Tisztelt Ügyfelünk!
Biztosan Ön is értesült a GDPR-ról, az Európai Unió új általános adatvédelmi rendeletéről,
amely minden vállalkozástól, így a Budapesti Nagybani Piac Zrt-től is, jelentős változásokat
követel meg a személyes adatok kezelésével kapcsolatban.
Elsődleges célunk, hogy személyes adatai biztonságát szem előtt tartva, mint adatkezelő, a
jövőben is kezelhessük és nyilván tarthassuk a piac területén rendszeresen vagy
alkalomszerűen tartózkodó értékesítő, vásárló vagy egyéb gazdasági tevékenységet folytató
természetes személy ügyfeleink (továbbiakban Ügyfelek) személyes adatait.
Az adatkezelés célja a Budapesti Nagybani Piac Zrt. nyilvánosság számára nyitva álló
magánterületén rendszeresen vagy alkalomszerűen tartózkodó Ügyfelek a vásárokról, a
piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendeletben előírt
személyes adatok kezelése és nyilván tartása, valamint a Piac területére történő belépés
biztosítása és ellenőrzése, illetéktelen belépés megakadályozása, az igénybe vett
szolgáltatások – belépési jogosultság, hivatalos nyitva tartást megelőző piacra lépés,
helyhasználati jogosultság, bérlemény használata – nyújtása és a kapcsolódó jogosultságok
érvényesítése. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes tájékoztató a Budapesti Nagybani Piac
Zrt. weboldalán, a
http://www.nagybani.hu/multimedia/docs/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato_ugyfelek.pdf
linken érhető el, valamint nyomtatott példány is megtalálható a piac főpénztárában, az 1.
épületben található recepción, a teherportán, valamint a Nagykőrösi út felőli személyportán.
Jelen levélhez csatolt nyilatkozat aláírásával Ön önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja
személyes adatai tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez. Szeretnénk felhívni figyelmét,
hogy az adatkezelési hozzájárulás elmaradása – amennyiben jelen levél kiküldésétől
számított 30 napon belül nem kapunk választ Öntől - a termelői, vásárlói kártya
bevonását, így a Piacra történő belépési jogosultság megszüntetését is eredményezi.
Az adatvedelem@nagybani.hu e-mail címre küldött kérésére, vagy postai úton (postacím: 1239
Budapest, Nagykőrösi út 353.) vagy személyesen írásban a helyiséggazdálkodási irodán
hozzájárulását bármikor, indoklás és korlátozás nélkül, ingyenesen visszavonhatja. A
személyes adatai kezeléséhez, valamint jogai gyakorlásához kapcsolódó bármely kérdésben a
BNP Zrt. kijelölt adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat postai úton a lent megadott címen vagy
postacímen, valamint az adatvedelem@nagybani.hu e-mail címen.
Hozzájárulás esetén az aláírt válaszlevelet 30 napon belül, kérjük, szíveskedjen a Budapesti
Nagybani Piac Zrt. email címére (adatvedelem@nagybani.hu) szkennelt formában megküldeni.
Az aláírt nyilatkozatot személyesen is leadhatja a főpénztárban illetve a helyiséggazdálkodási
irodán.
Együttműködését köszönjük!
Budapest, 2018.05.24.

Budapesti Nagybani Piac Zrt.
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Hozzájáruló nyilatkozat adatkezeléshez
Jelen nyilatkozat aláírásával önkéntes és kifejezett hozzájárulásomat adom a Budapesti
Nagybani Piac Zrt., mint adatkezelő részére, hogy a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló
55/2009. (III. 13.) Korm. rendeletben előírt személyes adatok kezelése és nyilván tartása,
valamint a Piac területére történő belépés biztosítása és ellenőrzése, illetéktelen belépés
megakadályozása, az igénybe vett szolgáltatások – belépési jogosultság, hivatalos nyitva
tartást megelőző piacra lépés, helyhasználati jogosultság, bérlemény használata – nyújtása és
a kapcsolódó jogosultságok érvényesítése céljából személyes adataimat kezelje.
Tudomással bírok róla, hogy az adatkezelési hozzájárulás elmaradása a termelői, vásárlói
kártya bevonását, így a Piacra történő belépési jogosultságom megszűnését
eredményezi.
Hozzájáruló nyilatkozatomat azt követően teszem, hogy a Budapesti Nagybani Piac Zrt.
weboldalán elérhető
– http://www.nagybani.hu/multimedia/docs/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato_ugyfelek.pdf -,
az adatkezelés célját, jogalapját, a kezelt adatok körét, az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeit,
az adatkezelés időtartamát, a személyes adatok címzettjeit, valamint az adatkezelésssel
kapcsolatos jogaimat ismertető részletes tájékoztatást megismertem és tudomásul vettem.
Tudomással bírók róla, hogy az adatvedelem@nagybani.hu e-mail címre küldött kérésre, vagy
postai úton (postacím: 1239 Budapest, Nagykőrösi út 353.) vagy személyesen írásban a BNP
Zrt. helyiséggazdálkodási irodáján hozzájárulásomat bármikor, indoklás és korlátozás nélkül,
ingyenesen visszavonhatom.
Név:_______________________________________________________________________
Cím: _______________________________________________________________________
Budapest, 2018.05. „...”
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