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Adatkezelési tájékoztató 

KKM SUBSIDIUM Kft. Kormányváró működtetésével  

összefüggő személyes adatkezeléseihez 

 

  

A KKM Subsidium Kft. (a továbbiakban: Társaság), mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, 

hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a hatályos nemzeti 

jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak, így 

különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. 

törvényben (a továbbiakban: Infotv.), 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 (EU) 2016/679 RENDELETBEN (a továbbiakban: 

GDPR) foglalt követelményeknek. 

 

A Társaság elkötelezett az általa kezelt személyes adatok védelmében, azokat bizalmasan 

kezeli, biztosítja az információs önrendelkezéshez való jog érvényesülését, és minden olyan 

biztonsági, technikai intézkedést megtesz, mellyel garantálni tudja az adatok biztonságát. 

 

A kötelezettségek teljesítésének elősegítése érdekében a Társaság az alábbiak szerint ismerteti 

adatkezelési gyakorlatát. A Társaság adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata elérhető a 

Társaság honlapján (www.subsidium.hu). A Társaság fenntartja magának a jogot jelen 

adatkezelési tájékoztató bármikori megváltoztatására. 

 

 

  

1. Adatkezelő megnevezése  

 

Az adatkezelő adatai, elérhetősége 

KKM Subsidium Kft. 

Székhely: 1016 Budapest, Bérc utca 13-15. 

Cégjegyzékszám: 01 09 355242 

Adószáma: 27347265-2-41 

Képviselője: Szijgyártó Beáta ügyvezető 

Postai cím: 1016 Budapest, Bérc utca 13-15. 

E-mail: info@subsidium.hu   

 

2. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége  

  

A Társaság adatvédelmi tisztviselője dr. Molnár- Friedrich Szilvia 

Telefonszám: +36/30 579-7592 

http://www.subsidium.hu/
mailto:info@subsidium.hu
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3. Az adatkezelés célja és jogalapja  

Adatkezelés 

megnevezése 

Adatkezelés célja Adatkör  Adatkezelés jogalapja 

1.)  

Kormányváró 

foglaló és 

delegáció 

nyilvántartó 

rendszerhez 

kapcsolódó 

adatkezelés 

A Társaság részére 

Korm. Határozatban 

delegált Budapest 

Liszt Ferenc 

Nemzetközi 

Repülőtér 

Kormányváró (a 

továbbiakban: 

Kormányváró) 

repülőtéri / 

légitársasági utasváró 

szolgáltatások 

biztosítása során a 

Kormányváró 

használatára jogosult 

személyek részére a 

Társaság az 

utasforgalmat 

zavartalanul 

biztosítja. 

A Kormányváró 

repülőtéri / 

légitársasági utasváró 

szolgáltatások 

igénybevétele során 

felmerülő adatok 

(Utazást rögzítő 

Intézmény neve, 

foglalást 

kezdeményező neve, 

foglalás időpontja, 

intézményi 

kapcsolattartó neve 

és e-mail címe, 

utas/kísérő neve, úti 

cél, légitársaság 

neve, járatszám)  

Az adatkezelés a GDPR 

6. cikk (1) bekezdés c) 

pontján alapul, az 

adatkezelés az 

adatkezelőre vonatkozó 

jogi kötelezettség 

teljesítéséhez szükséges 

 

 

2.)  

Online 

felhasználói fiók 

regisztrációja 

során megadott 

adatokhoz 

kapcsolódó 

adatkezelés 

Kormányváró 

repülőtéri / 

légitársasági utasváró 

szolgáltatások 

igénybevételének 

elektronikus 

eszközök 

felhasználásával 

történő 

megvalósítása 

felhasználónév, e-

mail cím, jelszó 

Az adatkezelés a GDPR 

6. cikk (1) bekezdés a) 

pontján alapul, az 

adatkezelés jogalapja az 

érintett hozzájárulása 

 

 

3.) 

A rendszer által 

naplózott egyéb 

személyes 

adatok 

A rendszerben kezelt 

személyes adatok és a 

rendszer működését 

biztosító informatikai 

infrastruktúra 

biztonságának 

megóvásához fűződő 

jogos érdek 

foglalás rögzítésének 

időpontja 

Az adatkezelés a GDPR 

6. cikk (1) bekezdés f) 

pontján alapul, az 

adatkezelés a 

rendszerben kezelt 

személyes adatok és a 

rendszer működését 

biztosító informatikai 

infrastruktúra 

biztonságának 

megóvásához fűződő 

jogos érdek. 
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4. A személyes adatok forrása, illetve a kezelt adatok köre, ha azokat nem az érintett 

bocsátotta a Társaság rendelkezésére  

  

A Társaság nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől gyűjt.  

  

5. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, adatfeldolgozás 

Az érintett által megadott személyes adatok tekintetében a regisztrációs szoftvert fejlesztő és 

supportáló cég adatfeldolgozónak minősül.  

 

Név: Új Algoritmus Kft. 

Székhely: 2120 Dunakeszi, Ábrahám Pál utca 21/A 

E-mail cím: ugyfelszolgalat@ujalgoritmus.hu 

 

 

6. A személyes adatok tárolásának ideje  

 

Jelen tájékoztató 3.1 pontjában rögzített adatkezelés tekintetében az adatkezelés időtartama 5 

év. 

 

A 3.2 pontban rögzített adatkezelés esetén az adatokat a Társaság 3 évig vagy a felhasználó 

hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A regisztráció törlése az adatvedelem@subsidium.hu 

e-mail címre küldött üzenettel kezdeményezhető. Hozzájárulás visszavonásának elmaradása 

esetén a Társaság az adatkezelés szükségességét 3 évente felvizsgálja, ennek eredményeképpen 

a szükséges lépéseket megteszi. 

A 3.3. pontban szereplő adatkezelés tekintetében a Társaság az adatokat keletkezésüktől 

számított 3 hónapig kezeli, utána automatikusan törlődnek. 

 

 

 

7. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai  

  

7.1. Határidő  

  

A Társaság az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét az annak beérkezésétől számított 

legfeljebb egy hónapon belül teljesíti.  

A Társaság szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, 

ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról a 

mailto:adatvedelem@subsidium.hu
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Társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon 

belül tájékoztatja az érintettet.  

  

7.2. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok  

  

7.2.1. A hozzáféréshez való jog  

  

Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül a Társaságtól 

tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, 

és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy   

• a Társaság 

- milyen személyes adatait; 

- milyen jogalapon;  

- milyen adatkezelési célból  

- mennyi ideig kezeli 

• a Társaság kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított 

hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;  

• milyen forrásból származnak a személyes adatai;  

• a Társaság alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a 

profilalkotást is.  

  

A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló 

kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív 

költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.  

  

 

7.2.2. A helyesbítéshez való jog  

  

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a Társaság 

módosítsa valamely személyes adatát. Amennyiben az érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a 

helyesbített adat pontosságát, a Társaság a kérést észszerű időn - legfeljebb egy hónapon - belül 

teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségen értesíti az érintett személyt.  

  

7.2.3. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog  

  

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes 

adatai kezelését a Társaság korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű 

jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). 
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7.2.4. A törléshez való jog  

  

A tájékoztatóban ismertetett adatkezelés kapcsán az érintett jogosult arra, hogy kérésére a 

Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje az érintettre vonatkozó személyes adatokat, az 

adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan 

késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatok kezelésére más jogalapja nem áll fenn. 

  

7.2.5. Az adathordozhatósághoz való jog  

  

Az adatkezelésekkel kapcsolatban – figyelemmel annak jogalapjára – az érintett az 1. pontban 

megadott elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság 

rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható 

formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik 

adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Társaság az automatizált módon 

megvalósított adatkezelési műveletekkel kapcsolatban.  

 

7.2.6. A tiltakozáshoz való jog 

 

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ebben 

az esetben a Társaság az adatokat akkor kezelheti tovább, ha bizonyítja, hogy hogy az 

adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, melyek elsőbbséget élveznek az 

érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.  

 

 

8. Jogorvoslathoz való jog  

  

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy a Társaság a személyes adatainak kezelése során megsértette 

a hatályos adatvédelmi követelményeket 

- a Társaság adatvédelmi tisztviselőjéhez, vagy  

- bírósághoz fordulhat (Fővárosi Törvényszék, 1055 Budapest, Markó utca 27.), továbbá 

- adatvédelmi hatósági eljárást kezdeményezhet (Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11, 1363 Budapest, 

Pf. 9.) 


