Adatvédelmi tájékoztató a 31! rendezvénnyel kapcsolatban kezelt személyes
adatokról
Jelen Adatvédelmi tájékoztató az Adatkezelő által a 31! rendezvényen készített fénykép- és
videó felvételeken és a benyújtott pályaművekkel kapcsolatban kezelt személyes adatok
adatkezelésére vonatkozik.
Jelen tájékoztató 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, a továbbiakban GDPR) szóló az Európai
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) rendelkezéseinek
figyelembevételével készült.
Adatkezelő adatai

1.

Adatkezelő: Győri Művészeti és Fesztiválközpont
Képviseli: Tóthné dr. Kardos Krisztina
Levelezési cím: 9022 Győr Liszt F. u. 20.
E-mail: info@mufegyor.hu
Adatvédelmi tisztviselő

2.

dr. Fülöp-Tóth Eszter (levelezési cím: 9021 Győr, Városház tér 1., e-mail:
adatvedelem@gyor-ph.hu)
Az adatkezelés jogalapja

3.

Az adatkezelés jogalapja:
a) A rendezvény során készült fénykép-és videófelvételek tekintetében a GDPR 6. cikk (1)
bekezdés f) pontja alapján, az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges.
b) A beérkezett pályaművek kapcsán a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az érintett
hozzájárulása.
A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

4.

4.1. a) Adatkezelő a rendezvényen részt vevő személyekről (a továbbiakban: Érintett) az
alábbi adatokat, az alábbi célból kezeli: képmás (fénykép, mozgókép, videó) és hang.
b) Adatkezelő a rajzpályázatra beérkező pályaművek alkotóiról az alábbi adatokat kezeli: név,
életkor, valamint apályaművek, illetve az azokról készült fényképek és videófelvétel
Az adatkezelési célja:

4.2.

a) A rendezvény időtartama alatt felvételek készülnek (fénykép és videó felvétel,
hangrögzítéssel), annak érdekében, hogy a rendezvényről megfelelő multimédiás
tartalom (reklámanyagok, brosúrák, filmek) készüljön, mely az Adatkezelő
tevékenységét, szolgáltatásait népszerűsíti, dokumentálja, az általa rendezett események
látogatottságát növelje, közfeladatának hatékony ellátását szolgálja.

b) A pályaművek alkotóinak azonosítása, illetve azoknak életkorhoz igazított megítélése
érdekében szükséges az alkotó és az életkor feltüntetése.
4.3.
-

A személyes adatok kezelésére az alábbiak szerint kerül sor:
Adatkezelő a felvételeket az Adatkezelő közösségi oldalán, honlapján, sajtóban illetve
egyéb médiumokban (Facebook, Instagram, Youtube) nyilvánosságra hozza.
Adatkezelő a felvételeket a tevékenységét dokumentáló iratanyagban őrzi.
Adatkezelő a pályaműveket kivetíti a Spartacus Csónakházra.
A kezelt személyes adatokat Adatkezelő munkatársai feladataikkal összefüggésben
kezelhetik.

4.4.

Személyes adatok forrása: az Érintett.

4.5.

Az adatkezeléssel összefüggésben profilalkotás, automatizált döntéshozatal nem
történik.

5.

Adattovábbítás

5.1.

Adatfeldolgozó:
Név: Katona Zoltán egyéni vállalkozó
Székhely: 9023 Győr, Ifjúság körút 3. 3/1
Nyilvántartási szám:43653895
Tevékenysége: Film-, video-, televízióműsor-gyártás

5.2.

Az adatok az alábbiak szerint kerülnek továbbításra:

A személyes adatok harmadik személyek részére, harmadik országba vagy nemzetközi
szervezet részére – jogszabályban, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában
meghatározott azon közhatalmi szervek kivételével, akik egyedi ügyben folytatott
vizsgálatukhoz igényelnek személyes adatot az Adatkezelőtől – a fentieken túl nem kerülnek
továbbításra.
6.

Érdekmérlegelési teszt

Adatkezelő jogos érdeke: Adatkezelő önkormányzati fenntartású intézményként kulturális
szolgáltatást nyújt, közfeladatot lát el. E feladata ellátása során kulturális eseményeket,
rendezvényeket szervez, annak érdekében, hogy a kulturális értékeket minél szélesebb
közönséghez közvetítse, melynek eszköze az általa szervezett eseményekről szóló tudósítások
megjelentetése, az események népszerűsítése.
Érintett jogos érdeke: képmáshoz, hangfelvételhez való jogának védelme.
Érdekmérlegelési teszt:
A rendezvények népszerűsítése, a látogatottság növelése, az Adatkezelő által nyújtott
szolgáltatások minél szélesebb körben történő népszerűsítésének egyik leghatékonyabb
eszköze a szolgáltatások médiában történő népszerűsítése, a lezajlott eseményekről való
tudósítás, az esemény hangulatának érzékeltetése, ezek dokumentálása. Ehhez számos esetben
elengedhetetlen a résztvevőkről készült fényképek nyilvánosság felé történő közvetítése.

Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag a cél elérése érdekében, a lehető legszükségesebb
körben és ideig kezeli. Gondoskodik minden szükséges, az adatok védelmét szolgáló intézkedés
megtételéről és széles körben biztosítja az érintett személyes adatok védelméhez kapcsolódó
jogainak gyakorlását, így a kívánt cél érdekében arányosnak tekintendő az adatkezelés, nem
eredményez indokolatlan beavatkozást az érintett magánszférájába, az Adatkezelő jogos érdeke
az adatkezelés jogalapjául szolgálhat.
7.
Az adatkezelés időtartama
a) Adatkezelő a kép-és hangfelvételeket a tevékenység promotálása érdekében az ahhoz
szükséges időtartamig kezeli.
b) Adatkezelő az érintett adatait a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. Az Érintett
jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása
nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az
adatkezelési hozzájárulást az érintett írásban az alábbi e-mail címen vonhatja vissza:
adatvedelem@gyor-ph.huA hozzájárulás visszavonását követően Adatkezelő abban
az esetben jogosult a személyes adat kezelésére, amennyiben az közérdekű archiválás,
tudományos és történelmi kutatás céljából az adatkezelés szükséges.
8.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

8.1. Az Érintett az Adatkezelőtől az 1. pontban foglalt elérhetőségeken keresztül írásban
tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, az Adatkezelő milyen személyes adatát, milyen
jogalapon, milyen adatkezelési célból, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, az Adatkezelő
kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adatához biztosított hozzáférést vagy
kinek továbbította az adatát.
8.2. Az Érintett az Adatkezelőtől az 1. pontban foglalt elérhetőségeken keresztül írásban
kérheti a rá vonatkozó személyes adat helyesbítését (módosítását), az adatkezelés céljára
tekintettel annak kiegészítését, törlését és tiltakozhat az ilyen személyes adat kezelése ellen.
8.3. Adatkezelő a kérelmet indokolatlan késedelem nélkül teljesíti, az intézkedésről, vagy az
intézkedés elmaradásának indokáról az érintettet legkésőbb 1 hónapon belül értesíti. Az 1
hónapos határidő a kérelem összetettségére, és a kérelmek számára tekintettel, 2 hónappal
meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak
megjelöléséről a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.
8.4. Az Érintett az Adatkezelőtől az 1. pontban foglalt elérhetőségeken keresztül írásban
kérheti, hogy Adatkezelő korlátozza a személyes adat kezelését, ha az Érintett:
−
vitatja annak pontosságát, a pontosság Adatkezelő általi ellenőrzésének időtartamára,
−
vitatja az adatkezelés jogszerűségét, és az adat felhasználásának korlátozását kéri,
−
azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli, bár
az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra,
−
tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra
nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos
indokaival szemben.
8.5. Adathordozhatósághoz való jog: Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az
Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel
olvasható formátumban megkapja, ha az adatkezelés olyan szerződésen alapul, melyben az

Érintett az egyik fél, vagy az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán alapul, és az adatkezelés
automatizált módon történik.
9. Adatbiztonság
Adatkezelő minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz
annak érdekében, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. Az Adatkezelő
megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az
általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok
jogosulatlan megváltoztatása ellen. (Pl. gondoskodik a személyes adatok biztonságos
tárolásáról, az informatikai rendszerben tárolt adatokhoz a hozzáférési jogokat szabályozza, a
szükséges mértékű hozzáférésre korlátozza.)
10. Jogorvoslat
Érintett a személyes adatok kezelésével kapcsolatban panaszával az Adatkezelő adatvédelmi
tisztviselőjéhez fordulhat.
Bejelentéssel élhet továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál
(www.naih.hu), személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén
jogosult továbbá a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulni
(www.birosag.hu/torvenyszekek).

