
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

(hírlevél küldése) 

 

A Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. (BTI Zrt.) a személyes adatokat a gazdasági reklámtevékenység 

alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá 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) szóló Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) 

rendelkezéseinek megfelelő módon kezeli. 

 

1. Adatkezelő adatai:  

Név: BTI Zrt. 

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 23-27. 

Cégjegyzékszám: 01 10 042694 

Adószám: 10987553-2-41 

Telefonszám: 06 1 323 – 5241 

E-mail: info@btirt.hu 

2. Adatkezelés célja: tájékoztatás 

3. Az adatkezelés jogalapja/jogszerűsége: érintett önkéntes hozzájárulása. 

4. Az érintettek körének meghatározása: minden természetes személy, aki az adatkezelő híreiről, 

akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával 

a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik. 

5. A kezelt adatok kategóriái, céljai:  

kategória cél 

név azonosítás 

levelezési cím kapcsolattartás 

e-mail cím kapcsolattartás 
 

6. Adatkezelés megfogalmazása: a hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja az Ön teljes 

körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az adatkezelő legújabb akcióiról, 

eseményeiről, híreiről, értesítés szolgáltatások változásáról, elmaradásáról. 

7. Adatkezelés időtartama: az Ön által megadott személyes adatokat addig tároljuk, amíg nem kéri 

azok törlését. A hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján, valamint az 1. 

pontban megadott e-mail címre elektronikusan, vagy postai úton a székhelyre megküldött 

lemondási kérelem útján.  

8. Adatkezelés módja: elektronikusan 

9. Szervezési és technikai intézkedések elvégzése az adatok védelme érdekében: pontos és 

megfelelő eljárásokat követünk, hogy az általunk kezelt személyes adatokhoz történő jogosulatlan 

hozzáférést vagy felhasználást megakadályozzuk. 

10. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: nincs 

11. Az Ön személyes adatainak megosztása: 

A személyes adatok feldolgozását és kezelését kizárólag az adatkezelő látja el, azokat 

harmadik fél részére nem továbbítja. 

12. Érintetti jogok: 

- tájékoztatáshoz való jog: Ön jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy rendelkezünk-e személyes 

adataival, és ha igen, milyen adatokkal, valamint milyen célból tároljuk/dolgozzuk fel őket. 

- hozzáférés joga: Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy 

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, 
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jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz 

hozzáférést kapjon. 

- helyesbítéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül 

helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az 

adatkezelés célját, jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett 

kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

- törléshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére Társaságunk indokolatlan késedelem 

nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az 

érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott 

feltételek esetén. 

- adatkezelés korlátozásához való jog: Ezáltal lehetősége van kérni az Önnel kapcsolatos 

személyes adatok feldolgozásának felfüggesztését, például ha azok pontosságának, - vagy 

feldolgozásuk okának - megállapítását szeretné.  

- adathordozhatósághoz való jog: Meghatározott feltételek esetén az érintett jogosult arra, hogy 

a rá vonatkozó, általa egy 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 az 

adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. 

- tiltakozáshoz való jog: Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a BTI Zrt. személyes adatait 

közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, 

felhasználná. Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha Ön szerint a BTI Zrt. kizárólag 

jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a 

jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket. 

 

Jogainak érvényesítésével kapcsolatos kérelmét írásban, az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken 

nyújthatja be. 

 

13. Jogérvényesítés: Jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi 

hatósághoz fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet 

élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Cím: 1125 Budapest,Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

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

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap: www.naih.hu  

 

A tájékoztató és a Szabályzat folyamatosan elérhető a www.btirt.hu oldalon, papír alapon az 

adatkezelő székhelyén, a temetőirodákban, valamint a temetők őrzés-védelmét ellátó biztonsági 

szolgálat munkatársainál. 

 

Budapest, 2018.05.25. 
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