ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
AZ ÉRINTETT TERMÉSZETES SZEMÉLY JOGAIRÓL
SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSE VONATKOZÁSÁBAN

1. Bevezetés, a tájékoztató célja és hatálya
A Balmazújvárosi Veterán Úttörőzenekar (a továbbiakban: Adatkezelő) jelen adatkezelési
tájékoztatójának célja, hogy az érintett természetes személyeket (a továbbiakban: érintettek
vagy felhasználók) tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és
közérthetően tájékoztassa a személyes adataik kezeléséről, az Európai Parlament és a Tanács
(EU) 2016/679 számú rendeletének (a továbbiakban: GDPR), valamint az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek
megfelelően.
Jelen tájékoztató célja
továbbá, hogy az
Adatkezelő
által
üzemeltetett
http://www.veteranuttorozenekar.hu/ honlappal (a továbbiakban: honlap) kapcsolatos
adatkezelési és adatvédelmi szabályokat rögzítse és ismertesse a felhasználókkal, tájékoztatást
adjon különös tekintettel a kezelt személyes adatok körére, az adatkezelés céljára, jogalapjára
és időtartamára, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyére, az
adatbiztonság követelményeire, illetve az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és
jogorvoslati lehetőségeire vonatkozóan.
Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek tekinti és fogadja el a jelen tájékoztatóban foglalt
szabályokat, amelyek megfelelnek a hatályos jogi szabályozásnak. Az Adatkezelő vállalja,
hogy a tevékenységével és a honlapjának üzemeltetésével kapcsolatos adatkezelése megfelel a
mindenkor hatályos uniós és magyar szabályozásnak.
A tájékoztatást az Adatkezelő közzéteszi a honlapján, illetve az érintett személy részére
kérésére megküldi.
Személyi hatály: Jelen tájékoztató minden olyan természetes személyre vonatkozik, akiknek
az adatait az Adatkezelő a honlapjához kötődően kezeli.
Tárgyi és időbeli hatály: Jelen tájékoztató az Adatkezelő adatkezelési tevékenységeinek a
honlappal kapcsolatos részét lefedi, ugyanakkor az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy
speciális esetekben, kisebb számú érintettre vonatkozóan külön adatkezelési tájékoztatásokat
is kiadjon.
Az Adatkezelő fenntartja a jogot a tájékoztató egyoldalú megváltoztatására, de kötelezettséget
vállal annak nyilvánosságra hozatalára és közzétételére a változtatásokkal egyidejűleg.

2. Általános tudnivalók, az Adatkezelő adatai
Az Adatkezelő adatai:
Név: Balmazújvárosi Veterán Úttörőzenekar
Székhely: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18.
Képviselő: Juhász Ernő ceremónia mester
E-mail cím: elore1967@gmail.com
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Az adatkezelés helye: az Adatkezelő székhelye, illetve képviselőinek lakóhelye.
A személyes adatokat az Adatkezelő képviselője (ceremónia mester), illetve az Adatkezelő
honlapjának szolgáltatója és esetleges adatfeldolgozói ismerhetik meg, az Adatkezelő által
meghatározott terjedelemben és tevékenysége végzéséhez szükséges mértékben.

3. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és
időtartama
Az érintettel kapcsolatos minden személyes adat kezelése
 az érintett önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulása
alapján,
 szerződés teljesítése,
 az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése vagy
 az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése érdekében
történik (jogalapok).
Az adatkezelés egyes területeire vonatkozó tájékoztatás:
3.1.

Sütik (cookie-k) és honlap szolgáltató által megismert és kezelt adatok

A sütik (cookie-k) rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó
számítógépén, és amelyeknek célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást
megkönnyítse, kényelmesebbé tegye.
Az Adatkezelő honlapja sütiket nem alkalmaz.
Az Adatkezelő a honlapját a WordPress (https://wordpress.org/) segítségével hozta létre. A
WordPress egy nyílt forráskódú szoftver (PHP-alapú tartalomkezelő és blogrendszer), ami
MySQL adatbázis-kezelőt használ adattárolásra. Ennek megfelelően az Adatkezelő honlapján
szereplő adatokat a szolgáltató tárolja, de ezt meghaladóan azokon semmilyen adatkezelési
műveletet nem végez.
3.2.

Kapcsolatfelvétel, levelezés

A kezelt adatok köre: az Adatkezelővel az elérhetőségei bármelyikén (így különösen a
honlapon is szereplő 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18. szám alatti címen, illetve az
elore1967@gmail.com e-mail címen) keresztül kapcsolatot felvevő érintett által megadott
adatok, így különösen név, lakcím, telefonszám és e-mail cím.
Az adatkezelés célja: az érintett üzenetének megválaszolása, az érintettel való
kapcsolattartás.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
Az adatkezelés időtartama: 6 hónap, ami folyamatos kapcsolattartás esetén az érintettel való
vagy az általa történő utolsó kapcsolatfelvétel időpontjától számít. Az Adatkezelő tagjai
esetén a tagsági jogviszony megszűnéséig történik az adatkezelés.
3.3.

A honlapon közzétett személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelés
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Az Adatkezelő a honlapjára feltölti a korábbi hangversenyeinek a műsorát, illetve szakmai
beszámolóit, és ennek keretén belül a szólistaként, karmesterként, műsorvezetőként stb.
szereplő személyek nevét és közreműködésük módját (például a hangszer megadásával). A
honlapon feltüntetésre kerül továbbá az Adatkezelő alapító, illetve jelenlegi karmesterének
képmása és bemutatása is.
A kezelt adatok köre: név, a közreműködés módja, karmester esetén a képmás és bizonyos
életrajzi adatok is.
Az adatkezelés célja: az Adatkezelő művészeti tevékenységének bemutatása, illusztrálása,
népszerűsítése, ideértve például a fellépésekről szóló tájékoztatást.
Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő jogos érdeke, képmás és életrajzi adatok esetén az
érintettek hozzájárulása.
Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő a honlapján az adatokat azok aktualitásának
megfelelő ideig teszi közzé.
3.4.

A honlapon közzétett felvételekkel kapcsolatos adatkezelés

Az Adatkezelő a honlapján a fellépésein, a próbáin vagy azokhoz kapcsolódóan készített
fénykép- és videofelvételeket tesz közzé tevékenysége bemutatása érdekében. Az Adatkezelő
a Facebook oldalán (https://www.facebook.com/még nem ismert/) és a Youtube csatornáján
(https://www.youtube.com/channel/UCQRplSbYjpUqqca5pyR25Gw?view_as=subscriber) is
tesz közzé személyes adatokat, felvételeket, így az előző, illetve a jelen pont rendelkezései
ezen közösségi oldalakra megfelelően alkalmazandóak.
A kezelt adatok köre: a kezelt személyes adatok körét a rögzített kép és hang, illetve az
érintett magatartása képezi. A fényképeken és a videókon elsősorban az Adatkezelő tagjai és
kisegítői szerepelnek tömeg- vagy egyéniesített felvételeken, illetve eseti jelleggel az
Adatkezelő fellépésein jelen lévő hallgatóságról, azok egyes tagjairól is kerülnek közzétételre
tömegfelvételek.
Az adatkezelés célja: az Adatkezelő művészeti tevékenységének bemutatása, illusztrálása,
népszerűsítése, ideértve például a fellépésekről és az arra való felkészülésről szóló
tájékoztatást.
Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő jogos érdeke, az egyéniesített felvételek esetén az
érintettek hozzájárulása.
Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő a honlapján a felvételeket azok aktualitásának
megfelelő ideig teszi közzé.
3.5.

Egyéb adatkezelések

Jelen tájékoztatóban meg nem jelölt adatkezelésekről az Adatkezelő az adatkezelési művelet
megkezdése előtt ad részletes tájékoztatást, és szerzi be a szükséges hozzájárulást.

4. Adatbiztonság, adattárolás
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4.1.

Adatbiztonság

Az Adatkezelő az adatok kezelését oly módon végzi, hogy megfelelő technikai vagy
szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő
biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével,
megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve, figyelemmel a
tudomány és technológia állására és a megvalósítás költségeire.
Az Adatkezelő garantálja a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások
folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását,
visszaállíthatóságát, és olyan eljárás kidolgozását, ami az intézkedések hatékonyságának
rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgál.
Az Adatkezelő intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az irányítása alatt eljáró, a
személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az
Adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az említett adatokat.
Az Adatkezelő biztosítja, hogy a kezelt személyes adatokhoz csak az erre feljogosított
személyek férhessenek hozzá.
4.2.

Adattárolás

Az Adatkezelő a szoftvereit és az informatikai eszközeit úgy választja meg és üzemelteti,
hogy a kezelt adat:
 az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás),
 hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége),
 változatlansága igazolható (adatintegritás),
 a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
Az Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az
adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező
kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

5. Az érintett jogai, jogorvoslati lehetőségek
5.1.

Hozzájárulás visszavonása

Az érintett hozzájárulása alapján végzett adatkezelés esetén az érintett bármikor jogosult
hozzájárulásának a visszavonására, amit az Adatkezelő elérhetőségeinek bármelyikén
megtehet. Az Adatkezelő az érintett erről szóló értesítésének kézhezvételét követően
indokolatlan késedelem nélkül törli az érintett személyes adatait az adott adatkezeléshez
kapcsolódóan. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján
végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
5.2.

Előzetes tájékozódáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az
adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon, ideértve különösen az
Adatkezelőnek és képviselőjének a kilétét és elérhetőségeit, a személyes adatok kezelésének
célját, az adatkezelés jogalapját, adott esetben az Adatkezelő jogos érdekét, a személyes
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adatok megismerésére jogosultak körét. Legkésőbb a személyes adatok megszerzésének
időpontjában az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a személyes adatok tárolásának
időtartamáról, az érintett jogairól, a személyes adatok forrásáról is. Mindezen
kötelezettségének az Adatkezelő a jelen tájékoztató közzétételével tesz eleget.
5.3.

Hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől bármikor visszajelzést kapjon arra
vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, úgy
hozzáférjen a következő információkhoz:
 a személyes adatok köre,
 az adatkezelés céljai,
 azoknak a köre, akikkel a személyes adatokat közölték,
 a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama,
 az érintett jogai,
 adott esetben a személyes adatok forrása.
5.4.

Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve az adatkezelés célját
figyelembe véve egészítse ki a hiányos személyes adatokat.
5.5.

Törléshez („elfeledtetéshez”) való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a
rá vonatkozó személyes adatokat, ha
 a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az
Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte,
 az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre,
 megállapításra kerül, hogy az Adatkezelő a személyes adatokat jogellenesen kezelte,
 a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban
előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
A személyes adatokat az Adatkezelő nem törölheti, amennyiben azokra szükség van:
 a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása
céljából,
 a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy
tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából,
 közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy
statisztikai célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy
komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést vagy
 jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
5.6.

Az adatkezelés korlátozásához való jog
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Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike
teljesül:
 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a
személyes adatok pontosságát,
 az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását,
 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez vagy
 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai
elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával,
vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más
természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely
tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
A korlátozás esetleges feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja az érintettet.
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezeléskorlátozásról, akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy
aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e
címzettekről.
5.7.

Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adatait tagolt, széles
körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket
az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa vagy kérésére az Adatkezelő továbbítsa,
amennyiben az adatkezelés kizárólag az érintett hozzájárulásán vagy az szerződésen alapul, és
automatizált módon történik.
Az említett jog nem sértheti a törléshez való jogot és nem érintheti hátrányosan mások jogait
és szabadságait.
5.8.

Tiltakozáshoz való jog

Az érintett tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés az
Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.
A fenti esetben az Adatkezelő a személyes adatokat törli, kivéve, ha azok kezelését olyan
kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel,
jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Az érintett akkor is tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, ha a személyes adatok
kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor. Ebben
az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat törli.
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5.9.

Automatizált döntéshozatallal kapcsolatos jogok, beleértve a profilalkotást

Az Adatkezelő automatizált döntéshozatalt és profilalkotást nem végez.
5.10. Eljárási szabályok
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől
számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme
nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és
a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő
meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem
kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az Adatkezelő nem
tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem
beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés
elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely
felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint
elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Az Adatkezelő a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme
egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az
Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért
intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre díjat számíthat fel, vagy
megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
Az adatkezeléssel kapcsolatos megkereséseket az érintettek az elore1967@gmail.com e-mail
címre küldhetik.
5.11. Jogorvoslati lehetőségek
Adatvédelmi hatósági eljárás
Amennyiben az érintett szerint a személyes adatok kezelése ellentétes a GDPR előírásaival,
úgy az érintett jogosult panaszt tenni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál (NAIH).
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Web: http://naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Bírósághoz fordulás joga
Amennyiben az érintett szerint a személyes adatok kezelése ellentétes a GDPR előírásaival és
ezzel megsértették a jogait, úgy az érintett jogosult bírósághoz fordulni.
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A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az
Adatkezelő székhelye vagy az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék
előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A
perbe a hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.
A GDPR értelmében minden olyan személy, aki a rendelet megsértésének eredményeként
vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől vagy az
adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha
bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.
A bírósági eljárásra a GDPR szabályain túl a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény 2:51-54. §-aiban foglaltak, valamint az egyéb, a bírósági eljárásra vonatkozó
jogszabályi előírások irányadóak.
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