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BLINKEE.CITY - SHARE NOW PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS ADATKEZELÉSI 

TÁJÉKOZTATÓJA 

 

JÁTÉKSZABÁLYZAT 

 

Hogyan működik?  

A SHARE NOW promóció érvényességi időtartama: 2021.09.15. - 2021.10.13. 

 

1) Új Blinkee regisztráció meglévő SHARE NOW regisztrációval 

A Blinkee.city Kft (továbbiakban: Blinkee.city) azon Felhasználók részére, akik rendelkeznek már SHARE NOW 

regisztrációval és újonnan regisztrálnak a blinkee.city szolgáltatásra 2021.09.15 és 2021.10.13. között 30 perc 

díjmentes robogózást biztosít!  

Az ajándék percekre jogosító kódot a blinkee.city alkalmazásban kell feltölteni. 

A kedvezmény 30 perc ingyenes vezetésre jogosít, amely a promóciós kód feltöltésétől számítva legkésőbb 2021. 

december 31-ig, akár több utazás során is felhasználható.  

Az ingyenes percekre jogosító kódot a bérlés megkezdése előtt az alkalmazásban kell feltölteni az „Add meg a 

kódot” menüben. Az ingyenes percek kizárólag vezetésre használhatók fel, várakozásra nem. Az ajándék percek 

a vezetési időből kerülnek levonásra a bérlést követően, és a még felhasználható ingyen percek az alkalmazáson 

belül a „perc egyenleg” menüpontban találhatóak meg.  

Az ajándék percek készpénzre nem válthatóak, valamint nem ajándékozhatóak el. Az ajándék percek 

kedvezményről és annak használatáról vagy lejáratáról a Blinkee.city nem küld külön értesítést. Blinkee.city-nek 

jogában áll egyedi elbírálás alapján indoklás nélkül az ajándék perceket bármikor visszavonni, illetve nem vállal 

felelősséget az alkalmazással vagy a háttérrendszerrel kapcsolatos technikai problémákból eredő károkért. 

Amennyiben az ajándék percek nem kerültek felhasználásra annak lejárati idejéig, úgy Blinkee.city nem tudja azt 

sem visszatéríteni, sem újra aktiválni, sem készpénzre váltani. Blinkee.city nem vállal felelősséget azért, ha a 

Felhasználó információ hiányában nem tudja igénybe venni az ajándék perceket. A kedvezmény – ajándék percek 

– 2021. december 31-ig érvényes és használható fel. 

 

2) „SHARE NOW 20% Kedvezmény” 

A Blinkee.city Kft azon Felhasználók számára, akik 2021. szeptember 01. és október 13. között legalább egy 

alkalommal igénybe vették a SHARE NOW szolgáltatást és ezt ezen határidőben igazolják a Blinkee.city felé, 

három hónapra szóló 20%-os kedvezményt ad a blinkee.city szolgáltatás alap bérleti díjából.  

A Felhasználónak a contact@blinkee.hu címre el kell küldenie a SHARE NOW bérléséről szóló számla másolatát 

és az e-mail Tárgy mezőjében fel kell tüntetnie: „adatkezelési hozzájárulásom a SHARE NOW 20% Kedvezmény 

célú adatkezeléshez” szöveget. A számla megküldése e-mailben egyben adatkezelési hozzájárulásnak is minősül.  

A kedvezményre jogosító kuponkódot Blinkee.city e-mailben küldi el a Felhasználó részére, amit a bérlés 

megkezdése előtt a blinkee.city alkalmazásban kell feltölteni az „Add meg a kódot” menüben (aktiválás). 

A 3 hónapos kedvezményes időszak a kuponkód aktiválásakor kezdődik. A kuponkód 2021. október 15-ig váltható 

be és onnan számítva 3 hónapig használható fel, legkésőbb 2022. január 15-ig. 

A kedvezmény készpénzre nem váltható, valamint nem ajándékozható el. A kedvezményről és annak használatáról 

vagy lejáratáról a Blinkee.city nem küld külön értesítést. A Blinkee.city-nek jogában áll egyedi elbírálás alapján 

indoklás nélkül a kedvezményt bármikor visszavonni, illetve nem vállal felelősséget az alkalmazással vagy a 

háttérrendszerrel kapcsolatos technikai problémákból eredő károkért. Amennyiben a kedvezmény nem került 

felhasználásra annak lejárati idejéig, úgy az elveszik és Blinkee.city nem tudja azt sem újra aktiválni, sem 

készpénzre váltani. Blinkee.city nem vállal felelősséget azért, ha a Felhasználó információ hiányában nem tudja 

igénybe venni a kedvezményt. A kedvezmény legfeljebb 2022. január 15-ig érvényes. 

 
„SHARE NOW 20% KEDVEZMÉNY” PROMÓCIÓ 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA 

 

Jelen tájékoztató a Blinkee.city Kft. és a SHARE NOW (www.share-now.com) által közösen 2021.09.15-

2021.10.13. közötti időtartamban szervezett „SHARE NOW 20% Kedvezmény” promóció keretében a 

Blinkee.city Kft. által biztosítandó kedvezmények (ingyen percek) igénybevételére jelentkező természetes 

személyek személyes adatainak kezelésére vonatkozik (továbbiakban: „Tájékoztató”). A Tájékoztató nem 

természetes személyek esetében nem alkalmazható.  

 

I. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE 

mailto:contact@blinkee.hu
http://www.share-now.com/
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Az Ön által megadott személyes adatok kezelője az adott szerződésben, más dokumentumban szerződő félként 

megjelölt: 

Név: Blinkee.city Kft. 

Székhely: 1116 Budapest, Építész u. 26. 

Cégjegyzékszám:  01-09-322040 

Nyilvántartást vezető bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 

Adószám:  26285166-2-43 

E-mail:  info@blinkee.hu 

honlap:  https://blinkee.city/hu 

Telefonszám:  +36 30 190 1336 

Kapcsolattartó: név: Bodóczky Lilla e-mail: lilla.bodoczky@blinkee.hu tel.: +36 30 190 1336 

(továbbiakban: „Adatkezelő”). 

 

II. AZ ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 

Az Ön személyes adatainak kezelésére az alábbi jogszabályok vonatkoznak: 

▪ Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a 

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 

adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről („Általános 

Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), amelynek hatályos szövege itt tekinthető meg:  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&rid=1  

▪ Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(„Infotv.”), amelynek hatályos szövege a következő linken keresztül érhető el: 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV  

 

III. AZ ADATKEZELÉS RÉSZLETEI 

A jelen Adatkezelési Tájékoztató az Adatkezelő által a 2021.09.15-2021.10.13. közötti időtartamban a SHARE 

NOW-val közösen szervezett „SHARE NOW 20% Kedvezmény” elnevezésű promóció keretében az Adatkezelő 

által biztosított kedvezmény (ingyen percek) igénybevételére jelentkező természetes személyek személyes 

adatainak hozzájárulás jogalapon történő kezelésére vonatkozik abból a célból, hogy a kedvezményre való 

jogosultságukat Adatkezelő ellenőrizni tudja és bekérje az érintettek hozzájárulását az adatkezeléséhez.  

 

Adatkezelés célja: kedvezményre (ingyen percek) való jogosultság ellenőrzése és hozzájárulás bekérése 

Kezelt adatok köre, 

forrása: 

Érintettek neve és e-mail címe, a SHARE NOW bérlésről az érintettek által beküldött 

számla tartalma (név, cím, SHARE NOW bérlés ideje, időtartama és egyéb részletei) 

Adatok forrása közvetlenül az Érintett. 

Adatkezelés 

jogalapja: 

Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja - hozzájáruláson 

alapuló adatkezelés 

Az adatkezelés minden esetben az Érintett általi önkéntes hozzájáruláson alapul, 

amelyet az Érintett oly módon ad meg Adatkezelő részére, hogy a kedvezmény 

igénybevételére jelentkezésekor e-mailt küldd a contact@blinkee.hu e-mail címre, 

amelyben elküldi Adatkezelő részére a kedvezményre jogosító SHARE NOW 

bérléséről szóló egy darab számláját, valamint az e-mail Tárgy mezőjében feltünteti 

„adatkezelési hozzájárulásom a SHARE NOW 20% Kedvezmény célú 

adatkezeléshez” szöveget. Ezen e-mail elküldése az Adatkezelő részére az Érintett 

adatkezelési hozzájárulása az Adatkezelő által a jelen Tájékoztatóban ismertetett 

adatkezeléséhez. 

Az Érintett hozzájárulásával kezelt adatok az Érintett kérésére is bármikor 

törlésre kerülnek. A hozzájárulását bármikor önkéntesen visszavonhatja, azonban 

a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés 

jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonásának módja e-mail üzenet vagy postai 

levél küldése az Adatkezelő I. pontban megjelölt e-mail címére és postai címére. 

Adatkezelés 

időtartama: 

A személyes adatokat tartalmazó e-mailt Adatkezelő a promóció lezárását követő 5 

(öt) évig, mint az általános polgári jogi elévülési idő időtartamáig őrzi (Ptk. 6:22.§ 

(1) bek.). 

A megismerésre 

jogosultak: 

Kizárólag az Adatkezelőnek a kedvezményre való jogosultság vizsgálatában és 

biztosításában közreműködő munkavállalói, alkalmazottai és a jelen Tájékoztatóban 

megjelölt adatfeldolgozói ismerhetik meg.  

Adatfeldolgozók: Az adott szerződés teljesítésében érintett adatfeldolgozó: 

Microsoft Corporation 

Tevékenysége: Outlook levelező rendszer biztosítása 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&rid=1
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV
mailto:contact@blinkee.hu
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Általa kezelt személyes adatok: e-mail üzenetek 

Az adatfeldolgozó(k) a fenti személyes adatokat az Adatkezelővel fennálló 

szerződésük időtartama alatt és azzal összefüggő, jogszabályban meghatározott 

időtartamig jogosultak kezelni. 

Adattovábbítás: Adatkezelő a személyes adatokat más harmadik személyek részére nem továbbítja és 

Adatkezelő csak kivételes esetben adhatja át az Ön személyes adatait más részére 

(például ha az adatok továbbítása az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség 

teljesítéséhez szükséges).  

 

IV. AZ ADATBIZTONSÁG 

Az adatkezelés során profilalkotás, automatizált döntéshozatal nem történik. Adatkezelő személyes adatot az EU, 

illetve az EGT tagállamok területén kívülre, harmadik országba, nemzetközi szervezet részére nem továbbít. 

Az Adatkezelő a kockázat mértékének megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja 

az Érintettek személyes adatainak biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen 

elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet, ideértve a személyes adatok kezelésére 

használt informatikai rendszerek és eszközök bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását 

és ellenálló képességét. Az Adatkezelő kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az 

adatokat az Érintettek hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság 

követelményének. 

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa 

nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag az 

Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett adatfeldolgozó(k) ismerhetik meg jogosultsági 

szintek szerint, azokat az Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek 

nem adja át. 

 

V. AZ ÉRINTETTEK ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI 

Az Érintettek kérelmezhetik az Adatkezelőnél az Adatkezelő által kezelt személyes adataik vonatkozásában az 

alábbiakat: 

a) az adatkezelés megkezdését megelőzően, illetve az adatkezelés során tájékoztatást személyes adataik 

kezeléséről („tájékoztatáshoz való jog”), 

b) hozzáférést személyes adataikhoz (személyes adatai adatkezelő általi rendelkezésére bocsátását) 

(„hozzáféréshez való jog”), 

c) személyes adataiknak helyesbítését, kiegészítését („helyesbítéshez való jog”), 

d) személyes adataik – a kötelező adatkezelés kivételével – kezelésének korlátozását (zárolását), („korlátozásához 

való jog”) 

e) személyes adataikat – a kötelező adatkezelés kivételével - az Adatkezelő törölje („törléshez való jog”) 

f) joga van az adathordozhatósághoz („adathordozhatósághoz való jog”), 

g) tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen („tiltakozáshoz való jog”). 

Az Érintettek a kérelmeiket az VII. pont szerint, írásban nyújthatják be az Adatkezelő részére. Az Adatkezelő az 

Érintett jogszerű kérelmét legfeljebb a mindenkori jogszabályokban által előírt időn (amely jelenleg 1 hónap) belül 

teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. 

 

a) Tájékoztatáshoz való jog (Általános Adatvédelmi Rendelet 13-14. cikkei alapján) 

Ön az Adatkezelőtől írásban tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy az Adatkezelőnél személyes 

adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy az 

Adatkezelőtől információt kérjen arról, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen célból, 

milyen forrásból és mennyi ideig kezeli, illetve hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely 

személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait, ideértve különösen 

a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket, illetve az esetleges adatvédelmi 

incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.  

b) Hozzáféréshez való jog (Általános Adatvédelmi Rendelet 15. cikke alapján) 

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes 

adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a kezelt 

személyes adataihoz hozzáférést kapjon, és ezt az Adatkezelőtől a VI pont szerint írásban kérheti. 

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát – ha ez nem ütközik más 

jogszabályi akadályba - az Érintett rendelkezésére bocsátja. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a 

kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, 

kivéve, ha az Érintett másként kéri. 

c) Helyesbítéshez való jog (Általános Adatvédelmi Rendelet 16. cikke alapján) 
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Adatkezelő az Érintettek kérelmére, ha az általa kezelt adatok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak, akkor 

azokat haladéktalanul pontosítja vagy helyesbíti, illetve ha az az adatkezelés céljával összeegyeztethető, az 

Érintett által rendelkezésére bocsátott további személyes adatokkal vagy az Érintett által a kezelt személyes 

adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészíti.  

d) Korlátozáshoz való jog (Általános Adatvédelmi Rendelet 18. cikke alapján) 

Ön az Adatkezelő fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy e-mailben kérheti, hogy az 

Adatkezelő a személyes adatait zárolja, illetve az adatkezelést korlátozza, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 

- Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a zárolás/korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 

amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;  

- az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának 

korlátozását;  

- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy  

- Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg 

megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos 

indokaival szemben. 

Az adatok zárolása/korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön 

hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más 

természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekéből lehet kezelni. A 

zárolás/korlátozás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. 

e) Törléshez való jog (Általános Adatvédelmi Rendelet 17. cikke alapján) 

Az Érintettek írásban kérhetik, hogy az Adatkezelő késedelem nélkül törölje személyes adataikat, ha az alábbi 

indokok valamelyike fennáll: 

- a személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő kezelte;  

- az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más 

jogalapja;  

- az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs más elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,  

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

- a személyes adatait az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség 

teljesítéséhez törölni kell. 

Az Érintettek törlés iránti kérelme kizárólag az Érintettek hozzájárulása alapján kezelt adatok törlésére 

vonatkozhat és az nem érinti a jogszabály alapján elrendelt kötelező adatkezeléssel érintett adatok körét. 

Adatkezelő az Érintettek személyes adatainak kezelésére az Érintettek törlési kérelmét követően is jogosult, 

amennyiben az Érintett adatainak kezelése az Adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítése vagy jogos 

érdekeinek érvényesítése céljából szükséges. 

f) Adathordozhatósághoz való jog (Általános Adatvédelmi Rendelet 20. cikke alapján) 

Az Érintett írásban kérheti, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes 

adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy 

ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, ha: 

- az adatkezelés az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) 

bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy  

- a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és 

- az adatkezelés automatizált módon történik. 

g) A tiltakozáshoz való jog (Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikke alapján) 

Az Érintett írásban tiltakozhat személyes adatainak az Általános Adatvédelmi Rendelet a 6. cikk (1) 

bekezdésének f) pontja szerinti, az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez 

szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az 

Adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az 

adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett 

érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy 

bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást 

is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok 

közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból 

nem kezelhetők 

 

VI. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK 
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Javasoljuk, hogy a bírósági vagy hatósági eljárás kezdeményezése előtt az Adatkezelőnek legyen szíves 

elküldeni a személyes adatai kezelésével kapcsolatos megkeresését, panaszát írásban hagyományos 

levélben vagy e-mailben az I. pontban meghatározott Adatkezelői elérhetőségein keresztül, hogy azt 

kivizsgálhassuk és megnyugtatóan orvosolhassuk, illetve a fenti V. pont szerinti valamely kérelmét, 

igényét – annak megalapozottsága esetén - teljesíthessük.  

Az Adatkezelő az Érintetti kérelmeket indokolatlan késedelem nélkül, a mindenkori jogszabályokban által előírt 

időn belül (amely jelenleg 1 hónap) vizsgálja ki, intézkedik a megkereséssel kapcsolatban és nyújt tájékoztatást 

az ügyben az Érintett személy részére. Szükség esetén, figyelembe véve a megkeresés összetettségét és a 

megkeresések számát, ez a határidő a jogszabályban írtak szerint 2 hónappal meghosszabbítható.  

Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a megkeresést, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton 

adjuk meg, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedést az Érintett 

megkeresése alapján késedelem nélkül, de legkésőbb a jogszabályban meghatározott határidőben, tájékoztatja 

az Érintettet az intézkedés elmaradásának, a kérelem teljesítése megtagadásának okairól, valamint arról, hogy az 

Érintett az alábbiak szerint bírósági vagy hatósági eljárást kezdeményezhet ügyében. 

Bírósági eljárás kezdeményezése 

Az Érintett az Adatkezelő, illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel 

összefüggésben – az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az Adatkezelő, illetve az 

általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok 

kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások 

megsértésével kezeli. 

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye 

vagy tartózkodási helye szerinti illetékes törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek felsorolását és 

elérhetőségét a következő linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek. 

Hatósági eljárás kezdeményezése 

Az Érintett a felügyeleti hatósághoz benyújtott bejelentéssel (panasszal) jogainak érvényesítése érdekében 

vizsgálatot, illetve hatósági eljárás lefolytatását kezdeményezheti arra hivatkozással, hogy személyes adatai 

kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. , így különösen,  

- ha véleménye szerint az Adatkezelő az érintetti jogainak érvényesítését korlátozza vagy ezen 

jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja (vizsgálat kezdeményezése), valamint 

- ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő, illetve az általa 

megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok 

kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában 

meghatározott előírásokat (hatósági eljárás lefolytatásának kérelmezése). 

A felügyeleti hatóság neve és elérhetőségei a következők: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. 

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

Honlap: www.naih.hu 

 

VII. A TÁJÉKOZTATÓ FELÜLVIZSGÁLATA, MÓDOSÍTÁSA 

Az adatkezelés körülményei időről-időre megváltozhatnak, illetve az Adatkezelő bármikor dönthet arról, hogy a 

folyamatban levő adatkezelését új adatkezelési céllal egészíti ki, ezért az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, 

hogy a jelen tájékoztatót bármikor módosítsa. A módosításokról az Érintetteket az Adatkezelő köteles tájékoztatni.  

 

Hatályba léptetve: 2021.09.13. Blinkee.city Kft. 
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