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BringaApp 
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 
Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) 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 (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) előírásai szerint 
ezúton tájékoztatja Önt, jelen tájékoztatóval az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden 
tényről.  

1. Adatkezelő adatai, elérhetősége 
név: Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.  
címe: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.  
képviseli: Furkóné Szabó Marianna  
telefonszám: +3642-340-735 
honlap: www.nyiregyhaza.info.hu 
adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége: Laboncz Zoltán: tdm@nyiregyhaza.info.hu 
 

 
2. Az adatkezelés célja 
Az adatkezelés célja a „BringaApp” alkalmazásba történő regisztráció, a használatához szükséges fiók 
létrehozása.  
Az adatkezelés az előbb említett célból, kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig 
és csak azzal a személyes adattal történik, amely a fenti célok megvalósulásához elengedhetetlenül 
szükséges, és a cél elérésére alkalmas. 
 
3. Az adatkezelés jogalapja 
A „BringaApp” felületen kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelés jogalapja az érintett – a 
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti – hozzájárulása. 
 
4. A kezelt adatok köre 
regisztráció alkalmával: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, jelszó 
bizonyos funkciók használata során: nem, testmagasság, testtömeg, életkor 
 
5. Az adatkezelés időtartama 
A felhasználói fiók megszűnését követően az adatok törlésre kerülnek. A felhasználói fiókot az érintett 
bármikor törölheti.  
 
 
6. Automatizált döntéshozatal 
Automatizált döntéshozatal nem történik 

7. Adattovábbítás harmadik személy részére 
Az adatok harmadik fél részére nem kerülnek továbbításra. Azonban az Adatkezelő tájékoztatja az 
érintetteket, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. 
Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására 
kötelezi az Adatkezelőt, úgy a jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró 
bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsátani. 
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8. Adatbiztonság 
Az Adatkezelő gondoskodik az „BringaApp” által kezelt adatok biztonságáról. Ennek érdekében 
megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket az informatikai eszközök útján tárolt 
adatállományok tekintetében.  
Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik: 

• az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a 
rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről, 

• az adatállományok vírusok elleni védelméről, 
• a nála létrejövő adatállományok titkosítva történő mentéséről, és azok kizárólag védett 

környezetben történő tárolásáról, 
• az adatállományok, illetve az adathordozók fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, 

villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében 
bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról. 

 
9. Az érintettek jogai 
Előzetes tájékoztatáshoz való jog: Az érintett jogosult a kezelt személyes adatai vonatkozásában az 
adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékozódni. 
Hozzáféréshez való jog: Az érintett bármikor jogosult személyes adatairól és az azok kezelésével 
összefüggő információkról az Adatkezelőtől tájékoztatást kérni. 
Helyesbítéshez való jog: Az érintett kérheti, hogy a pontatlanul vagy hiányosan rögzített személyes 
adatait az Adatkezelő helyesbítse, vagy kiegészítse. 
Törléshez és tiltakozáshoz való jog: Az érintett a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével 
kérheti a személyes adatai törlését.  
Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett jogosult az adatkezelés korlátozására, ha vitatja a 
kezelt adatok pontosságát, az adatkezelés jogszerűségét és/vagy szükségességét, vagy korábban 
tiltakozott az adatkezeléssel kapcsolatban (a vitás kérdés lezárultáig). 
Adathordozhatóság joga: Az érintett kérheti az Adatkezelő által vele kapcsolatban kezelt összes olyan 
adat átadását, amelyeket az Adatkezelő az érintettől vett fel a nyilvántartásába.  
Jogorvoslathoz való jog: Az érintettek panaszaikkal, kifogásaikkal közvetlenül az Adatkezelőhöz 
fordulhatnak. Az érintettek az Adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH) vizsgálatát kezdeményezhetik. 
A NAIH a panaszokat csak abban az estben vizsgálja ki, amennyiben az érintett a bejelentését 
megelőzően már megkereste az Adatkezelőt a bejelentésben megjelölt jogainak gyakorlásával 
kapcsolatban. 
NAIH elérhetősége: 
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.:9 
telefon: 06 1 391-1400,  
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
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