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A Magyar Posta Zrt. a csomagautomata hálózatának népszerűsítése érdekében a Csomagautomaták 

környékén ingyenes koncerteket szervez 2022. október hónapban. 

Ezeken bármely érdeklődő előzetes jelentkezés, regisztráció vagy beléptetés nélkül szabadon részt vehet. 

A koncertek olyan helyeken kerülnek megrendezésre, amelyek bárki számára nyitva álló területek. 

Egyes koncerteket a Magyar Posta Zrt. az interneten keresztül élőben is közvetíti. (live stream) 

A rendezvényen kép és hangfelvétel készül. 

Ebből a Magyar Posta Zrt. csomagautomatával kapcsolatos reklámfilmet, illetve különböző kiadványokban az 

eseményről tájékoztatókat vagy reklámanyagokat állít össze és tesz közzé. 

 

1. Adatkezelő: 

Magyar Posta Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., Cg. 01-10-042463, adószám: 10901232-2-

44, levelezési cím: 1540 Budapest, honlap: www.posta.hu, 

adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@posta.hu 

2. Mi jogosítja fel a Magyar Posta Zrt. az adatkezelésre? 

A Magyar Posta Zrt. az MPL POP UP koncertet hirdető internetes felületén, valamint a rendezvényen is 

tájékoztatja az érintetteket arról, hogy a rendezvényt az interneten keresztül élőben is közvetíti (live stream) és 

a rendezvényen kép és hangfelvétel készül, amiből később a Magyar Posta Zrt. csomagautomatával 

kapcsolatos reklámfilm, illetve különböző kiadványokban az eseményről tájékoztatók vagy reklámanyagok 

összeállítására és közzétételére kerül sor. 

A rendezvényről alapvetően tömegfelvétel készül. Ez azt jelenti, hogy a koncertről, mint nyilvános 

eseményről, rendezvényről, és – bérelt közterületen zajló koncert esetlében – utcarészletekről készül felvétel, 

amikor az ábrázolás módja nem egyéni, és a felvétel összhatásában örökít meg a nyilvánosság előtt lezajlott 

eseményt. 

a) Az érintettek hozzájárulása 

A koncertekről készült felvételek sajátosságaiból fakadóan azonban előfordulhat, hogy az esemény közvetítése 

során a felvételen valamely személy egyedileg is felismerhető. Erre tekintettel a rendezvényen résztvevők a 

rendezvényen való részvétellel hozzájárulnak, hogy a rendezvény közvetítésében megjelenjenek és róluk 

felvétel készüljön. [az Európai Parlament és a Tanács (EU), a természetes személyeknek a személyes adatok 

kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 

hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (továbbiakban: Általános 

Adatvédelmi Rendelet) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. §] 

b) A Magyar Posta Zrt. jogszerű érdeke: 

A koncertet a Magyar Posta Zrt. az internet keresztül élőben is közvetíti, valamint arról szolgáltatásával 

kapcsolatos reklámfilmet, illetve különböző kiadványokban az eseményről tájékoztatókat vagy reklámanyagokat 

állít össze és tesz közzé, amelyhez a felvételeket azon jogszerű gazdasági érdeke alapján kezeli, hogy a 

szolgáltatását népszerűsítő rendezvény szélesebb körű elérése, a nevének és szolgáltatásának népszerűsítése 

folytán ösztönözze a szolgáltatás igénybevételét és növelje a Magyar Posta Zrt. népszerűségét, ezzel pedig 

fokozza gazdasági eredményességét. [Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont] 

c) Jogi kötelezettség teljesítése a kiadványok kötelespéldányaira vonatkozóan 

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a felvételek felhasználásával készült kiadványok kötelespéldányait a Magyar 

Posta Zrt. köteles a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 

évi CXL. törvény és a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény, 

valamint ezek felhatalmazása alapján kiadott, a kiadványok kötelespéldányainak szolgáltatásáról, megőrzéséről 

http://www.posta.hu/
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és használatáról szóló 717/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet szerint a kiadvány típusától függően a tájékoztatónk 

5. pontjában megjelölt szervezeteknek átadni. [Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont] 

Emellett a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 

törvény 59/A § kötelezettséget teremt a webtartalom archiválásban a nemzeti könyvtárral (Országos Széchenyi 

Könyvtár) való együttműködésre és részére a webtartalom archiválási és a könyvtárhasználók felé 

hozzáférhetővé tételi célból való kezelésére. [Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont] 

3. Mely adatokat kezel a Magyar Posta Zrt.? 

− érintett képmása 

− érintett hangja 

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatait közvetlenül Öntől vesszük fel. 

4. Az adatok kezelésének célja? 

− A rendezvény interneten keresztüli élő közvetítése (live stream) 

− A felvételekből reklámfilm, tájékoztató és reklámanyagok összeállítása és közzététele a Magyar Posta 

Zrt. külső és belső kommunikációs csatornáin, beleértve a Magyar Posta Zrt. közösségi oldalait (pl 

https://www.facebook.com/MagyarPosta/, https://www.youtube.com/user/magyarpostaofficial/featured, 

https://www.instagram.com/magyar_posta_zrt/, https://www.linkedin.com/company/hungarian-post/) , 

honlapját (https://www.posta.hu/) online és nyomdai úton előállított kiadványait, intranetes felületét, 

sajtó vagy televíziós megjelenéseit, rendezvényeit stb. 

− A Magyar Posta Zrt. és szolgáltatásaink népszerűsítése. 

− A Magyar Posta Zrt. üzleti, szakmai tevékenységének bemutatása. 

− A kötelespéldány szolgáltatási jogi kötelezettség teljesítése, a közérdekű archiválás és a tudományos 

és történelmi kutatási céljából. 

− A webtartalom archiválásban a nemzeti könyvtárral való együttműködés céljából. 

5. Meddig kezeli adatait a Magyar Posta Zrt.? 

Az érintett adatait a Magyar Posta Zrt. a hozzájárulásának visszavonásáig, visszavonása hiányában reklámfilm, 

tájékoztató és reklámanyagok összeállításáig kezeli. 

A reklámfilm, tájékoztató és reklámanyagok összeállítása és közzététele a Magyar Posta Zrt. és szolgáltatásaink 

népszerűsítése, a Magyar Posta Zrt. üzleti, szakmai tevékenységének bemutatása céljából a Magyar Posta Zrt. 

az érintett adatait – tiltakozás hiányéban –legkésőbb a rendezvény naptári évét követő év végéig kezeli. 

Amennyiben adatai online csatornáinkon kerülnek közzétételre, akkor azokat onnan ezt követően töröljük.  

Kivételt képez ez alól a kötelespéldány szolgáltatásra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, amelyre az 

alábbiak irányadók: 

A kiadványokban, termékekben megjelenő adatok nem kerülnek törlésre, azok kötelespéldánya a kiadványok 

kötelespéldányainak szolgáltatásáról, megőrzéséről és használatáról szóló 717/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 

alapján 

− nyomtatott kiadványok esetében az Országos Széchényi Könyvtár, valamint a kiadó székhelye szerint 

illetékes megyei hatókörű városi könyvtár, budapesti székhelyű kiadó esetén a Fővárosi Szabó Ervin 

Könyvtár, 

− elektronikus kiadványok esetében - filmtermék és lekérhető médiaszolgáltatáson megjelenő film 

kivételével - az Országos Széchényi Könyvtár, 

− filmtermék és lekérhető médiaszolgáltatáson megjelenő film esetében a Nemzeti Filmintézet Közhasznú 

Nonprofit Zrt., 

− videotermék esetében pedig a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. és az Országos Széchényi 

Könyvtár 

részére kerülnek átadásra. 

https://www.facebook.com/MagyarPosta/
https://www.youtube.com/user/magyarpostaofficial/featured
https://www.instagram.com/magyar_posta_zrt/
https://www.linkedin.com/company/hungarian-post/
https://www.posta.hu/
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6. Hozzájárulás visszavonása 

Hozzájáruló nyilatkozatát az érintett a beazonosítását lehetővé tevő adatok megadásával (például a felvétel 

készítése, felhasználása, nyilvánosságra hozatala helyének és időpontjának feltüntetésével) bármikor 

korlátozás nélkül és ingyenesen visszavonhatja 

− levélben: Ügyfélszolgálati Igazgatóság címén: 3512 Miskolc, 

− faxon: a 06-46-320-136 számon, 

− e-mail-ben: az ugyfelszolgalat@posta.hu e-mail-címen, 

− telefonon: a 06-1-767-8282 számon, 

− személyesen: a Magyar Posta Zrt. X. ker., Üllői út 114-116. szám alatt. 

A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott 

adatkezelés jogszerűségét. 

7. Kik ismerhetik meg az érintett adatait? 

A nyilvánosságra hozott adatokat bárki megismerheti, aki hozzáfér a Magyar Posta Zrt. külső és belső 

kommunikációs csatornáihoz beleértve a Magyar Posta Zrt. közösségi oldalait (pl 

https://www.facebook.com/MagyarPosta/, https://www.youtube.com/user/magyarpostaofficial/featured, 

https://www.instagram.com/magyar_posta_zrt/, https://www.linkedin.com/company/hungarian-post/) , honlapját 

(https://www.posta.hu/) online és nyomdai úton előállított kiadványait, intranetes felületét, sajtó vagy televíziós 

megjelenéseit, rendezvényeit stb. Az internetes közvetítés révén a rendezvények élő közvetítését elérheti bárki, 

aki a live stream-et megtekinti. 

8. Kiknek adjuk át az Ön adatait (Kik az Ön adatainak címzettjei)? 

A Magyar Posta Zrt. az internetes élő közvetítéshez és a felvételek elkészítéséhez, valamint abból a reklámfilm, 

tájékoztató és reklámanyagok összeállításához adatfeldolgozóként a Lounge Design Kft (1025 Budapest, Felső 

Zöldmáli út 72. Tel: 36 1 746 2803 Fax: +36 1 371 0189, info@lounge.hu), a DOT Creative Kft-t (1123 Budapest, 

Nagyenyed utca 16.) és a Humán Telex Advertising Kft.-t (cím: 1036 Budapest, Lajos utca 74-76. 5/29.) veszi 

igénybe. 

A Magyar Posta Zrt. az adatokat az 5. pontban megjelölt szervezeteknek továbbítja a meghatározott 

kiadványtípust figyelembe véve, valamint a webtartalom archiválásban a nemzeti könyvtárral való 

együttműködés céljából Országos Széchenyi Könyvtárnak. 

9. Milyen jogok illetik meg? 

A Magyar Posta Zrt. az érintett a kérelmére a válaszát indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelme 

benyújtásától számított 1 hónapon belül adja meg. Ha a kérelem nagyon összetett vagy nagyszámú kérelem 

kerül benyújtásra, akkor a Magyar Posta Zrt. jogosult meghosszabbítani 2 hónappal ezt a határidőt, de erről az 

érintettet 1 hónapon belül értesíteni fogjuk. 

Ha valamely okból nem tudjuk az érintett kérelmét teljesíteni, akkor ennem okairól is fogjuk az érintettet 

tájékoztatni a kérelme benyújtásától számított 1 hónapon belül. 

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy megalapozatlan vagy ugyanazokra az adatokra vonatkozóan rendszeresen 

ismétlődő, túlzó kérelmeik esetén a teljesítés díját felszámíthatjuk vagy megtagadjuk a kérelmet. 

A Magyar Posta Zrt. tájékoztatja az érintetteket, hogy amennyiben törlési, helyesbítési vagy az adatkezelés 

korlátozására vonatkozó kérelmükben jelzik, hogy a Magyar Posta Zrt. tájékoztassa Őket azokról, akik az 

adataikat feldolgozták vagy akiknek azok továbbításra kerültek, akkor a Magyar Posta Zrt. ezen személyekről 

is tájékoztatja az érintetteket a kérelmük teljesítésére vonatkozó válaszában. 

a. Hozzáférés (tájékoztatás) kérése: 

Az érintettek, bármikor kérhetnek tájékoztatást arról, hogy a Magyar Posta Zrt. kezei-e az adataikat, és ha igen, 

akkor azokhoz hozzáférést is kaphatnak. 

https://www.facebook.com/MagyarPosta/
https://www.youtube.com/user/magyarpostaofficial/featured
https://www.instagram.com/magyar_posta_zrt/
https://www.linkedin.com/company/hungarian-post/
https://www.posta.hu/
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Ha kérelmükben konkrétan nem jelölik meg az érintettek, hogy mikre kíváncsiak a rájuk vonatkozó 

adatkezeléssel kapcsolatban, akkor az adataikon túl az alábbiakról adunk tájékoztatást: 

− milyen adataikat kezeli a Magyar Posta Zrt.,  

− azokat honnan szerezte (adatok forrása),  

− milyen célból kezeli a Magyar Posta Zrt. az adataikat (az adatkezelés céljáról),  

− mi jogosítja fel a Magyar Posta Zrt.-t az adatok kezelésére (jogalapjáról),  

− mikortól és meddig kezeli a Magyar Posta Zrt. az adataikat (időtartamáról),  

− azokról, akikkel az adatokat közölte vagy közölni fogja Magyar Posta Zrt., 

− milyen jogok illetik meg az érintetteket az adataik kezelésével kapcsolatban 

− ha az érintettek adatait EGT (Európai Unió tagállami és Norvégia, Lichtenstein, Izland) 

tagállamokon kívülre vagy nemzetközi szervezetnek továbbítja Magyar Posta Zrt., akkor arról, 

hogy mi biztosítja a megfelelő adatkezelést ezekben az esetekben. 

 

b. Az adat helyesbítésének (módosításának) kérése 

Az érintett kérheti az adatának helyesbítését. Ha rossz, nem valós adatát kezeli a Magyar Posta Zrt. akkor az 

érintett kérheti annak módosítását, a helyes, valós adat kezelését. Tekintettel arra, hogy a képfelvétel készítési 

technológia jellegéből adódóan a kamera látószögében látható eseményeket a valós formájában rögzíti, így 

ennek kapcsán a helyesbítés alapvetően nem merül fel. A rendezvényeken készült felvételek utómunkái az 

abból készített reklámfilm, tájékoztató és a kommunikációs anyagok esetében, ahol a nyers felvételek már 

feldolgozott formában jelennek meg, a felvétel helyesbítése iránti kérelem megalapozottan felmerülhet. 

A módosítani kért adat valóságát az érintettnek alá kell támasztania, és igazolnia kell azt is, hogy Ő kérheti az 

adat módosítását. A Magyar Posta Zrt. csak így tudja megítélni azt, hogy az új adat valós-e, és ha igen, akkor 

módosíthatja-e a régit. 

Ha nem egyértelmű, hogy a kezelt adat helyes-e vagy pontos-e, akkor a Magyar Posta Zrt. az adatot nem 

helyesbíti, hanem korlátozza mindaddig, amíg ellenőrzésre kerül az adat pontossága. 

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 59/A § (6) bekezdése értelmében az Általános Adatvédelmi 

Rendelet 89. cikkével összhangban az érintett a webarchiválás érdekében a nemzeti könyvtár részére 

szolgáltatott, közérdekű archiválás céljából kezelt adatok vonatkozásában nem gyakorolhatja a helyesbítéshez 

való jogát. 

c. Az adat törlésének kérése 

Az érintett kérheti adatainak törlését. 

A Magyar Posta Zrt. az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a törlési kérelmet a hozzájárulás 

visszavonásának tekinti és a személyes adatokat törli. Az adatok törlésére csak akkor nem kerül sor, ha az 

adatok kezelésére szükség van  

− olyan szerződés teljesítéséhez, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés 

megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez, 

− jogi kötelezettség vagy közérdekű feladat teljesítéséhez, vagy  

− az érintett vagy mások létfontosságú érdekeinek védelméhez vagy  

− a Magyar Posta Zrt. vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez. 

Ha az érintett az adatainak a törlését a reklámfilm, tájékoztató és reklámanyagok összeállítása és közzététele 

a Magyar Posta Zrt. és szolgáltatásaink népszerűsítése, a Magyar Posta Zrt. üzleti, szakmai tevékenységének 

bemutatása céljából végzett adatkezeléssel kapcsolatban kéri, amire a Magyar Posta Zrt. jogos érdeke alapján 

kerül sor [Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont], akkor a Magyar Posta Zrt. ezt a törlési 

kérést az adatkezeléssel szembeni tiltakozásnak tekinti. A tiltakozással szembeni kényszerítő jogos ok 

hiányában (nincs olyan ok, ami miatt az adatot muszáj kezelni) a Magyar Posta Zrt. az adatot törli. 
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Olyan adatnak a törlését a Magyar Posta Zrt. nem végezheti el, aminek a kezelésére a Magyar Posta Zrt. jogi 

kötelezettség vagy közérdekű feladat ellátása miatt, vagy népegészségügy területét érintő közérdek alapján (pl.: 

járványveszélyes helyzet megakadályozása miatt) köteles. Ugyancsak meg kell tartani azokat az adatokat, 

amiket tudományos kutatás vagy a levéltári archiválás vagy statisztikai célból kell kezelni vagy azok jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükségesek. 

d. Tiltakozás az adatkezeléssel szemben 

Az érintett jogosult tiltakozni az adatkezeléssel szemben. Amennyiben nincs kényszerítő jogos ok (nincs olyan 

ok, ami miatt az adatot muszáj kezelni) az adat kezelésére, akkor a Magyar Posta Zrt. az adatokat törli.  

Olyan adatnak a törlését a Magyar Posta Zrt. nem végezheti el, aminek a kezelésére a Magyar Posta Zrt. jogi 

kötelezettség vagy közérdekű feladatai ellátása miatt vagy népegészségügy területét érintő közérdek alapján 

(járványhelyzet) köteles, vagy ami jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez 

szükséges. 

e. Az adatkezelés korlátozásának kérése 

Az érintett kérheti, hogy a Magyar Posta Zrt. korlátozza az adatainak kezelését. Ebben az esetben az az érintett 

adatait a Magyar Posta Zrt. nem fogja felhasználni, azokat csak tárolja. Az érintett adatainak kezelését akkor 

korlátozza a Magyar Posta Zrt., ha az érintett 

− vitatja, hogy a Magyar Posta Zrt. által kezelt adatai pontosak, de még ellenőrizni kell az érintett 

adatai pontosságát, 

− ellenzi, hogy adatait a Magyar Posta Zrt. törölje, és kéri azok megőrzését, 

− igényli, hogy adatait Magyar Posta Zrt. megtartsa, mert azok felhasználásával jogi igényt szeretne 

érvényesíteni (például pert szeretne indítani) 

− tiltakozott az adatkezelés ellen és még meg kell vizsgálni, hogy az adatkezelő jogos indokai 

elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben 

A Magyar Posta Zrt. az érintettet a korlátozás feloldásáról előzetesen tájékoztatja. 

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 59/A § (6) bekezdése értelmében az Általános Adatvédelmi 

Rendelet 89. cikkével összhangban az érintett a webarchiválás érdekében a nemzeti könyvtár részére 

szolgáltatott, közérdekű archiválás céljából kezelt adatok vonatkozásában nem gyakorolhatja a korlátozáshoz 

való jogát. 

10. Hova fordulhat jogai védelmében? 

Javasoljuk, hogy először a Magyar Posta Zrt-t keresse meg panaszával (levélben: Ügyfélszolgálati Igazgatóság 

3512 Miskolc, fax: a 06-46-320-136, e-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu, tel: a 1/767-8282), hogy azt kezelni 

tudjuk. Fordulhat továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, 

Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu. honlap: naih.hu) 

valamint választása szerint lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez. 


