személynek átadását, továbbá 
kérje személyes adatainak zárolását, az Adatkezelő birtokában lévő valamennyi vagy 
meghatározott célú listán történő kezelésének megszüntetését, beleértve a harmadik személy 
részére átadott adatokat is. Adatkezelő a törlést a kérelem beérkezését követő 10 
munkanapon belül végrehajtja, majd további 15 napon belül írásban tájékoztatja az érintett 
Felhasználót kérésének teljesítéséről. 
 



17.3. A Felhasználó észrevételeit, kérelmeit postai úton Adatkezelő 1.1. pontban feltüntetett 
címére, e-mailben az info@bubbles.hu e-mail címre juttathatja el. E-mailben küldött kérelmet 
Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó Adatkezelőnek regisztrációkor 
megadott és ott nyilvántartott e-mail címéről küldik. E-mail esetében a kézhezvétel 
időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni. 
 
17.4. Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak 
helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága 
nem állapítható meg egyértelműen. Adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről 
és a törlésről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot 
adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való 
tekintettel az érintett Felhasználó jogos érdekét nem sérti. 
 
17.5. Adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett Felhasználó kéri, 
az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott 
határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi hatóság elrendelte. 

 
17.6. Ha az Adatkezelő az érintett Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét 
nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, 
zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés 
vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetére az Adatkezelő tájékoztatja az érintett 
Felhasználót a következőkről: 
 
Adatkezelő döntésével kapcsolatban Felhasználó a Hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., Levelezési cím: 
1530 Budapest, Pf.: 5., Telefon: +36 1 391 1400, Fax: +36 1 391 1410, E-mail: 
ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat,  
Továbbá az érintett Felhasználó a jogainak megsértése esetén, valamint amennyiben a 
személyes adat kezelése elleni tiltakozásának Adatkezelő nem tesz eleget, a döntés 
közlésétől, illetve a fenti határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz 
fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az érintett Felhasználó 
választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is 
megindítható. 
 
18. Adatvédelem, adatbiztonság 
 
18.1. Adatkezelő az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységei körében gondoskodik az 
adatok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedésekkel valamint belső eljárási 
szabályokkal gondoskodik a jogszabályok, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok 
érvényre juttatásáról. Megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, 
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a 
véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó 
hozzáférhetetlenné válás ellen a kezelt adatokat. 
18.2. Ennek érdekében Adatkezelő a webhely eléréséhez „https” sémájú http protokollt 
használ, mellyel a webes kommunikáció titkosítható és egyedileg azonosítható. Ezen felül a 
fentieknek megfelelően Adatkezelő titkosított adatállományok formájában rögzített, 



adatkezelési célonként elkülönített adatkezelési listákban tárolja a kezelt adatokat, melyekhez 
Adatkezelő meghatározott - jelen webhelyen folytatott tevékenységének folytatásában 
feladatokat ellátó - alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek munkaköri felelőssége az adatok 
védelme és e tájékoztatónak és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő felelősségteljes 
kezelése. 
 
18.3. A látogatottság mérésének és a webhely használatára vonatkozó szokások 
feltérképezésének alapjául szolgáló adatokat Adatkezelő informatikai rendszere kezdettől 
fogva anonim módon rögzíti, azok nem kapcsolhatók egy személyhez sem. 

 
18.4. Az adatok kezelése csak a jelen tájékoztatóban meghatározott és törvényes cél elérése 
érdekében, ahhoz szükséges és arányos mértékben történik, a vonatkozó jogszabályok és 
ajánlások alapján, megfelelő biztonsági intézkedések mellett. 
 
19. Jogérvényesítés 
 
19.1. Az érintettek jogérvényesíti lehetőségeiket a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény alapján bíróság előtt gyakorolhatják, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak: 
 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
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KAMERASZABÁLYZAT 

KAMERA/ ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZER ALKALMAZÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT 

  

1/2018 (V. 25.) számú Igazgatósági szabályzat 

a kamerás megfigyelőrendszer üzemeltetéséről és az ezzel kapcsolatos adatkezelésről 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. A szabályzat célja 

1.1. A szabályzat célja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 általános adatvédelmi 
rendelete (a továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), illetve a személy- és vagyonvédelmi, valamint a 
magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Szvtv.), 
valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezéseivel való összhang 
megteremtése a biztonsági kamerák üzemeltetésével együtt járó adatkezelések során. 

A BUBBLES INTERNATIONAL Zrt. (továbbiakban: Adatkezelő vagy Társaság) az  

Adatkezelő telephelyén:   9021 Győr, Gerence utca 29-31., illetve a 

Adatkezelő alábbi fióktelepein:   1036 Budapest, Lajos u. 93-99. 

      1043 Budapest, Tél u. 3-7. B. 

      1097 Budapest, Vaskapu u. 9. 

      1082 Budapest, Corvin sétány 1. A-D. 

      1061 Budapest, Paulay Ede utca 3. 

      1039 Budapest, Boglár utca 3-5. 

      1196 Budapest, Fő utca 3.  

      2030 Érd, Angyalka utca 1/A 

      1203 Budapest, Baross utca 5. 

      1173 Budapest, Bakancsos utca 5. 

      1117 Budapest, Nádorliget utca 5. 

      1076 Budapest, Garay tér 20. 



      1046 Budapest, Homoktövis utca 1. 

      8000 Székesfehérvár, József Attila u. 2. 

      1118 Budapest, Törökugrató u. 2. 

      1126 Budapest, Kiss János altábornagy u.  
     48. 

      1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc u. 144. 

      8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 40-42. 

      6000 Kecskemét, Petőfi Sándor u. 12. 

      1033 Budapest, Flórián tér 6-9. 

      1108 Budapest, Újhegyi sétány 18. 

      1144 Budapest, Ond vezér útja 34. 

      1046 Budapest, Szent Imre utca 1. 

      1145 Budapest, Erzsébet királyné útja   
    30/a. 

      1138 Budapest, Gyöngyösi sétány 10.  

 1133 Budapest, Bessenyei utca 16.,   

 1066 Budapest, Ó utca 42. 

 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14. 

 1119 Budapest, Etele út 63. fszt. 5. 

 1085 Budapest, József krt. 21. 

 1184 Budapest, Üllői út 370-377. 

 2500 Esztergom-kertváros, Retek utca 1. 

működtetett üzletekben a kamerás megfigyelés útján az adatkezelés célja: elsődlegesen (i) az emberi 
élet és testi épség védelme (különös tekintettel az üzletekbe belépő, ill. ott munkát végző 
munkavállalók testi épségének, emberi méltóságának védelme), panaszkezelés támogatása, a 
másodlagosan (ii) a vagyonvédelem, azaz az előforduló jogsértések (pl. lopások, rongálások) 
megelőzése, észlelése, a jogsértés körülményeinek tisztázása, bizonyítása, az elkövetők, jogsértők 
tettenérése, a Társaságnak, az üzletszerű mosoda üzemeltetési feladatok ellátásához szükséges, 
közönség számára nyilvános magánterületének, az ott munkát végző munkavállalóinak védelme, 
valamint az üzleti-, fizetési- titok védelme  



2. A szabályzat hatálya 

A szabályzat személyi hatálya: a Társaság által üzemeltetett kamerák rögzítik mindazon munkavállalók, 
ügyfelek, megrendelők, üzleti partnerek, beszállítók, látogatók személyes adatait – úgymint 
képfelvételt, továbbá az érintettek magatartását -, akik az érintett területre belépnek (továbbiakban: 
érintettek).  

A szabályzat tárgyi hatálya a Társaság által üzemeltetett biztonsági kamerákkal kapcsolatos 
adatkezelésre és az érintettnek az adatkezeléssel együtt járó jogai gyakorlásának biztosítására terjed 
ki a Társaság fióktelepén illetve telephelyén (i) az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiség, illetve 
a munkavállalók és munkát végző alvállalkozó tekintetében a szervíztér Kamerarendszerrel megfigyelt 
területén tartózkodó és/vagy oda belépő érintettekre, a Kamerarendszer által rögzített 
képfelvételekre és egyéb személyes adatokra érvényes. 

3. Értelmező rendelkezések, az érdekmérlegelési teszt elvégzése 

3.1. Ezen szabályzat alkalmazásában: 

a) adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált 
módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, 
tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés 
továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy 
összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés (GDPR 4. cikk 2. pontja); 

b) adatkezelő: A Kamerarendszerrel rögzített személyes adatok adatkezelője a Társaság; 

c) adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt 
személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, 
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi [GDPR 4.cikk 12. 
pont]; 

d) érdekmérlegelési teszt: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f.) pontjára figyelemmel elvégzett dokumentált 
mérlegelési folyamat, melynek során a Társaság jogos érdeke azonosításra és az érintettek jogos 
érdekével összemérésre kerül; 

e) érintett: a biztonsági kamerával rögzített képfelvétel alapján közvetlenül vagy közvetve 
azonosítható természetes személy, így különösen Adatkezelő munkavállalói, valamint Adatkezelő 
területére (ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiség és szervíztér) belépő, illetve a kamerás 
(elektronikus) megfigyelő rendszer hatókörébe kerülő további személyek; 

f) kamerás megfigyelő rendszer: zárt láncú video rendszer, mely fixen telepített biztonsági kamerákkal 
beltérben mozgóképet rögzít, és korlátozott ideig tárol; 

g) piktogram: szöveges felirat helyett alkalmazott jelzés, melynek célja az érintett lényegre törő 
tájékoztatása az adatkezelés tényéről; 

h) személyes adat: azonosított vagy akár közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes 
személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ, jelen szabályzat alkalmazásában elsősorban 
képmás; 



i) üzemeltetés: a kamerás megfigyelő rendszer és elemeinek működtetése, mellyel lehetővé válik 
mozgókép rögzítése és tárolása. 

3.2. Az érdekmérlegelési teszt eredményeképpen akkor lesz jogalapja a kamerás megfigyelőrendszer 
útján végzett adatkezelésnek, amennyiben fontosabb az ehhez kapcsolódó adatkezelői érdek, mint az 
érintettnek a személyes adatainak védelméhez fűződő joga. 

3.3. Az érdekmérlegelési teszt lépései minden egyes kameránál: 

3.3.1. az adott helyszínen feltétlenül szükséges-e az adatkezeléssel járó kamera felszerelése vagy 
létezik alternatíva, mellyel az adatkezelés elkerülhető; 

3.3.2. a jogos érdek meghatározása, amely az adatkezelést szükségessé teszi; 

3.3.3. az adatkezelés céljának meghatározása, a képfelvétel milyen időtartamú kezelését igényli a 
Társaság jogos érdeke; 

3.3.4. az érintetteknek milyen, az adatkezelés ellen szóló jogos érdekei, jogai azonosíthatóak; 

3.3.5. annak meghatározása, hogy miért korlátozza arányosan a Társaság jogos érdeke az érintett jogos 
érdekét. 

4. Az adatkezelés általános szabályai 

4.1. Az adattakarékosság elvének megvalósulása mellett az Igazgatóság döntése szerint kamerás 
megfigyelőrendszer működtethető annak érdekében, hogy megelőzhető, illetve bizonyítható legyen a 
jogsértő cselekmények elkövetése, ezáltal 

– a helyszínen tartózkodó személyek életének, testi épségének és személyi szabadságának védelme, 

- panaszkezelés támogatása, 

– a tárolt személyes adatok védelme, valamint 

– a Társaság vagyonvédelme. 

4.2. A kamerás megfigyelőrendszer alkalmazása során az adatkezelés céljának megvalósulásához 
feltétlenül szükséges mértékben kezelhető személyes adat. 

4.3. A kamerák mozgóképet – képfelvételt – rögzítenek és egyidejűleg lehetővé teszik a valós idejű 
megfigyelést a Társaság, illetve az ügyfél-, abiztonsági szolgálati, és karbantartási feladatot szerződéses 
jogviszonyban ellátó gazdálkodó szervezet alkalmazottainak számára. 

4.4. A kamerás megfigyelőrendszer működtetésének nem célja a munkavállalók és egyéb 
alkalmazottak ellenőrzése, munkaintenzitásuk figyelemmel kísérése, azonban munkabaleset 
kivizsgálásához, fegyelmi és Társasági peres eljáráshoz a felvétel felhasználható. 

II. Fejezet 

Különös szabályok 



5. A felvételkészítés és tárolás jogalapja 

5.1. Az érintett fióktelepen, telephelyen (továbbiakban: megfigyelt terület) végzett kamerás 
megfigyelés keretében készült mozgóképfelvétellel összefüggő adatkezelés jogalapja – kötelező 
adatkezelés hiányában – az érintett hozzájárulása, mely ráutaló magatartással kerül kinyilvánításra 
azon érintettek esetében, akik a megfigyelt területen levő üzletbe, egyéb ingatlanba önként, szabad 
akaratukból lépnek be. Ezen jogalap alkalmazásának feltétele az adatkezelésről történő tájékoztatás 
az üzletbe belépéskor.  

5.2. Az érdekmérlegelési teszt elvégzése során az Adatkezelő jogos érdeke, mint jogalap akkor lesz 
jogszerű, ha megállapítást nyer, hogy az Adatkezelő érdeke fontosabb, mint az érintettnek a személyes 
adatainak védelméhez való jog, illetve a személyhez fűződő jog védelme. 

5.3 Az érdekmérlegelési teszt során kameraállásonként vizsgálandó és szükség esetén az igazgatósági 
által dokumentált körülmények lehetnek különösen: 

a) az üzletekben elhelyezett gépek, berendezések egyéb tárgyi eszközök védelme, az ingatlan állagának 
védelme, 

b) az üzletekbe a szolgáltatás igénybevétele céljából bárki beléphet; 

c) az üzlet nagysága, szintjeinek száma és az épületbiztonságért felelős személyek száma, akik 
egyidejűleg ellátják a feladatot, továbbá személyes jelenlétük időbeli terjedelme; 

d) az adott üzletet ért biztonsági támadások száma, jellege; 

e) alternatív biztonsági intézkedések lehetősége, különösen ügyfélforgalom elől elzárt, beléptető-
kártyával használható, naplózott belépést biztosító épületrészek kialakítása; 

f) az érintett érdekei, azaz a személyes adatok védelméhez fűződő alapjog, így jelen szabályzat 
tekintetében elsődlegesen a képmáshoz fűződő jog; 

g) az érintett jogainak ügyfélbarát biztosítása, a jogérvényesítés (pl. panaszkezelés) garanciái; 

h) a megtett és az adatkezelés megkezdése előtt megtenni tervezett adatbiztonsági intézkedések; 

i) az adatkezelés szűk körű időbeli korlátozottsága; 

j) egyéb, az adatkezelés szempontjából releváns körülmények számbavétele. 

 

6. Az előzetes tájékoztatás követelménye 

6.1. Az érintett részére az adatkezelés megkezdése előtt az alábbiakról kell előzetesen, az érintett 
számára hozzáférhető módon, írásban tájékoztatást nyújtani: 

az adatkezelő, elérhetősége, 

az adatkezelés jogalapja, és célja (kameránként, a látószög feltüntetése mellett, a kamera a képfelvétel 
rögzítése mellett közvetlen megfigyelésre is szolgál-e), 



adatfeldolgozó igénybevétele esetén annak neve, elérhetősége, a végzett tevékenység leírása, 

a felvétel tárolásának helye és időtartama, az időtartam meghatározásának szempontjai, 

az adattárolás biztonságát nem veszélyeztető formában közölt adatbiztonsági intézkedések, 

az adatok megismerésére jogosult személyek köre, 

a felvételeket milyen esetben, mely szervek, személyek részére lehet továbbítani, 

a felvételek visszanézésére vonatkozó szabályok, 

milyen célból használhatja fel a felvételt az Adatkezelő, 

az érintetteket milyen jogok illetik meg, azokat milyen módon tudják gyakorolni, 

jogaik megsértése esetén milyen jogérvényesítési eszközöket vehetnek igénybe. 

6.2. A tájékoztatás tartalmát a 3. melléklet tartalmazza. A tájékoztató a Társaság honlapján az 
érintettek számára hozzáférhető. A tájékoztató a bejáratnál elhelyezett figyelemfelhívásnak 
megfelelően az érintett üzletben hozzáférhető. A munkavállalók, alkalmazottak részére a tájékoztató 
tartalmát a munkavégzés helyén kell ismertetni. Az új dolgozókat munkába állás előtt tájékoztatni kell 
a 6.1. pontban felsoroltakról, amelynek tudomásulvételét aláírásukkal igazolják. 

6.3. A bejáratnál elhelyezett figyelemfelhívó tábla az alábbi rövidített tartalmú tájékoztatást 
tartalmazza: "Az üzletben az élet, testi épség, személyi szabadság, vagyonbiztonság céljából 
kamerarendszer van elhelyezve, mely mozgóképet rögzít. A kamerák működésének helyét piktogram 
jelzi. A felvételt a Társaság 3 napig tárolja. Az ezzel kapcsolatos részletes tájékoztató a BUBBLES 
International Zrt. honlapján elérhető." 

6.4. Az érintett jogok gyakorlásának biztosítását a 4. mellékletben meghatározott nyomtatvány segíti, 
amelyet az érintett üzletben, illetve a Társaság honlapján el kell helyezni. ( https://bubbles.hu] 

7. A felvételkészítés célja 

7.1. A Társaság által a kamerás megfigyelőrendszer az Szvtv. alapján az élet, testi épség és személyi 
szabadság és vagyon védelme céljából működtethető, beleértve az adatvagyont, valamint a veszélyes 
anyagokat (vegyszereket). Az elvégzett adatvédelmi hatásvizsgálat eredménye alapján a fenti cél 
eléréséhez ez a Társaság rendelkezésére álló leghatékonyabb eszköz.  

8. A kezelt adatok köre, a tárolás időtartama és helye 

8.1. A megfigyelt területeken vagy területeken belül elhelyezett kamerák mozgóképet rögzítenek és 
folyamatosan üzemelnek. A kamerák hangot nem rögzítenek. 

8.2. A felvételek tárolásának ideje a rögzítéstől számított 3 nap, melynek elteltével – a 10.3. – 10.5. 
pont szerinti felhasználás hiányában – a felvételt automatikusan törölni kell.  

8.3. A tárolás helye az adott üzlet által üzemeltetett kamerás megfigyelőrendszer részét képező 
Provision/NVR hálózati videórögzítő készülékben található, egy sata HDD-re menti az adatokat 72 
óráig, további biztonsági mentés nem készül. 



9. A felvételekhez hozzáférésre jogosult személyek 

9.1. A felvételekhez hozzáférésre jogosult személyek: a Társaság [vezérigazgatója], továbbá az általa 
írásban feljogosított, igazgatási feladattal megbízott alkalmazott, valamint az üzlet biztonságáért 
felelős további személyek, különösen a biztonsági szolgálat tagjai. A beosztás, feladatkör megszűnése 
esetén a jogosultságot haladéktalanul vissza kell vonni. 

9.2. A hozzáférést és ennek megszüntetését a Társaság vezérigazgatója által kijelölt munkavállaló 
biztosítja, és egyidejűleg dokumentálja. 

9.3. A hozzáférésre jogosult beosztásokat és munkaköröket az érintetteknek szóló adatkezelési 
tájékoztatóban közzé kell tenni. Amennyiben hozzáférésre a Társasággal szerződéses jogviszonyban 
lévő gazdálkodó szervezet munkavállalója, alvállalkozója jogosult, úgy ennek tényét is fel kell tüntetni 
a gazdálkodó szervezet nevének, cégjegyzékszámának, székhelyének megjelölése mellett. 

10. A felvételek felhasználása, továbbítása 

10.1. A rögzített vagy valósidejű mozgóképfelvételt a hozzáférésre jogosult személyek tekinthetik meg. 

10.2. A rögzített felvétel megtekintésének helyét, időpontját, időtartamát, célját, a megtekintő(k) 
nevét, beosztását és a megtekintett felvétel azonosításra alkalmas módon való feltüntetését 
jegyzőkönyvben kell rögzíteni, és a vonatkozó szabályok szerint kell kezelni. Az ezen adatokat 
igazolható módon tartalmazó elektronikus nyilvántartás is jegyzőkönyvnek minősül.  

10.3. A rögzített képfelvételeket bűncselekmény vagy szabálysértés gyanúja, egyéb bírósági vagy 
közigazgatási eljárás esetén lehet a nyomozó vagy a közigazgatási hatóság, illetve más bíróság részére 
átadni. Az adattovábbítás tényét, annak pontos tárgyát, jogalapját, időpontját, a megkereső (címzett) 
nevét a Társaság által dokumentálni kell. 

10.4. A felvétel továbbítására kizárólag a Társaság [vezérigazgatója] engedélyével kerülhet sor. 

10.5. A felvétel munkabaleset kivizsgálásához, fegyelmi eljáráshoz a tényállás felderítése érdekében 
felhasználható. 

11. A kamerák elhelyezése 

11.1. A biztonsági kamerákat a megfigyelt területeken működtetett üzletekben kizárólag beltéri 
részeken lehet működtetni. Megfigyelhető a megfigyelt területeken működtetett üzletek és egyéb 
ingatlanok külső homlokzata. A kamerák elhelyezhetőek – a szabályzatban foglalt korlátozásokkal – az 
ügyfélfogadásra szolgáló helyiségekben és a szervíztérben A kamerák helyét a hatásvizsgálat alapján 
Társaság vezérigazgatója hagyja jóvá. 

11.2. A kamerák működtetését a bejárati ajtón vagy a falon, a kamera legfeljebb 2 méteres körzetében 
elhelyezett piktogram jelzi. Rejtett kamera nem üzemeltethető. 

11.3 Nem irányul kamera olyan helyre, ahol a megfigyelés az emberi méltóságot sérti, különösen a 
mosdóban, illemhelyen, öltözőben, zuhanyzóban, közösségi helyiségben, ebédlőben, konyhában, 
dohányzásra kijelölt helyen, dolgozószobában, vendégszobában történtek megfigyelésére. 

11.4. A kamera látószöge nem irányul dolgozói munkaállomásra, továbbá közterületre. A kamera 
látószöge irányulhat az ügyfélfogadást rendszeresen végző dolgozói munkaállomással közvetlenül 



határos ügyfélfogadásra szolgáló területre, az ügyfelek ügyfélfogadás vagy tárgyalás alatti 
magatartásának megfigyelése céljából. 

11.5. A biztonsági kamera által felvett kép felbontása a kamerás biztonsági rendszer működtetésének 
céljához igazodik. A kamerát az arányosság elvére figyelemmel a cél eléréséhez szükséges legkisebb 
felbontásra kell beállítani. 

12. Alapvető adatbiztonsági intézkedések 

12.1. A képfelvétel megtekintésére szolgáló monitort úgy kell elhelyezni, hogy illetéktelen személy ne 
láthassa a kameraképet, ennek érdekében a monitort lehetőség szerint elzárt, kulccsal vagy biztonsági 
kóddal nyitható helyiségben célszerű elhelyezni. Abban az esetben, ha a monitor zárt helyiségben 
elhelyezése nem lehetséges és a monitor őrizetlenül marad, ki kell előtte jelentkezni a 
kameraszoftverből vagy zárolnia kell a képernyőképet. 

12.2. Képernyőképről további felvétel, ideértve a más eszközzel (pl. telefon) készített felvételt is, nem 
készíthető. 

12.3. A rögzítőegység elhelyezésekor alapvető cél, hogy ahhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá, 
ennek érdekében minden fizikai biztonsági intézkedést meg kell tenni. Az adatokat az adatvesztés 
elkerülése érdekében redundáns módon kell tárolni. 

12.4. A felvételekhez való hozzáférést (hozzáférő személye, megtekintés időpontja és oka, az esetleges 
másolatkészítés megtörténte és indoka) naplózni kell. 

12.5. A felvételekről biztonsági mentés készül, melynek tárolási ideje azonos az eredeti képfelvétel 
megőrzési idejével. 

12.6. A bekövetkezett adatvédelmi incidenst az azt felismerő személynek haladéktalanul, a közvetlen 
felettese egyidejű értesítése mellett, jelenteni kell a Társaság vezérigazgatója által kijelölt 
munkavállalónak, aki a jelentést aTársaság által meghatározott módon és tartalommal az incidenstől 
számított 24 órán belül továbbítja a Társaság vezérigazgatója vagy az általa kijelölt munkavállaló felé. 
Az adatvédelmi incidenst a felelős munkavállaló 48 órán belül elektronikusan bejelenti a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) felé az erre a célra kialakított elektronikus felület 
szerinti adattartalommal. Az adatvédelmi incidenst nem kell bejelenteni, ha valószínűsíthető, hogy az 
nem jár kockázattal az érintettek jogainak érvényesülésére. 

12.7. Az érintett munkavállaló az incidens tudomására jutását követően haladéktalanul megteszi azon 
technikai, szervezési intézkedéseket, amelyek az adatvédelmi incidens orvoslására, illetve az okozott 
hátrány enyhítésére alkalmasak. 

12.8. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően az érintettet megillető valamely alapvető jog 
érvényesülését lényegesen befolyásoló következményekkel járhat, az érintettet az adatvédelmi 
incidensről haladéktalanul tájékoztatni kell. 

III. Fejezet 

Az érintett joggyakorlásának biztosítása 

13. A hozzáféréshez való jog 



13.1. Az érintett jogosult személyes adatainak kezeléséről, a kezelés céljáról, jogalapjáról, 
időtartamáról, a megőrzési időtartam meghatározásának szempontjairól, a személyes adatait érintő 
adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól, a megtett intézkedésekről, az adattovábbítás 
jogalapjáról és céljáról, az adattovábbítás címzettjeiről, az érintett jogairól, a joggyakorlásról, a 
jogérvényesítés módjáról tájékoztatást kérni. A kérelmet a 4. melléklet szerinti nyomtatványon is 
előterjesztheti. Részére a Társaság vezérigazgatója által kijelölt munkavállaló a benyújtástól számított 
legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül közérthető formában, az érintett erre irányuló 
kérelmére írásban, a kérelem elektronikus benyújtása esetén elektronikus úton ad tájékoztatást. 

13.2. A kérelem előterjesztését elősegítő nyomtatvány a Társaság honlapján egyaránt elérhető. 

13.3. A Társaság az érintett 3. melléklet szerinti személyes adatait a kérelem elbírálása és annak 
későbbi bizonyíthatósága érdekében az érintett hozzájárulása alapján 5 évig kezeli. Amennyiben nem 
adott hozzájárulást az érintett az adatkezeléshez, úgy jogos érdeke alapján jogosult a Társaság az 
adatkezelésre. 

14. Az adatkezelés korlátozásához (zároláshoz) való jog 

14.1. Az érintett a képfelvétel készítésétől számított 3 napon belül jogos érdeke esetén az ok 
feltüntetésével kérheti a felvétel zárolását. A kérelmet haladéktalanul – még az automatikus törlés 
előtt – be kell mutatni az elbírálásra jogosultnak. 

14.2. A kérelem jogszerűsége és megalapozottsága esetén az érintett felvételrész későbbi 
visszanézhetőségét biztosítani kell. Az érintett felvételrészt a Társaság az adatkezelés korlátozott 
jellegének egyértelmű feltüntetésével megjelöli, és annak az egyéb adatoktól elkülönített tárolását 
biztosítja. 

14.3. A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását 
és a törlésnek nincs helye. 

14.4. A kérelem a 4. mellékletben szereplő nyomtatvány megfelelő kitöltésével is előterjeszthető, azt 
az érintett személyesen vagy elektronikusan is benyújthatja. A kérelem előterjesztését elősegítő 
nyomtatvány a Társaság honlapján egyaránt elérhető. A kérelemről a Társaság vezérigazgatója vagy az 
általa kijelölt személy dönt. Amennyiben a kérelmet nem teljesíti, annak indokairól a benyújtástól 
számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül közérthető formában, az érintett 
erre irányuló kérelmére írásban, a kérelem elektronikus benyújtása esetén, elektronikus úton ad 
tájékoztatást. 

14.5. A Társaság az érintettnek személyes adatait a kérelem elbírálása és annak későbbi 
bizonyíthatósága érdekében az érintett hozzájárulása alapján 5 évig kezeli. Amennyiben nem adott 
hozzájárulást az érintett az adatkezeléshez, úgy jogos érdeke alapján jogosult a Társaság az 
adatkezelésre. 

15. A betekintéshez való jog 

15.1. Az érintett a képfelvétel keletkezésének időpontjától számított 3 napon belül kérheti, hogy a róla 
készült felvételekbe betekinthessen. A kérelmet a 4. mellékletben szereplő nyomtatvány megfelelő 
kitöltésével is előterjesztheti. A kérelemről a Társaság vezérigazgatója vagy az általa kijelölt személy 
dönt. A kérelemről való döntésig a személyes adat nem törölhető, ennek megakadályozása érdekében 
a kérelmet haladéktalanul be kell mutatni az elbírálásra jogosult igazgatási vezetőnek. A betekintést 



ügyfélfogadási időben, előre egyeztetett időpontban, a kérelem beérkezésétől számított 30 napon 
belül kell biztosítani. 

15.2. Az érintett a képmását tartalmazó mozgóképfelvételről a 15.1. pontban foglaltak szerint abban 
az esetben kérhet másolatot, amennyiben más érintettek jogait az nem érinti hátrányosan. 

15.3. A Társaság az érintett személyes adatait a kérelem elbírálása és annak későbbi bizonyíthatósága 
érdekében az érintett hozzájárulása alapján 5 évig kezeli. Amennyiben nem adott hozzájárulást az 
érintett az adatkezeléshez, úgy jogos érdeke alapján jogosult a Társaság az adatkezelésre. 

16. A tiltakozáshoz való jog 

16.1. Az érintett jogosult az Adatkezelő képviselőjéhez címzett levélben vagy elektronikus levélben az 
adatkezelés ellen tiltakozni, amennyiben az adatkezelés jogalapja a Társaság jogos érdeke. A kérelmet 
az érintett a 4. mellékletben szereplő nyomtatvány megfelelő kitöltésével is előterjesztheti. 

16.2. A kérelemről a Társaság vezérigazgatója vagy az általa kijelölt személy egy hónapon belül dönt. 
A kérelem elutasítását a Társaság indokolni köteles, a döntés meghozataláig az adatot a Társaság 
zárolja. Az adatkezelés elleni tiltakozás és az erről való döntés a képfelvétel automatikus törlését nem 
akadályozza. 

16.3. Az érintettnek a tiltakozáshoz kapcsolódó személyes adatait a Társaság a kérelem elbírálása és 
annak későbbi bizonyíthatósága érdekében az érintett hozzájárulása alapján 5 évig kezeli. Amennyiben 
nem adott hozzájárulást az érintett az adatkezeléshez, úgy jogos érdeke alapján jogosult a Társaság az 
adatkezelésre. 

 17. A törléshez való jog 

17.1. Az érintett kérheti, hogy a személyes adatait tartalmazó felvételt törölje a Társaság, ha kezelése 
jogellenes. A kérelmet az érintett a 4. mellékletben szereplő nyomtatvány megfelelő kitöltésével is 
előterjesztheti. A kérelemről a Társaság vezérigazgatója vagy az általa kijelölt személy 25 napon belül 
dönt. A kérelem elutasítását indokolni köteles. 

17.2. Az érintett 4. melléklet szerinti személyes adatait a Társaság a kérelem elbírálása és annak 
későbbi bizonyíthatósága érdekében az érintett hozzájárulása alapján 5 évig kezeli. Amennyiben nem 
adott hozzájárulást az érintett az adatkezeléshez, úgy jogos érdeke alapján jogosult a Társaság az 
adatkezelésre. 

18. A jogorvoslat, az érintett jogérvényesítésének további lehetőségei 

18.1. Az érintett személyes adatai védelméhez fűződő jogának a kamerás megfigyelőrendszer 
üzemeltetése során történő megsértése és az ezzel kapcsolatos joggyakorlás kapcsán történt jogsértés 
esetén jogorvoslatért az Infotv. 23. §-ának rendelkezései szerint bírósághoz fordulhat. 

18.2. Az érintett jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, 
Falk Miksa utca 9-111530 Budapest, Pf. 5., ugyfelszolgalat@naih.hu) is bejelentéssel élni az Infotv. 22. 
§-ában foglalt rendelkezések szerint. 

19. Egyéb rendelkezések 



Ha megalapozottan feltehető, hogy az érintett jogainak érvényesítése iránt kérelmet benyújtó személy 
az érintettel nem azonos személy, az érintett kérelmét a Társaság személyazonosságának hitelt 
érdemlő igazolását követően teljesíti. 

Amennyiben nem munkavállalók látják el a megfigyelt terület őrzésének, rendfenntartásának 
feladatait, úgy jelen szabályzat rendelkezéseinek alkalmazását a biztonsági szolgálat feladatait 
részletező szerződésben kell kikötni. 

20. Hatálybalépés 

A Szabályzat hatályba lépésének napja 2018. május 25-e, többszöri módosítást követően utoljára 
egységes szerkezetbe foglalva 

Budapesten, 2021. július 15-én. 
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1. számú melléklet 
A kamerák telepítési helyei megtalálhatóak a Társaságnál.  

Ezeket a Társaság csak a jogszabály által előírt esetekben köteles kiadni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. számú melléklet: Érdekmérlegelési teszt 

ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT 

  
Társaság neve     BUBBLES International Zrt. 
Érdekmérlegelési teszt 
tárgya 

    Társaság fióktelepein és telephelyein üzemeltetett elektronikus 
megfigyelőrend-szerrel kapcsolatosan a Társaság és a munkavállalók 
érdekeinek mérlegelése 

A tervezett adatkezelés 
célja. 

• a Társaság fióktelepéül és telephelyéül szolgáló ingatlanok védelme,  
• a személy- és vagyonbiztonság biztosítása az ingatlan területén 

tartózkodó személyek esetében,  
• az ingatlan területén található vagyontárgyak védelme  
• szabálysértések és bűncselekmények megelőzése, 
• bekövetkezett szabálysértés vagy bűncselekmény esetén az illetékes 

hatóság segítése 
• panaszkezelés támogatása 

A tervezett adatkezelés 
jogalapja  

(GDPR-megfeleltetés). 

 A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az adatkezelés az XX Kft jogos 
érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel 
szemben elsőbbséget élveznek az érintett   olyan érdekei vagy alapvető jogai 
és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, 
különösen, ha az érintett gyermek. 

A kamerarendszer nem tartozik a személy- és vagyonvédelmi, valamint 
magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. tv. hatálya 
alá. 

Az adatkezeléssel 
érintett személyes 
adatok köre 

• munkavállalók képmása, magatartása 
• szerződéses (üzleti) partnerek képmása, magatartása 
• ügyfelek képmása, magatartása 

A személyes adatok 
forrása: 

az érintettek szolgáltatják (belépve az ingatlan területére, illetve az ott 
tartózkodásukkal) 

Az adatkezelés 
időtartama 

  3 nap, indokolható esetekben ennél több, de maximum 25 nap (pl. hosszú 
hétvégék, szabadságolások miatt az incidensek észleléséhez nem elegendő a 
3 nap, hatósági megkeresés) 

Az adatok címzettjei a Társaság képviselője, a megfigyelt terület biztonsági karbantartási 
személyzete 

A Társaság által a 
rendszer telepítése előtt 
vállalt garanciák          

• a jogok, jogosultságok és kötelezettségek előzetes szabályozása (ki, 
mikor és hogyan tekintheti meg a felvételeket, azok meddig vannak 
őrizve, az érintettek hogyan élhetnek a jogaikkal, stb.) 

• fokozatosság elvének betartása, azaz mindig a kisebb érdek- és 
jogsérelemmel járó megoldás alkalmazása 

• belső kameraszabályzatot követő eljárásrend megkövetelése az 
adatkezelőtől 

• olyan kameratelepítési terv, amely figyelembe veszi a kamerák 
elhelyezésével kapcsolatos alapkövetelményeket (étkezőbe, 
öltözőbe, mosdóba nem lehet kamerát kihelyezni, tilos a rejtett 
kamera használata, stb.) és maximálisan figyelembe veszi a privát 
szféra védelmét. 



• érdekmérlegelési teszt lefolytatása 

MEGÁLLAPÍTÁSOK 
Az érdekmérlegelési 
teszt során 
meghallgatott érintettek 
véleménye 

 A kamerarendszerrel kapcsolatos tiltakozás a teszt végzésének időtartama 
alatt nem érkezett a teszt készítőjéhez. A kamerát a munkavállalók is 
szükségesnek tartják az esetleges lopások megelőzése érdekében. 

A Társaság jogos érdeke  A Társaság telephelyének, épületének, vagyontárgyainak, valamint 
munkavállalói, üzleti partnerei és látogatói biztonságának, valamint 
vagyontárgyának védelme. 

Indok: a kamerarendszer telepítésének igénye azért merült fel, mert  

• előfordult már kisebb értékű lopás 
• elriasztó hatása van 
• nincs személyzet az ingatlanban 

Az adatkezelés 
szükségessége 

 A Társaság véleménye szerint a kamerarendszer a leghatékonyabb eszköz a 
szabálysértések és bűncselekmények megelőzésére, valamint ilyen esemény 
megtörténte esetén az események felderítésre és az elkövető megtalálására, 
valamint a felelősségre vonásának kezdeményezésére 

Az érintettek jogait és 
szabadságait ért 
sérelem 

 A felvételek készítése és tárolása, valamint megtekintése és egyéb módon 
felhasználása során az érintettek képmáshoz fűződő joga sérülhet 

Érdekmérlegelés • a Társaság tulajdonának védelme az Alaptörvényben 
megfogalmazott alapjog 

• a készült felvételek korlátozott tárolási ideje, valamint a 
jogosultságok szigorú szabályozása miatt az érintettek jogai és 
szabadságai nem sérülnek 

• a telepíteni kívánt rendszer az érintettek érdekeit is szolgálja, mert a 
munkavállalók, üzleti partnerek és látogatók személy- és 
vagyonvédelmét is elősegíti 

• a Társaság vállalja, hogy az adatvédelmi szabályzatába, illetve csak a 
kamerarendszerre készült speciális szabályzatába olyan garanciákat 
fogalmaz meg, amely garantálja az érintettek jogainak védelmét 

• a Társaság vállalja, hogy az érintettek jogai és szabadságainak 
védelme érdekében a kamerarendszerrel kapcsolatos munkavállalói 
és látogatói tájékoztatókat a lehető legkörültekintőbben készíti el és 
bocsátja azokat az érintettek rendelkezésére 

AZ ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT MEGÁLLAPÍTÁSAI 
Az adatkezelés alapja  Az Adatkezelő úgy értékeli, hogy a kamerarendszer esetében az adatkezelés 

jogalapja megfelel a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt jogos 
érdeknek, illetve a kamerarendszer használata során nem sérülnek az 
érintettek érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai oly módon, hogy 
felülírnák a Társaság jogos érdekét. Az adatkezelés Adatkezelő álláspontja 
alapján szükséges (másképpen a vagyonvédelmi célok nem biztosíthatók 
teljes mértékben) és arányos (a céllal arányos az érintettek személyéhez 
kapcsolódó jogok -képmáshoz való jog- sérelme). Adatkezelő jogos érdeke 



mindezek alapján magasabb rendű az érintettek személyhez fűződő jogainál, 
továbbá Adatkezelő szavatolja az érintetti jogok biztosítását.  

  A Társaság úgy döntött, kezelheti a kamerarendszerrel kapcsolatos 
személyi adatokat, mert jogalap tekintetében megfelel a GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés f) pontjának. 

  



3. számú melléklet: TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSRŐL 

KAMERÁVAL MEGFIGYELT TERÜLET! 

Tisztelt Látogatónk! Tisztelt Partnerünk! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a BUBBLES International Zrt. (továbbiakban: Társaság vagy Adatkezelő) a  

Telephelyén:     9021 Győr, Gerence utca 29-31. 

Fióktelepein:     1036 Budapest, Lajos u. 93-99. 

      1043 Budapest,Tél u. 3-7. B. 

      1097 Budapest, Vaskapu u. 9. 

      1082 Budapest, Corvin sétány 1. A-D. 

      1061 Budapest, Paulay Ede utca 3. 

      1039 Budapest, Boglár utca 3-5. 

      1196 Budapest, Fő utca 3.  

      2030 Érd, Angyalka utca 1/A 

      1203 Budapest, Baross utca 5. 

      1173 Budapest, Bakancsos utca 5. 

      1117 Budapest, Nádorliget utca 5. 

      1076 Budapest, Garay tér 20. 

      1046 Budapest, Homoktövis utca 1. 

      8000 Székesfehérvár, József Attila u. 2. 

      1118 Budapest, Törökugrató u. 2. 

      1126 Budapest, Kiss János altábornagy u.  
      48. 

      1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc u. 144. 

      8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 40-42. 

      6000 Kecskemét, Petőfi Sándor u. 12. 

      1033 Budapest, Flórián tér 6-9. 



      1108 Budapest, Újhegyi sétány 18. 

      1144 Budapest, Ond vezér útja 34. 

      1046 Budapest, Szent Imre utca 1. 

      1145 Budapest, Erzsébet királyné útja   
     30/a. 

      1138 Budapest, Gyöngyösi sétány 10.  

 1133 Budapest, Bessenyei utca 16.,   

 1066 Budapest, Ó utca 42. 

 1119 Budapest, Etele út 63. fszt. 5. 

1085 Budapest, József krt. 21. 

    1184 Budapest, Üllői út 370-377. 

      2500 Esztergom-kertváros, Retek utca 1. 

alatti üzleteiben a vagyonvédelem, élet és testi épség védelme céljából elektronikus 
megfigyelőrendszert alkalmaz, amely képrögzítést lehetővé tesz (továbbiakban felvétel).   

1. A személyes adatok kezelője: az adatkezelő képviselőjének kiléte és elérhetőségei BUBBLES 
International Zrt. (székhelye: 9027 Győr, Kandó Kálmán utca 11-13.; adószáma: 24786922-2-08, 
cégjegyzékszáma: 08-10-001871, képviselője: Orovica Szilárd vezérigazgató és Varga Csilla pénzügyi 
vezető együttes cégjegyzési joggal) („Adatkezelő” vagy „Társaság”) További elérhetőségeink a 
honlapunkon (www.bubbles.hu) találhatóak. 

2. A kezelt adatok köre: A kamera rögzíti a területre belépők (munkavállalók, szerződéses (üzleti) 
partnerek, ügyfelek) személyes adatait, úgy, mint képmását és magatartását A kamerák pontos 
elhelyezéséről, és az általuk megfigyelt területről a kamera szabályzatból és annak mellékleteiből 
informálódhat. 

3. A személyes adatok kezelésének célja: Az Adatkezelő az elektronikus megfigyelő rendszert 
azért alkalmazza, mert az elvégzett előzetes vizsgálatok alapján a fenti célok eléréséhez ez a 
leghatékonyabb eszköz. Az adatkezelés összes körülményét számba véve Adatkezelő megállapította, 
hogy– tekintetbe véve a felvételek rövid tárolási idejét, a körültekintő adatbiztonsági intézkedéseket, 
az érintett joggyakorlását biztosító garanciális szabályokat - a vagyonbiztonság, valamint az Ön és az 
üzletben tartózkodó személyek biztonsága érdekében a rendszer üzemeltetése jogszerű. A Társaság (i) 
az emberi élet és testi épség védelme (különös tekintettel az üzletekbe belépő, ill. ott munkát végző 
munkavállalók testi épségének, emberi méltóságának védelme), panaszkezelés támogatása, a 
másodlagosan (ii) a vagyonvédelem, , illetve a fentiekben felsorolt területeken tárolt jelentős értéket 
képviselő eszközök és berendezések védelme, azaz az előforduló jogsértések (pl. lopások, rongálások) 
megelőzése, észlelése, a jogsértés körülményeinek tisztázása, bizonyítása, az elkövetők, jogsértők 
tettenérése, a Társaságnak, az üzletszerű mosoda üzemeltetési feladatok ellátásához szükséges, 
közönség számára nyilvános magánterületének, az ott munkát végző munkavállalóinak védelme, 
valamint az üzleti-, fizetési- titok védelme céljából üzemelteti a megfigyelő rendszert. Ennek keretében 



cél a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, e jogsértő cselekmények megelőzése, továbbá, 
hogy ezekkel összefüggésben bizonyítékként kerüljenek hatósági eljárás keretében felhasználásra. A 
Társaságnak jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a telephelyeit, fióktelepeit (üzletei területét) kamerával 
figyelje meg, tekintettel arra, hogy ezeken a területeken kiszolgáló személyzet nincs, és számos 
érdeklődő, ügyfél, partner keresi fel. A Társaság jogos érdeke a fentiekben felsorolt célok 
megvalósítása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). 

A felvétel készítésének jogalapja az Ön jelen tájékoztató ismeretében adott önkéntes hozzájárulása. 
Ezért felhívjuk a figyelmét arra, amennyiben Ön jelen tájékoztatás ismeretében belép a kamerával 
megfigyelt területre, mint ráutaló magatartás, úgy ezzel a magatartásával hozzájárulását megadottnak 
tekintjük a felvétel készítéséhez. Amennyiben Ön nem kívánja megadni hozzájárulását személyes 
adatai kezeléséhez úgy kérjük, ne lépjen be a kamerával megfigyelt területre. 

4. A felvételek tárolásának időtartama és helye: Adatkezelő a felvételeket (és az arról készített 
biztonsági mentést) a rögzítéstől számított 3 napig tárolja és azt követően automatikusan törli, kivéve, 
ha a felvételeket meghatározott célból felhasználja. Adatkezelő az elektronikus megfigyelő rendszer 
üzemeltetéséhez az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe: 

 • Cop-Group Security Személy és Vagyonvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Cop-Group 
Security Kft.) 

1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1. – Biztonsági Szolgálat 
 
• Callcomm Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Callcomm Zrt.) 
4400 Nyíregyháza, Derkovits utca 119. – Ügyfélszolgálat 
 

• Controll Ludovika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Controll 
Ludovika Kft.) 

1221 Budapest, Pedellus utca 56. – Kamerarendszer üzemeltetője 

 

A tárolás helye az adott üzlet által üzemeltetett kamerás megfigyelőrendszer részét képező 
Provision/NVR hálózati videórögzítő készülékben található, egy sata HDD-re menti az adatokat 72 
óráig, további biztonsági mentés nem készül. 

Az adatok megismerésére jogosult személyek: Társaságunk vezérigazgatója, továbbá az általa írásban 
erre feljogosított további munkavállaló (biztonsági vezető, karbatartó vezető munkatárs) a jogsértések 
feltárása, a rendszer működésének ellenőrzése céljából. A megtekintéseket és az azt végző személyt, 
az adatok megismerésének okát és idejét az esetleges adattovábbítást a belső szabályzatunk szerinti 
tartalommal nyilvántartásban rögzítjük. 

5. A felvétel felhasználásának esetei:  

- személyes adatokat érintő biztonsági incidensek (panaszok) kivizsgálása érdekében, 

–  bűncselekmény vagy szabálysértés gyanújának észlelése esetén a feljelentés előkészítéséhez, 

–  a hatóságoktól érkező írásbeli megkeresések teljesítése érdekében, 



– fegyelmi eljárás esetén a tényállás megállapítása, illetve munkabaleset kivizsgálása érdekében 

– az érintett, és akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel érinti, jogai gyakorlásának biztosítása 
érdekében. 

6. Az Ön mint adatkezeléssel érintett jogai  

Tájékoztatás kéréséhez (hozzáféréshez) való jog 

Tekintettel arra, hogy a felvételek 3 nap utána automatikusan törlődnek, Ön a képfelvétel 
keletkezésének időpontjától számított 3 napon belül írásbeli tájékoztatást kérhet arról, hogy mi látható 
a felvételen Önnel összefüggésben, illetve arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése 
folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes 
adatokhoz és a GDPR 15. cikkében meghatározott információkhoz hozzáférjen. A kérelmében meg kell 
jelölnie, hogy 

– milyen napon és mikor (hány órakor) készült, illetve mely kamerák által készített felvételen látható 
cselekmények leírását kéri, 

– miről ismerhetjük fel Önt, 

– milyen módon és címre kéri a tájékoztatást (e-mail útján, postai úton, faxon). 

Kérelmére legfeljebb 25 napon belül válaszolunk. A kérelem előterjesztését formanyomtatvány segíti, 
mely a Társaság honlapjáról (https:// www.bubbles.hu) letölthető. 

Az adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog 

Tekintettel arra, hogy a felvételek 3 nap után automatikusan törlődnek, Ön a képfelvétel 
keletkezésének időpontjától számított 3 napon belül kérheti a felvételek zárolását. A kérelmében meg 
kell jelölnie, hogy 

– mely napon és mikor (hány órakor), illetve milyen időintervallumon belül készült felvétel, illetve mely 
kamerák által készített felvétel zárolását kéri, 

– milyen okból kéri a felvétel zárolását. 

Kérelmére legfeljebb 25 napon belül válaszolunk. A kérelem előterjesztését formanyomtatvány segíti, 
mely Adatkezelő honlapjáról (https:// www.bubbles.hu) letölthető.  

Kérjük, hogy a zárolással egyidejűleg indítsa meg a szükséges hatósági, bírósági eljárást is, hiszen a 
Társaság a felvételeket hatósági megkeresésre adja ki. 

Betekintéshez való jog 

Tekintettel arra, hogy a felvételek 3 nap után automatikusan törlődnek, Ön a képfelvétel 
keletkezésének időpontjától számított 3 napon belül kérheti, hogy az Önről készült felvételekbe 
betekinthessen. Kérelmében meg kell jelölnie, hogy 

– mely napon és mikor (hány órakor) készült, illetve mely kamerák által készített felvételbe kíván 
betekinteni, 

– melyik napon kíván betekinteni. 



Kérelmére legfeljebb 25 napon belül válaszolunk. A kérelem előterjesztését formanyomtatvány segíti, 
mely a Társaság honlapjáról (https:// www.bubbles.hu) letölthető.  

A felvételről másolatot csak abban az esetben tudunk biztosítani fenti feltétel teljesülése esetén, 
amennyiben más érintettek jogait az nem érinti hátrányosan. 

Tájékoztatjuk, hogy kérelmében a betekintésre munkaidőben időpontot jelölhet meg. A betekintésre 
a Társaság fióktelepén van lehetőség. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ha a kérelme beérkezésétől 
számított 30 napon belül nem él a betekintés lehetőségével, akkor a felvételt töröljük.    

Tiltakozáshoz való jog 

 Ön jogosult a kamerás megfigyeléssel együtt járó adatkezelés ellen írásban a Társaság 
vezérigazgatójához címzett levélben vagy elektronikus levélben tiltakozni, amennyiben az adatkezelés 
jogalapja a Társaság jogos érdeke, és az az álláspontja, hogy az Ön személyes adataihoz fűződő joga a 
Társaság érdekénél fontosabb. Kérelmére legfeljebb 25 napon belül válaszolunk. A kérelem 
előterjesztését formanyomtatvány segíti, mely a Társaság honlapjáról (https:// www.bubbles.hu ) 
letölthető.  

Törléshez való jog 

A felvételek 3 nap után automatikusan törlődnek, így ezen időtartam elteltével az Önről készült 
felvételt (személyes adatot) nem kezeljük. Amennyiben valamely technikai probléma okán az 
ismertetett adatkezelési időtartam elteltével is kezelnénk a személyes adatát, kérheti annak törlését. 
Kérelmére legfeljebb 25 napon belül válaszolunk. A kérelem előterjesztését formanyomtatvány segíti, 
mely a Társaság honlapjáról (https:// www.bubbles.hu) letölthető.  

Helyesbítéshez való jog 

 Mozgókép-felvétellel összefüggő adatkezelés esetében fogalmilag kizárt a helyesbítéshez való jogának 
gyakorlása, hiszen a felvételek nem módosíthatóak. Az Ön helyesbítéshez való joga kizárólag az 
érintettként történő joggyakorlás során megadott személyes adatai kezelésével összefüggésben 
merülhet fel. Ezzel összefüggő kérelmére 25 napon belül válaszolunk. 

7. Jogérvényesítési lehetőségek:  

Amennyiben az Ön álláspontja szerint Társaságunk adatkezelése nem felel meg a jogszabályi 
követelményeknek vagy megsértette az Ön jogait, a bíróságnál polgári pert kezdeményezhet 
Társaságunk, mint alperes ellen az Infotv. 23. §-ának rendelkezései szerint Az adatkezelővel szembeni 
eljárást az adatkezelő tevékenységi helye szerint illetékes bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen 
eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti illetékes bírósága előtt is. A polgári 
per mellett lehetősége van az a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.), Telefon: (06 1) 391 1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, levél: 
1363 Budapest, Pf.: 9.) is fordulni (Infotv. 22. §) Az érintettként történő joggyakorlás során megadott 
személyes adatait a kérelem teljesítése és a teljesítés bizonyíthatósága érdekében Adatkezelő jogos 
érdeke alapján öt évig kezeljük. Amennyiben nem adott hozzájárulást az adatkezeléshez, úgy saját 
jogos érdeke alapján jogosult a bíróság az adatkezelésre. 

8. Irányadó jogszabályok: A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a 
természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/679 rendelete (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény (Infotv.), a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói 



tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény, illetve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. 
évi I. törvény (Mt.). 

A kamera szabályzat és melléklete elérhető az üzletekben, letölthető a Társaság honlapjáról: 
https://www.bubbles.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. számú melléklet LETÖLTHETŐ FORMÁTUM 

Kérelem az érintett jogainak gyakorlásához 

Címzett: BUBBLES International Zrt. (9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11-13.) 

Kérelem beérkezésének/átvételének ideje:  

Tisztelt Cím! 

Alulírott,  

Érintett neve:  

születési helye, ideje:  

lakcíme:  

elérhetősége:  

az Adatkezelő által üzemeltett elektronikus megfigyelő rendszer kapcsán az alábbi jogomat 
érvényesíteni kívánom:  

ᴏ tájékoztatás kérése; ᴏ zárolás kérése (adatkezelés korlátozása); ᴏ betekintés kérése; ᴏ törlés 
kérése; ᴏ tiltakozás 

  

A felvétel készítésének pontos helye és ideje: …………………………………………………... 

A kérelem elbírálásának eredményét az alábbi módon kérem eljuttatni (email, posta, helyszíni 
betekintés): 

……………………………………………………………………………………..……………………………………………. 

Kérem személyes adataim tekintetében tájékoztatásomat az alábbiakról: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

Kérem a fentiekben megadott személyes adataim zárolását:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

Kérem a fentiekben megadott személyes adataimba történő betekintés biztosítását: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 



Kérem a fentiekben megadott személyes adataim törlését:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

Tiltakozom személyes adataim kezelése ellen, ennek indokai: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

További észrevételeim: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

Tudomásul veszem, hogy a most megadott személyes adataimat a kérelem teljesítése, illetve a 
teljesítés bizonyíthatósága érdekében Adatkezelő a jogos érdeke alapján 5 évig kezeli.  

Kelt,  

                                                                                                                         aláírás 

 


