Adatkezelési tájékoztató a koncerteken, hangversenyeken, illetve zenei rendezvényeken
készült fénykép- és videófelvételek készítéséről és nyilvánosságra hozataláról
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Fénykép- videofelvétel a koncerten, zenei foglalkozásokon készült tömegfelvételekkel
kapcsolatban
Kezelt adatok
köre
A résztvevőkről készült tömegfelvételen az érintett képmása.

Adatkezelés
célja

marketing célú adatkezelés

Jogalap

A GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján az adatkezelő jogos
érdeke

Időtartam
Az érintett tiltakozáshoz való jogának gyakorlása esetén az adatkezelő
törli a felvételről az érintettet.
Adattovábbítás https://arso.hu/media/
https://www.facebook.com/ARSzimfonikusok
és https://www.instagram.com/arszimfonikusok/
Adatkezelés
kockázata
alacsony
Adatszolgáltatás alapja: Az adatkezelő a rendezvény megkezdése előtt szóban és írásban is
tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az előadáson felvétel készülhet, amelyet nyilvánosságra

hoznak.
(tömegfelévétel: „a képmás nyilvánosságra hozatalának tilalma nem vonatkozik a nyilvános
eseményekről, rendezvényekről, táj- és utcarészletekről készült felvételekre, amikor tehát az
ábrázolás módja nem egyéni, amikor a felvétel összhatásában örökít meg a nyilvánosság
előtt lezajlott eseményeket [BH1985. 17.]”)
Az adatkezelés módja: elektronikusan történik
Adatok forrása: közvetlenül az érintettől
Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

Fénykép- videofelvétel a koncerten, zenei foglalkozásokon készült tömegfelvételnek nem
minősülő felvétel készítéséhez való hozzájáruláshoz (felvétel készítéséhez és a
nyilvánosságra hozatalhoz) való előzetes tájékoztatás nyújtása
Kezelt adatok
köre
A résztvevő érintett képmása.
Adatkezelés
célja

marketing célú adatkezelés

Jogalap

A GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett
hozzájárulása alapján.

Időtartam
a hozzájárulás visszavonásáig
Adattovábbítás https://www.facebook.com/ARSzimfonikusok
https://arso.hu/media/
Adatkezelés
kockázata

és https://www.instagram.com/arszimfonikusok/
alacsony

Adatszolgáltatás alapja: Az adatkezelő a rendezvény megkezdése előtt szóban és írásban is
tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az előadáson felvétel készülhet, amelyet nyilvánosságra
hoznak.
A hozzájárulás ráutaló magatartással is megadható. Ilyen ráutaló magatartásnak minősül,
ha az érintett személy tudja, hogy abban a helyiségben, ahová belép, felvétel készül vagy
készülhet. [BDT2011. 2550.]
Az adatkezelés módja: elektronikusan történik
Adatok forrása: közvetlenül az érintettől
Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

Az érintettet megillető jogok a felvételekkel kapcsolatosan
Hozzáférés: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőnél érdeklődjön, és választ kapjon
arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult
arra, hogy az alábbiakról tájékoztatást kapjon:
 az adatkezelés céljai;
 az érintett személyes adatok kategóriái;
 azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes
adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli
címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem
lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes
adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen
személyes adatok kezelése ellen;
 a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető
információ;

a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye,
ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és
arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az
érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
Amennyiben az érintett saját személyes adatairól másolatot kér, az adatkezelő azt díjmentesen
rendelkezésére bocsátja egy alkalommal.
Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat az adatkezelő
elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésére, kivéve, ha azokat más formátumban kéri.
A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait,
így például mások személyes adata nem igényelhető.
Helyesbítés: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem
nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá kérheti a hiányos
személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Az
azonosító adatok változását igazolni kell.
Törlés: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre
vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben a GDPR
17. cikk (1) bekezdésében felsorolt indokok valamelyike fennáll.
A személyes adatok törléséhez való jog a tájékoztatóban szereplő adatok tekintetében a
GDPR 17. cikke (3) bekezdésének b) pontja alapján a jogi kötelezettség teljesítése keretében
végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelések tekintetében nem alkalmazandó.
Az adatkezelő a törlési kérelem elbírálásáig az adatkezelést korlátozza.
A hozzájárulás visszavonása: A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson
alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Adatkezelés korlátozása: Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen 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.
Az érintett az alábbi esetekben jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az
adatkezelést:
 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az intézmény 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.
Adatkezelés elleni tiltakozás: A tiltakozáshoz való jog gyakorlása esetén az adatkezelő a
személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést 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 hozzájárulásán, szerződésen és a jogi kötelezettségen alapuló adatkezeléseknél a
GDPR 21. cikk (1) bekezdésében foglaltak alapján nem gyakorolható.
Az adatkezelő a tömegfelvételeket jogos érdeke alapján, marketing céllal kezeli, így az
érintett tiltakozása esetén, a felvételt az adatkezelő ilyen céllal a továbbiakban nem kezeli.
Adathordozhatósághoz való jog: az érintett jogosult az általa az adatkezelő rendelkezésére
bocsátott adatait megkapni
 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban
 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani
 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez
technikailag megvalósítható
Ez az érintetti jog akkor gyakorolható, ha automatizált módon történik az adatkezelés, és az
intézmény az adatokat az érintett hozzájárulása vagy a szerződéses jogalap alapján kezeli.

ADATKEZELÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓAN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGORVOSLAT
Hová fordulhat, ha jogorvoslattal / panasszal szeretne élni, vagy ha kérdése van?
Ha Önnek az adatkezelő által kezelt adataival kapcsolatban kérdése merül fel, vagy úgy véli,
hogy az adatkezelés során sérelem érte, kérem elsődlegesen az adatkezelő képviselője vagy az
adatvédelmi tisztviselője felé jelezze.
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. (GDPR 12. cikk (4)
bek.)
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Honlap: www.naih.hu
Tel.: +36-1-391-1400
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban Hatóság)
bejelentéssel bárki (tehát nem csak az érintett) vizsgálatot kezdeményezhet arra
hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be,
vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
Fontos, hogy a bejelentés ne legyen névtelen, különben a Hatóság érdemi vizsgálat
nélkül elutasíthatja a bejelentést. A további elutasítási indokokat az Infotv. 53. §-a
tartalmazza.
A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és viseli. Az
eljárás lefolytatására vonatkozó részletes szabályokat az Infotv. 54.§, 55. § (1)-(2)
bekezdése, 56-58. §-ai tartalmazzák.
Döntést főszabály szerint a bejelentés érkezésétől számított két hónapon belül hoz.
Bíróság
Magyarországon a pert - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. Az eljáró bíróságot
megkeresheti https://birosag.hu/birosag-kereso oldalon.

Kelt, Székesfehérvár, 2022. 09. 08.

