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ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 
 

1. BEVEZETÉS, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA 
 
Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata, a BKK Budapesti Közlekedési Központ 
és a Mobilissimus Kft. 2017-től 2021-ig részt vesz az Európai Unió Horizon 2020 keretprogramja 
által finanszírozott SUNRISE kutatás-fejlesztési projektben. A SUNRISE célja fenntartható 
városrészek kialakítása, a helyi közlekedés és közösségi terek felhasználásának újragondolása és 
tesztelése a lakosság bevonásával, részvételi tervezéssel. A projekt városnegyedek szintjén közelíti 
meg a közlekedési problémákat, Bréma, Budapest, Jeruzsálem, Malmö, Southend-on-Sea és 
Szaloniki városokban. 
 
A projekt Budapesten Zugló Törökőr városrészében valósul meg. Célja olyan innovatív és 
fenntartható közlekedési megoldások megtervezése és bevezetése, melyek elősegítik Törökőr 
emberközpontúbb, élhetőbb városrésszé válását. 
 
A projekt leghangsúlyosabb eleme a széles körű részvétel biztosítása, így a tervezés folyamata az 
érintett helyi szereplőkkel való folyamatos közös gondolkodás mentén fog zajlani. A folyamat 
során először a jelenlegi közlekedési helyzet elemzése, a helyi adottságok és problémák feltárása, 
majd a lehetséges beavatkozások és fejlesztések meghatározása, utolsó lépésként pedig a 
kiválasztott intézkedések megvalósítása történik meg. 
 

2. AZ ÉRINTETTEK ÉS KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA 
 
Törökőr jelenlegi közlekedési helyzetének fejlesztése során kiemelt cél, hogy a megvalósuló 
intézkedések az érintett szereplők; a helyi lakosok, a területre dolgozni vagy tanulni járók és a 
gazdasági szervezetek érdekeit, szempontjait figyelembe vegyék. 
 
A részvételi tervezési folyamat lebonyolítása érdekében kerül sor a folyamatban részt venni 
kívánó, önként jelentkező természetes személyek elérhetőségi adatainak (név, e-mail cím) 
számítógépes adatbázisban történő rögzítésére. 
 
A stratégia kidolgozása során cél, hogy a különböző korcsoportok, társadalmi csoportok, a nők és 
a férfiak, valamint a Törökőr különböző területein lakók véleménye, érdekei megfelelő súllyal 
jelenjenek meg a tervezésben. E célból kérjük a következő adatok megadását, melyeket csak a 
projekt során, a megfelelő reprezentáció biztosítása érdekében használunk föl: nem, korcsoport 
(születési év), lakóhely (városrész, utca vagy település). Az adatok megadása nem kötelező. 
 
Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1): 
„5. § (1) Személyes adat akkor kezelhető, ha 
a) ahhoz az érintett hozzájárul” 
 

3. AZ ADATKEZELŐ ÉS ADATFELDOLGOZÓ SZEMÉLYE, ELÉRHETŐSÉGE 
 
Az adatkezelőa MOBILISSIMUS KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (székhelye: 
1093 Budapest, Lónyay utca 34. 3. emelet 21.;cégjegyzékszáma: 01-09-270648; adószáma: 
25360260-2-43, e-mail: mobilissimus@mobilissimus.hu). 
 
Az adatkezelő az adatok kezelése során a mindenkor hatályos adatvédelmi előírások, így 
különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően jár el. 
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Az adatok – kizárólag a fenti 1. és 2. pontban leírt cél érdekében – továbbításra kerülhetnek a 
következőknek: 

• Budapest XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. 
• BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-

21 
 
Az adatok más harmadik személynek nem kerülnek továbbításra, más adatbázissal történő 
összekapcsolásukra nem kerül sor. 
 

4. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA 
 
Az adatok gyűjtésére legkorábban 2017. június 6-án kerül sor. Az adatok kezelésének időtartama 
az adatkezelés céljának eléréséig, de legkésőbb a projekt lezárultáig, 2021. április 30-ig tart. A cél 
elérését követően az adatkezelő az adatokat haladéktalanul törli. 
 

5. AZ ADATOK MEGISMERHETŐSÉGE 
 
A felvett adatokat az adatkezelés időtartama alatt kizárólag az adatkezelő és a 3. pontban 
megadott szervezetek munkatársai ismerhetik meg. 
 

6. AZ ÉRINTETT JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI 
 
Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél 
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint 
c) személyes adatainak törlését. 
 
Fentiek kérelmezésére a „Mobilissimus Kft. 1093 Budapest, Lónyay utca 34. 3. emelet 21.” címre, 
vagy a mobilissimus@mobilissimus.hu email címre küldött levélben van lehetőség. 
 
 
 
Budapest, 2017. június 6. 
 
 
MOBILISSIMUS KFT. 
 


