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ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYILATKOZAT 

- AZ OBJEKT-ŐR, MINT PÁLYÁZTATÓ ÁLTAL A II. KERÜLETI „LAKOSSÁGI ÉS KKV RIASZTÓRENDSZER PÁLYÁZAT” 

SORÁN KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KAPCSÁN - 

 

Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei: 

Név / cégnév: Objekt-Őr Vagyonvédelmi Kereskedelmi és Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társaság  

Székhely: 1119 Budapest, Bornemissza tér 12. C. ép. 

Adószám: 12421042-2-43 

Telefonszám: 
+36 1 766 45 66 

E-mail cím:  ugyfelszolgalat@objekt-or.hu 

Weboldal megnevezése, címe: www.objekt-or.hu 

Az adatkezelési tájékoztató 

elérhetősége: 

A Társaság székhelyén, telephelyén a helyben szokásos 

módon kifüggesztve papíralapon és a Társaság 

weboldalán. 

Az adatvédelmi szabályzat 

elérhetősége: 

A Társaság székhelyén, telephelyén a helyben szokásos 

módon kifüggesztve papíralapon. 

 

Az adatkezelés célja: Az Obejkt-Őr Kft., mint adatkezelő pályázatot írt ki Budapest, II. kerületi lakosok  és 

kisüzletek (KKV) részre távfelügyelettel és kivonulószolgáltatással egybekötött ingyenes riasztórendszer 

kiépítésére (pánikgomb lehetőséggel). A pályázat benyújtási határideje: 2022.03.01. -  2022.09.01. 

A pályázatba való jelentkezésre az Adatkezelő által készített adatbekérő lap kitöltésével van lehetőség, ami 

által az Adatkezelő azonosítani tudja a pályázót a későbbi szerződéskötés és a szerződés teljesítése céljából. 

Az adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, miszerint az adatkezelés olyan szerződés 

teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az 

érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. 

A kezelt személyes adatok fajtái: név, születési hely és idő, lakcím, e-mailcím, telefonszám. 

 

Az adatok forrása: A pályázó által megadva az adatbekérő lapon rögzítve. 

 

Az adattárolás határideje: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, a nyertes pályázó személyes adatai a 

pályázattal összefüggő szerződés megszűnésétől számított 5 év elévülési idő tartamáig, amennyiben nem 



2 
 

történik szerződéskötés vagy a pályázatban nem nyertes pályázók személyes esetében  a pályázat lezárását 

követő 30 nap. 

Az adatkezelés módja: papír alapon az Adatkezelő székhelyén. 

Adattovábbítás, adatfeldolgozók: Objekt-Őr Vagyonvédelmi Kft. munkatársai és a teljesítéshez szükséges 

esetleges alvállalkozók 

Adatok megismerésére jogosult: Az Adatkezelő Ügyvezetője, az adatkezelő foglalkoztatottjaiés szerződött 

partnerei a munkakörüknek és feladataiknak megfelelő mértékben. 

Jogérvényesítési lehetőségek az érintettek a GDPR 12-22. cikkben, valamint a Társaság Adatvédelmi és 

Adatbiztonsági Szabályzatában foglaltak szerint jogosultak arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről 

az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon (a továbbiakban: előzetes tájékozódáshoz való 

jog),  kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a 

rendelkezésére bocsássa (a továbbiakban: hozzáféréshez való jog), kérelmére személyes adatait az adatkezelő 

helyesbítse, illetve kiegészítse (a továbbiakban: helyesbítéshez való jog), kérelmére személyes adatai kezelését 

az adatkezelő korlátozza (a továbbiakban: az adatkezelés korlátozásához való jog), valamint kérelmére 

személyes adatait az adatkezelő törölje (a továbbiakban: törléshez való jog), éljenek a tiltakozás és az 

adathordozhatóság jogával amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja. 

Amennyiben az Érintett úgy véli, hogy személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogai sérültek, tájékoztatásért 

és jogainak gyakorlásáért az Adatkezelőhöz fordulhat a már megadott elérhetőségeken.  

További jogorvoslat érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet panaszt 

benyújtani. A Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben az érintett a Hatóságnál 

tett bejelentését megelőzően már megkereste az adatkezelőt a bejelentésben megjelölt jogainak 

gyakorlásával kapcsolatban.  

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz 

fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:  

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

A Hatóság levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9. 

Telefon: 06- 1-391-1400, Fax: 06-1-391-1410, 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, 

Weboldal: www.naih.hu. 

 

Az adatszolgáltatás a pályázattal összefüggő szerződéskötés és a szerződés teljesítésének előfeltétele, 

amennyiben az érintett az adatbekérő lapon szereplő személyes adatait nem adja meg a pályázatba történő 

jelentkezése érvénytelen, vele a pályázati kiírásoknak megfelelő szerződést az Adatkezelő nem köti meg. 
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