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Hatályos: 2020. július 29.
Az Adatkezelő elkötelezett az Önök személyes adatainak védelme és megóvása érdekében. Az Ön személyes
adatainak kezelésével kapcsolatos információkat a jelen Adatkezelési tájékoztató (Adatkezelési tájékoztató)
tartalmazza. A jelen Adatkezelési tájékoztató összefoglalja, hogy az Adatkezelő mely személyes adatait és miként
kezeli és használja fel, illetve miként védi azokat a weboldalon való böngészéssel és a weboldalon elérhető
szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban.
A jelen Adatkezelési tájékoztató vonatkozik továbbá az Adatkezelő hivatalos közösségi média felületekkel
kapcsolatos adatkezeléseire is.
Mit jelent a személyes adat? A személyes adat olyan Önre, mint természetes személyre vonatkozó információ
vagy információrészlet, mely alapján Önt közvetlenül (pl. neve alapján) vagy közvetve (pl. személyes egyedi
azonosító útján) azonosítani lehet. Az Ön személyes adatai közé tartozhat pl.: családi - és utóneve, lakcíme, email címe telefonszáma.
Jelen tájékoztatás 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 szóló EURÓPAI
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ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGEI
Név: MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2000 Szentendre, Bogdányi utca 51.
Cégjegyzékszám: Cg.13-09-151770
Adószám: 23599714-2-13.
Nyilvántartásba vette és nyilvántartja: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
E-mail cím: adatvedelem@alkotomuveszet.hu
telefonszám: +3626/501 060
Weboldal: www.alkotomuveszet.hu
Közösségi média felületeink: https://www.facebook.com/alkotomuveszet.hu;
https://www.instagram.com/mank_nonprofit_kft/, https://www.youtube.com/channel/UCB13CnAyjfCf9lFZNfoH9w
A MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot a továbbiakban
„Adatkezelő”-nek nevezzük.
Tárhelyszolgáltató neve, címe és elérhetősége:
Név: EZIT Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
E-mail cím: info@ezit.hu
Honlap: https://www.ezit.hu/
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ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ ELÉRHETŐSÉGEI
Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:
Név: Jambrik Ügyvédi Iroda
Email cím: adatvedelem@alkotomuveszet.hu
Postai cím: 2000 Szentendre, Bogdányi utca 51.
Amennyiben Önnek az adatkezelésünkkel kapcsolatban kérdése, észrevétele adódik vagy jogaival kíván élni,
kérjük, forduljon az adatvédelmi tisztviselőhöz ezeken a fenti elérhetőségeken!
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ELFOGADÁSA
Amennyiben Ön használja az www.alkotomuveszet.hu weboldalt és a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban
megjelölt egyéb weboldalt, közösségi oldalt (a továbbiakban együttesen a ’weboldal’) vagy az Adatkezelési
tájékoztató megismerésére vonatkozó üres négyzetet (checkbox) bejelöli, azzal megerősíti, hogy teljes körűen
elolvasta, tartalmában megismerte és megértette a jelen Adatkezelési Tájékoztatót, és elfogadja a jelen
Adatkezelési Tájékoztató szerinti adatkezelést. Amennyiben Ön a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakkal
nem ért egyet, úgy kérjük, ne használja a weboldalt!
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. Amennyiben az
Adatkezelő szolgáltatási köre a jövőben változik, és az új, vagy megváltozott szolgáltatások bevezetése bármiféle
változást eredményez a személyes adatok gyűjtésében, illetve felhasználásában, arra vonatkozóan további
információkat bocsátunk az Ön rendelkezésére. Eltérő jelzés hiányában az új vagy további szolgáltatásokra a jelen
Adatkezelési tájékoztató vonatkozik. Amennyiben jelen Adatkezelési tájékoztató módosításra kerül, arra a
weboldalon külön is felhívjuk a figyelmet. A jelen Adatkezelési tájékoztató módosítása a weboldalra való feltöltés
napjától hatályos.

HA MÉG NEM VAGY 18 ÉVES - INFORMÁCIÓK 18 ÉV ALATTIAKNAK
Fontos tudnod, hogy a weboldalon csak akkor tudod önállóan a
szolgáltatásainkat igénybe venni, ha már elmúltál 18 éves. Ha még
nem múltál el 18 éves, kérd meg a szülődet, hogy ő segítsen Neked
a weboldal használatában. Ha csak böngészel a weboldalunkon, és
még nem múltál el 16 éves, akkor a süti (cookie) hozzájárulás előtt
kérd meg a szülődet, hogy segítsen Neked ennek a felületnek a
használatában és nélküle ne kattints rá semmilyen gombra.
Szülőknek: A weboldalon különféle szolgáltatások érhetők el. A 18. életévüket be nem töltött személyek nem
vehetik igénybe önállóan a szolgáltatásokat. A 18. életévét be nem töltött kiskorú esetén így arra kérjük a
szülőket, hogy ők vegyék igénybe a szolgáltatásokat. A jelen szakasz vonatkozik továbbá a cselekvőképességet
teljesen vagy részlegesen korlátozó gondnokság alatt állókra is. A sütik (cookie) használatához hozzájárulni a 16.
életévét betöltött személyek tudnak, így a 16. életévét be nem töltött kiskorú esetén arra kérjük a szülőket, hogy
amennyiben egyetértenek, ők adják meg a hozzájárulásokat a sütik használatához.
KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA, IDŐTARTAMA
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Az alábbiakban egy összefoglaló táblázatot talál a személyes adatainak kezelésére vonatkozóan, mely fontos
információkat tartalmaz azzal kapcsolatban, hogy az adott adatkezelés vonatkozásában az Adatkezelő miként,
milyen célból, ill. mely személyes adatait gyűjti, mi az adatkezelés jogalapja, valamint a személyes adatai meddig
kerülnek tárolásra.
Tájékoztatjuk, hogy néhány esetben az Adatkezelő a vele szerződéses viszonyban álló adatfeldolgozókat is
igénybe vesz a tevékenysége során, ezen átvevőket titoktartási és adatvédelmi kötelezettség terheli. A személyes
adatokat további címzettek részére is közlésre kerülhetnek, pl. az Ön jogi igényének érvényesítése esetén a
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság részére. A személyes adatok átadására kerülhet sor közhatalmi
szerv, bíróság vagy egyéb hatóság megkeresése alapján is.
Az Infotörvény 5. § (5) bekezdése alapján, a kötelező adatkezelések (jogszabályon alapuló vagy közfeladat
végrehajtásához szükséges adatkezelések) szükségességét 3 évente felülvizsgáljuk - amennyiben a vonatkozó
jogszabály nem jelöl meg adatkezelési időtartamot vagy más felülvizsgálati időt. A felülvizsgálat körülményeit
és eredményét tartalmazó dokumentációt ugyanezen törvényi rendelkezés alapján a felülvizsgálat elvégzését
követő tíz (10) évig őrizzük meg és a felügyeleti hatóságnak (NAIH) kérésre átadjuk.

1. REGISZTRÁCIÓ, FELHASZNÁLÓI FIÓK BIZTOSÍTÁSA ÉS BELÉPÉS A
FELHASZNÁLÓI FIÓKBA
Milyen célból történik személyes adatai kezelése?
Annak érdekében, hogy Ön a weboldalon regisztrálni tudjon és a regisztráció keretében felhasználói fiókot
hozhasson létre, Ön a regisztráció során létrehozott felhasználói fiókjába be tudjon lépni, ill. a felhasználói fiókját
használni tudja, és a felhasználói fiók funkcióit igénybe tudja venni, továbbá, hogy ezekkel kapcsolatban
kapcsolatot tarthassunk Önnel. Ön teljesen szabadon dönthet arról, hogy kíván-e regisztrálni, ill. felhasználói
fiókot létrehozni. Tájékoztatjuk azonban, hogy a weboldalon elérhető egyes szolgáltatások igénybevételéhez
szükséges az előzetes regisztráció elvégzése.
Érintettek: Érintettek azok a felhasználók, akik regisztrálni kívánnak a weboldalon és akik felhasználói fiókot
hoztak létre a weboldalon.
Mely személyes adatait kezeljük:

•
•

e-mail cím
a regisztráció során az Ön
által
választott
és
megadott jelszó

Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait
(jogalapok):
Az Ön hozzájárulása.
(GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)
Ön a vonatkozó üres négyzet (checkbox)
bepipálásával kifejezetten hozzájárul ahhoz,
hogy a weboldalunkon történő regisztráció és
felhasználói fiók létrehozása és használata
céljából az Adatkezelő ezen pont szerinti
személyes adatait kezelje.

Ön bármikor jogosult a hozzájárulását
visszavonni. A hozzájárulás visszavonása
nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét.

Meddig
ezen
adatait:

kezeljük
személyes

A személyes adatait a
regisztráció törléséig
kezeljük.
Az adatkezelésünket
3
évente
felülvizsgáljuk,
melynek keretében
adatfrissítést
végzünk.

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?
A fenti személyes adatai megadása önkéntes. Az adatok megadására Önt sem jogszabály, sem szerződés nem
kötelezi, az a regisztrációnak és felhasználói fiók létrehozásának, használatának azonban előfeltétele.
Amennyiben a személyes adatokat nem adja meg részünkre, úgy nem tud regisztrálni és felhasználói fiókot
létrehozni, illetve a felhasználói fiókban elérhető funkciókat, szolgáltatásainkat sem tudja elérni. Az Ön e-mail
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címe a regisztrációja megerősítése és a kapcsolattartás érdekében szükséges, a jelszó megadása az Ön
felhasználói fiókjába történő későbbi biztonságos belépést szolgálja.
Adatok törlésének a módja: Ön regisztrációját a weboldalon a felhasználói fiókjában tudja törölni. Tájékoztatjuk,
hogy az adatkezelésünket 3 évente felülvizsgáljuk, melynek keretében adatfrissítést kérünk - ennek keretében
nyilatkozhat a regisztrációjának megtartásáról.
Kiknek adjuk át az Ön adatait? Az Ön személyes adataihoz az Adatkezelő szervezetén belül az arra feljogosított,
dedikált munkavállalók férhetnek hozzá, személyes adatai az alábbi adatfeldolgozók és címzettek részére és a
lent megjelölt célokból kerülnek továbbításra:
Név
Székhelye
Adatátadás, adattovábbítás célja
Avenna Kft.
2083 Solymár, Dózsa György út 4. weblap fejlesztés és üzemeltetés
1132 Budapest, Victor Hugo utca szerver hosting és tárhelyszolgáltató
EZIT Kft.
18-22.

2. HÍRLEVÉL
Milyen célból történik személyes adatai kezelése?
Amennyiben Ön feliratkozott hírlevelünkre akkor a személyes adatait annak érdekében kezeljük, hogy
elektronikus úton a híreinket, eseményeinket tartalmazó hírlevelet tudjunk Önnek küldeni, azaz információt
kiállításainkról, programjainkról, alkotóházainkról és pályázati lehetőségeinkről.
Érintettek: Az érintettek a hírlevélre feliratkozók.
Mely személyes
adatait kezeljük:
• e-mail cím
• opcionálisan
vezeték- és
keresztnév

Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait
(jogalapok):
Az Ön hozzájárulása.
(GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)
Ön a vonatkozó négyzet (checkbox)
bepipálásával hozzájárul ahhoz, hogy az
Adatkezelő hírlevele útján saját nevében
hírekkel, ajánlatokkal keresse meg Önt, azaz
információval a kiállításairól, programjairól,
eseményeiről, alkotóházairól és pályázati
lehetőségeiről.

Meddig kezeljük ezen személyes
adatait (adatkezelés időtartama):
Az Ön személyes adatait a hírlevél
szolgáltatás nyújtásának végéig,
vagy addig kezeljük, amíg Ön (vagy
nagykorúsága esetén a képviselt)
nem kéri az adatok törlését vagy le
nem
iratkozik
a
hírlevél
szolgáltatásról
és
az
adatkezelésnek nincs más érvényes
jogalapja.

Ön bármikor jogosult a hozzájárulását
visszavonni és leiratkozni a hírlevélről.
Amennyiben a hozzájárulást 16. év alatti adta
(ill. nevében törvényes képviselője) a
hozzájárulást nagykorúsága esetén a
képviselt is vissza tudja vonni. A hozzájárulás
visszavonása nem érinti a hozzájáruláson
alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét.

Tájékoztatjuk, hogy 3 évenként
adatfrissítést
kérünk
Öntől.
Amennyiben
megkeresésünkre
nem válaszol, akkor töröljük a
hírlevélre feliratokozottak közül.

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?
A fenti személyes adatai megadása önkéntes. Az adatok megadására Önt sem jogszabály, sem szerződés nem
kötelezi, az a hírlevél szolgáltatásunkban történő részvételnek azonban előfeltétele. Az e-mail címe azért
szükséges, hogy az üzenetet célba juttassuk Önnek. Amennyiben Ön az email címét nem adja meg részünkre, úgy
nem tudunk az Ön részére elektronikus hírlevelet küldeni Önnek. Ön megadhatja számunkra vezeték- és
keresztnevét is, ezek megadása azonban nem kötelező. Ezeket az adatokat az Ön beazonosítása, és a személyes
kapcsolattartás végett kezeljük a továbbiakban. Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő részéről a hírlevélre
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feliratkozók személyes adatainak kezelése a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §
(5) bekezdésével összhangban is történik, tehát az adatokat nyilvántartásban rögzíti az Adatkezelő.
Adatok törlésének módja: Ön bármikor leiratkozhat hírlevelünkről, ill. kinyilváníthatja, hogy nem kér többé
híreinkről és újdonságainkról megkereséseket a hírlevélben erre a célra megjelölt linken keresztül, vagy a www.
alkotomuveszet.hu weboldalon a Hírlevél leiratkozás gombra kattintva, továbbá „Az adatkezelő megnevezése,
elérhetőségei” fejezetben található postai címünkön is. Törlési kérelme esetén a vonatkozó adatait a kérelem
feldolgozásával egyidejűleg töröljük. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét. Tájékoztatjuk, hogy adatfrissítés keretében is lehetséges a törlés, a fenti táblázat „adatkezelés
időtartama” részében megjelöltek szerint.
Kinek adjuk át az Ön adatait? A személyes adataihoz az Adatkezelő belső szervezetében csak az erre
jogosultsággal rendelkező dedikált munkavállalók férnek hozzá. A személyes adatai az alábbi adatfeldolgozók,
címzettek részére kerülnek átadásra, a lenti célokból:
Név
Avenna Kft.
Rocket Science Group LLC (USA)

Acyba Sas
EZIT Kft.

Székhelye
2083 Solymár, Dózsa György út 4.
Georgia, 675 Ponce De Leon Ave
NE, Suit 5000, Atlanta, Georgia
30308, USA
LYON
7EME-ben
(69007)
Franciaország
1132 Budapest, Victor Hugo utca
18-22.

Adatátadás, adattovábbítás célja
weblap fejlesztés és üzemeltetés
Mailchimp levelező rendszer
szolgáltatása
AcyMailing levelező rendszer
szolgáltatása
szerver
hosting
és
tárhelyszolgáltató

3. PANASZKEZELÉS
Milyen célból történik személyes adatai kezelése?
Abból a célból kezeljük a személyes adatait, hogy az Ön által az Adatkezelő elérhetőségeire
(panaszkezeles@alkotomuveszet.hu email címre, vagy az „Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei c.”
fejezetben szereplő elérhetőségeink egyikére) küldött, vagy beérkező, a weboldalon elérhető szolgáltatásokkal
kapcsolatban felmerülő panaszt kezelni tudjuk, arra válaszolni tudjunk és a panaszával kapcsolatban kapcsolatot
tudjunk tartani Önnel.
Érintettek: Az érintettek azok, akik a szolgáltatásokkal kapcsolatban panasszal éltek vagy a kapcsolódó
eljárásokban szerepelnek.
Mely személyes adatait kezeljük:

Panaszok:
Személyesen, telefonon:
• jegyzőkönyvben szereplő személyes
adatok (név, cím, telefonszám, email
cím, bejelentés módja, bejelentés
tartalma, csatolt dokumentumokban
szereplő
személyes
adatok,
tájékoztatás módja, zártan kezelés
ténye, aláírás)
• panasszal érintett egyéb személyes
adatok (pl. a panasz kivizsgálása
miatt bekért adatok)

Mi alapján kezeljük ezen
személyes adatait (jogalapok):
Jogi kötelezettség teljesítése
(GDPR 6. cikk (1) c). pontja)
A köztulajdonban álló gazdasági
társaságok
takarékosabb
működéséről szóló 2009. évi
CXXII. törvény 7/J. § (3) g.
pontja, illetve a panaszokról és a
közérdekű bejelentésekről szóló
2013. évi CLXV. törvény 1.§ (1)
és (5) bekezdésein alapul. A
panaszkezelés részletes rendje
szabályzatban meghatározott
(„A szervezeti integritást sértő
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Meddig kezeljük ezen
személyes adatait
(adatkezelés időtartama):
A
panaszkezeléssel
kapcsolatban
személyes
adatokat tartalmazó iratokat
az Adatkezelő az Ltv. és a
335/2005. (XII. 29.) Korm.
rendeletből eredő jogszabályi
kötelezettsége alapján iktatja,
és 5 évig megőrzi az
Iratkezelési
Szabályzata
alapján.
A telefonos megkereséseket
hangfelvétel formájában nem
rögzítjük.

• esetlegesen
a
meghallgatási
jegyzőkönyvben szereplő személyes
adatok
(meghallgatás
helye,
időpontja, név, jogviszony, tárgy,
meghallgatásban szereplő egyéb
személyes adatok, aláírás)
• ismételt bejelentés esetén az előző
bejelentés adatai

események
rendje”).

kezelésének
Amennyiben Ön tiltakozott az
adatok kezelése ellen, akkor a
tiltakozás elbírálásáig kezeljük
a személyes adatokat, kivéve
akkor,
ha
a
további
adatkezelésünknek van más
érvényes jogalapja.

Írásban postán, emailen:
• adatlapon szereplő személyes adatok
(név, cím, telefonszám, email cím,
bejelentés
tartalma,
csatolt
dokumentumokban
szereplő
személyes adatok, tájékoztatás
módja, zártan kezelés ténye, aláírás)
• email cím emailen történő panasz
esetén
• postacím postai úton regisztrált
küldeményként történő panasz
esetén
• panasszal érintett egyéb személyes
adatok (pl. a panasz kivizsgálása
miatt bekért adatok)
• ismételt bejelentés esetén az előző
bejelentés adatai
Nyilvántartás:
• esetlegesen panasz tárgya, érintett
személy neve és egyéb személyes
adatai
Fogyasztói
panaszról
felvett
jegyzőkönyv adattartalma:
• vezetéknév, keresztnév
• az Ön lakcíme
• panasz előterjesztésének helye,
ideje, módja
• panaszának,
kifogásának,
bejegyzésének részletes leírása
• panaszhoz mellékelt iratok, adatok,
dokumentumok jegyzéke
• jegyzőkönyv felvételének helye,
ideje
• az Ön panaszának egyedi azonosító
száma
• az Ön aláírása

Jogi kötelezettség teljesítése
(GDPR 6. cikk (1) c). pontja)
Szóbeli és írásbeli panasz
előterjesztésének biztosítása az
Ön
részére
a
fogyasztóvédelemről
szóló
1997. évi CLV. törvény 17/A § (2)
és (7) bekezdése alapján, mely
törvény a panaszról felvett
jegyzőkönyv adattartalmát is
meghatározza. Adatkezelésünk
alapja továbbá a békéltető
testületi eljárásban történő
kötelező
vállalkozási
közreműködésre vonatkozólag
a fogyasztóvédelemről szóló
1997. évi CLV. törvény 29. § (11)
bekezdése, valamint az online
vitarendezés tekintetében a
2009/22/EK irányelv és a
2006/2004/EK
rendelet
módosításáról és a fogyasztói
jogviták online rendezéséről
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A fogyasztói panaszkezeléssel
kapcsolatban a személyes
adatokat tartalmazó iratokat
az Adatkezelő az Ltv. és a
335/2005. (XII. 29.) Korm.
rendeletből eredő jogszabályi
kötelezettsége alapján iktatja,
és 5 évig őrzi meg az
Iratkezelési Szabályzat alapján,
összhangban
a
fogyasztóvédelemről
szóló
1997. évi CLV. törvény 17/A §
(2) és (7) bekezdésével.

szóló 524/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet.
Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?
A nem fogyasztói panaszok esetén az Ön jegyzőkönyvben vagy az adatlapon szereplő adatokat az Ön
beazonosítása, az Önnel a panasz kapcsán való kapcsolattartás és a válaszadás biztosítása és a panasz kivizsgálása
miatt kérjük el. Ezeknek az adatoknak a megadása a panasz feldolgozásának előfeltétele. Amennyiben azokat
nem adja meg, úgy nem tudjuk panaszát feldolgozni, megválaszolni, kapcsolatot felvenni vagy tartani Önnel.
Ugyanez vonatkozik az általunk a panasz kivizsgálása miatt bekért adatokra is. A panaszban Ön önként adhat meg
személyes adatokat, ha úgy gondolja, hogy azok elengedhetetlenül szükségesek a panasza feldolgozásához, mi
azonban nem várunk el Öntől ilyen adatok megadását. Az adatok megadására szerződés Önt nem kötelezi, az
szerződésnek nem előfeltétele.
A fogyasztói panaszról felvett jegyzőkönyv adattartalmát a fogyasztóvédelemről szóló törvény határozza meg.
Amennyiben nem adja meg részünkre a vonatkozó adatokat, előfordulhat, hogy fogyasztói jogait nem, vagy nem
teljeskörűen tudja gyakorolni, vagy Önnel a kapcsolatot nem tudjuk felvenni vagy tartani. Továbbá előfordulhat,
hogy a panaszát adathiány esetén nem, vagy csak részlegesen tudjuk kivizsgálni, ill. annak eleget tenni,
békéltetésben, online vitarendezésben hatékonyan részt venni. A békéltető testületi eljárásban történő
együttműködésünk jogszabály alapján kötelező. A személyes adatok megadására szerződés Önt nem kötelezi, az
szerződésnek nem előfeltétele.
Adatok törlésének módja: A fent meghatározott időtartam elteltével törlésre kerülnek a személyes adatok,
amennyiben nincs egyéb érvényes jogalapja az adatkezelésnek.
Kinek adjuk át az Ön adatait? A panaszok feldolgozásában, kezelésében az Adatkezelő szervezetén belüli dedikált
munkavállalók vesznek részt, valamint személyes adatai az alábbi címzettek, adatfeldolgozók részére is átadásra
kerülnek, az alábbi célokból:
Név
Avenna Kft.
DMSOne Zrt.
EZIT Kft.
Sysman Informatikai Zrt.
Microsoft
Limited

Ireland

Operations

Székhelye
2083 Solymár, Dózsa György út 4.
1117 Budapest, Infopark sétány 1.
„I” épület
1132 Budapest, Victor Hugo utca
18-22.
1037 Budapest, Montevideo u. 10.
1. em.
One Microsoft Place, South County
Business Park, Leopardstown,
Dublin 18, Ireland.

illetékes
és
hatáskörrel
rendelkező
fogyasztóvédelmi
vagy egyéb hatóság
békéltető testület

Adatátadás, adattovábbítás célja
weblap fejlesztés és üzemeltetés
iktatott
panasz
esetén:
iktatórendszer szolgáltatása
szerver
hosting
és
tárhelyszolgáltató
IT-hálózat-üzemeltető
számítógépes
biztosítása

programok

fogyasztóvédelmi vagy egyéb
hatósági eljárás esetén az eljárás
lebonyolítása
békéltető testületi eljárásban
történő részvétel esetén az eljárás
elbonyolítása
online vitarendezés igénybevétele
esetén vitarendezés lebonyolítása

online vitarendező platform és az
eljárásban
eljáró
békéltető
testület
aktuális jogi képviselő

jogi képviselet igénybevétele
esetén annak igénybevétele

4. ALKOTÓHÁZI, VENDÉGHÁZI SZÁLLÁSFOGLALÁS, VENDÉGLÁTÁS
Milyen célból történik személyes adatai kezelése?
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A megadott személyes adatait annak érdekében kezeljük, hogy Alapító Okiratban meghatározott
közfeladatainkat végrehajtsuk, ennek keretében Ön, vagy az Ön által képviselt csoport tagjai a művészi
alkotótevékenységhez támogatott szállást és ellátást tudjanak igénybe venni, az Ön alkotóházainkban és
vendégházainkban történő szállás foglalására irányuló megkeresését, érdeklődését rögzítsük, intézzük, Ön vagy
az Ön által képviselt csoport támogatott szállás és ellátás igénybevételére szerződést kössön velünk, a foglalással
kapcsolatban kapcsolatot tartsunk és aktuális és korábbi foglalását nyilvántartsuk és Ön hozzáférjen az
adatokhoz. Egyes személyes adatokat a helyi adó nyilvántartással, továbbá a szálláshelyekre vonatkozó
adatszolgáltatással kapcsolatos jogszabályi kötelezettségeink teljesítése miatt kezeljük.
Érintettek: Az érintettek azok a személyek, akik szállásfoglalás és a kapcsolódó ellátások megrendelése miatt
lépnek kapcsolatba velünk, továbbá akik saját nevükben, vagy csoport képviselőjeként szerződést kötnek velünk
alkotóházi vagy vendégházi szállás és ellátás igénybevételére, illetve akik szállást és ellátást vesznek igénybe
tőlünk.
Mely személyes adatait kezeljük:
Egyéni jelentkezési lapon:
Jogszabály alapján:
• vezetéknév
• keresztnév
• lakcím/levelezési cím
• telefonszám
• születési hely és idő
• állampolgárság
• hozzátartozó neve és életkora
Kapcsolattartáshoz, szerződés
előkészítéséhez, kedvezmény
igénybevételéhez:
• Magyar Mecénás Program tagsági
kód
• alkotóművész mivolt
• foglalás időpontja és helye
• szoba típusa
• ellátás típusa
• megkeresésben, foglalásnál,
igénybevételnél megadott egyéb
adatok
Csoportos jelentkezés esetén külön
szerződés készül.
Kapcsolattartáshoz, szerződés
előkészítéséhez, kedvezmény
igénybevételéhez:
• képviselő neve
• képviselő elérhetőségei
• képviselő aláírása
• intézményes megállapodás ténye
és tartalma
• foglalás időpontja és helye
• szoba típusa
• ellátás típusa
• megkeresésben, foglalásnál,
igénybevételnél megadott egyéb
adatok

Mi alapján kezeljük ezen
személyes adatait (jogalapok):
Közérdekű feladat végrehajtása
(GDPR 6. cikk (1) e). pontja)
Az adatkezelés a közfeladataink
keretén belüli alkotóházainkban,
vendégházainkban
támogatott
szállás és ellátás biztosítására
vonatkozó
szolgáltató
tevékenységünk
végrehajtása
céljából szükséges.
Az adatkezelés az Alaptörvény 15.
cikk (1) bekezdésén, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről
szóló 94/2018. (V. 22.) Korm.
rendelet 99. § (2) bekezdésén,
továbbá az állami vagyonnal való
gazdálkodásról szóló 254/2007.
(X. 4.) Korm. rendelet 6. §-n és a
Magyar
Alkotóművészeti
Közalapítvány megszüntetéséről
szóló 1151/2011. (V. 18.) Korm.
határozaton alapul.
Az adatkezelés az Adatkezelő
weboldalán mindenki számára
nyilvánosan hozzáférhető Alapító
Okirattal,
az
Adatkezelő
Szolgáltatási Szabályzatával és az
alkotóházakra vonatkozó Vezetői
Utasítással összhangban történik.
A
helyi
önkormányzati
idegenforgalmi adó nyilvántartás
miatt kötelezően kezelt adatok
tekintetében:
Jogi kötelezettség teljesítése
(GDPR 6. cikk (1) c). pont
A helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény 1. §- (1) bekezdése és a
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Meddig kezeljük ezen
személyes adatait:
Az igényléssel érintett
személyes
adatokat
tartalmazó iratokat az
Adatkezelő Ltv. és a
335/2005. (XII. 29.)
Korm.
rendeletből
eredő
jogszabályi
kötelezettsége alapján
iktatja,
és
az
Iratkezelési Szabályzat
alapján 10 évig őrzi
meg.
A
könyvviteli
elszámolást
közvetlenül
és
közvetetten
alátámasztó számviteli
bizonylatokat, iratokat
szintén iktatjuk és a
Számviteli tv. 169. § (2)
bekezdése alapján, a
kiállítástól számított 8
évig őrizzük meg,
összhangban
az
Iratkezelési
Szabályzattal.
Az
adó
megállapításhoz
szükséges
iratokat
szintén iktatjuk, és az
adózás rendjéről szóló
2017. évi CL. törvény
78. § (3) bekezdése
alapján a bevallás éve
plusz 5 évig őrizzük,
amennyiben társasági
adó vagy ÁFA ügy
irataiban
szereplő
adatokról van szó, a

Szerződésben:
Magánszemély esetén:
• név
• születési név
• születési hely, idő
• anyja születési neve
• állampolgárság
• adóazonosító jel
•
• lakcím/levelezési cím
• e-mail
• aláírás
Cég/intézmény esetén:
• Cég/intézménynév:
• székhely:
• adószám:
• bankszámlaszám:
• céges képviselő neve és aláírása

vonatkozó helyi önkormányzati
adórendelet alapján.
Ntak rendszerben rögzített adatok
tekintetében:
Jogi kötelezettség teljesítése
(GDPR 6. cikk (1) c). pont
a
turisztikai
térségek
fejlesztésének állami feladatairól
szóló 2016. évi CLVI. Törvény 9/B.
§ (1) a) pontja és a
235/2019.
(X.
15.)
Kormányrendelet 7. § (7) c) pontja
alapján

Kapcsolattartáshoz, szerződés
teljesítéséhez:
• E-maiben történő jelentkezés
esetén e-mail cím
• telefonon történő jelentkezés
esetén telefonszám
• esetlegesen szállásfoglalási
megkeresésben, érdeklődésben
vagy a szállás foglalásával,
igénybevételével kapcsolatban Ön
által megadott egyéb, nem
kötelezően megadott személyes
adatok
Bejelentkezési lapon a Helyi önkormányzati
idegenforgalmi adó nyilvántartás miatt
kezelt adatok, amelyek általában a
következők:
• szállást igénybe vevő neve
• személyi igazolványának száma
vagy útlevélszáma
• születési ideje és helye
• lakcíme
• érkezés és távozás napja
• vendégéjszakák száma
• adómentes tartózkodás jogcíme
• adóköteles napok száma
• adó összege
• munkavégzés ténye és a szállást
igénybe vevő munkahelyének
adatai
• számlázási cím
• számla vagy nyugta száma
Bejelentkezési lapon egyéb adatok:
• szállást igénybe vevő aláírása
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kezelési idő 8 év az
Iratkezelési Szabályzat
alapján.

Az Ntak rendszerben
kezelt adatokat az
együttműködés
idejének
lejártát
követő egy évig őrizzük
meg.

•
•

esetlegesen e-mail címe
esetlegesen telefonszáma

Ntak rendszerben lejelentendő adatok:
• napi statisztikai adatok
• havi statisztikai adatok
• Név
• születési dátum
• régió szerinti lakcím (város neve)
• tartózkodás idő
• szobaár
• IFA összege
Adatok forrása: Amennyiben nem Ön adta
meg nekünk a személyes adatokat, akkor
azok forrása az Ön szakmai szervezete

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?
A kapcsolattartáshoz, szerződés teljesítéséhez, jelentkezési lapon, szerződésben, a bejelentkezési lapon nem
kötelezően megadott személyes adatok megadása szerződés előfeltétele, vagy annak a teljesítéséhez szükséges.
Amennyiben azokat nem adja meg részünkre úgy nem tud a szállást foglalni és ellátást rendelni tőlünk, foglalását
vagy megkeresését mi nem tudjuk intézni, Ön nem tud velünk szállás foglalására és ellátás megrendelésére
szerződést kötni, kedvezményt igénybe venni, vagy kapcsolatban lenni velünk e célból. A jelentkezési lapon és a
bejelentkezési lapon az idegenforgalmi adó nyilvántartása miatt kezelt adatok, illetve az Ntak rendszerben kezelt
adatok megadása jogszabályi kötelezettségen alapul, ha Ön azokat nem adja meg, akkor nem tud nálunk
megszállni és ellátást sem igénybe venni, mi pedig nem tudjuk adóval és adatszolgáltatással kapcsolatos
jogszabályi kötelezettségeinket teljesíteni. Az Ön e-mail címe és telefonszáma a foglalás teljesítésével
kapcsolatos ügyintézés, kapcsolattartás érdekében szükséges, ezen adatok megadása szükséges részünkre a
szállásra, ellátásra szerződés teljesítése érdekében. A szerződésben elkért adatok a szerződés teljesítése
érdekében szükségesek. Az intézményi megállapodás ténye, Magyar Mecénás Program tagsági kód, a
hozzátartozók adatai a kedvezmények igénybevételéhez szükségesek. A vendégéjszakákra vonatkozó adatok, és
az Ön beazonosításához szükséges és életkorára vonatkozó adatok jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez
szükségesek. Az Ön aláírása a foglalás hitelesítéséhez szükséges. A céges kapcsolattartói vagy képviselői adatok
megadása a zökkenőmentes céges kapcsolattartáshoz, illetve a céges képviselethez szükségesek.
Adatok törlésének a módja: Adatait a fenti megőrzési határidő elteltével töröljük, ha nincs egyéb érvényes
jogalapja a személyes adatok kezelésének.
Kiknek adjuk át az Ön adatait? Az Adatkezelő dedikált munkatársa dolgozza fel a személyes adatokat. Az Ön
szerződésének teljesítésével kapcsolatban az egyes személyes adatai az alábbi címzettek, adatfeldolgozók
részére és a lent megjelölt célokból kerülnek továbbításra:
Név
Avenna Kft.
DMSOne Zrt.
EZIT Kft.
Sysman Informatikai Zrt.
Microsoft
Ireland
Operations Limited

Székhelye
2083 Solymár, Dózsa György út 4.
1117 Budapest, Infopark sétány
1. „I” épület
1132 Budapest, Victor Hugo utca
18-22.
1037 Budapest, Montevideo u.
10. 1. em.
One Microsoft Place, South
County
Business
Park,
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Adatátadás, adattovábbítás célja
weblap fejlesztés és üzemeltetés
iktatórendszer szolgáltatása
szerver hosting és tárhelyszolgáltató
IT-hálózat-üzemeltető
számítógépes programok biztosítása

Leopardstown,
Ireland.

Dublin

18,

illetékes jegyző

illetékes önkormányzat,
mint adóhatóság

Magyar Turisztikai
Ügynökség Zrt. (Nemzeti
Turisztikai
Adatszolgáltató központ)

1027 Budapest, Kacsa u. 15-23.

GAP Solutions Kft.

2162 Őrbottyán, Hosszúföldek út
056/5
1113 Budapest, Karolina út 65.

LIBRA SZOFTVER ZRT.

önkormányzati ellenőrzés keretében
átadott személyes adatok tekintetében a
jogszabály alapján történő szálláshely
ellenőrzés teljesítése a 239/2009. (X. 20.)
Korm. Rendelet 7/A § (3) bekezdése
alapján
helyi önkormányzati IFA
vendégnyilvántartás adatai tekintetében
az adóbevallásra vonatkozó jogszabályi
kötelezettség teljesítése a helyi adókról
szóló 1990. évi C. törvény 42/C § (1)
bekezdése
statisztikai
adatok
szolgáltatására
vonatkozó jogszabályi adatszolgáltatási
kötelezettség teljesítése a 2016. évi CLVI.
Törvény 9/B. § (1) a) pontja és a
235/2019. (X. 15.) Kormányrendelet 7. §
(7) c) pontja alapján
alapján; továbbá a szálláshelykereső
szoftver üzemeltetése
szálláshelynyilvántartó szoftver
üzemeltetése
könyvelés, számlázás

5. FIZETÉS ÉS SZÁMLÁZÁS, SZÁMVITELI BIZONYLAT KIÁLLÍTÁSA
Milyen célból történik személyes adatai kezelése?
Amennyiben Ön a szolgáltatásokért fizet, személyes adatait a fizetés dokumentálása, számla kiállítása, valamint
a minket terhelő számviteli kötelezettségek teljesítése céljából kezeljük. A könyvviteli elszámolást alátámasztó
bizonylatok adatain túli adatok (egyes fizetési adatok) kezelése a velünk kötött szerződés alapján is történik.
Érintettek: Az érintettek azok, akik a szolgáltatásokért fizetnek.
Mely személyes adatait
kezeljük:
Fizetéshez:
• fizetés módja
• fizetés ténye és
fizetés
teljesítésének
dátuma
• fizetett összeg
Számlázáshoz:
• vezetéknév
• keresztnév

Mi alapján kezeljük ezen
személyes adatait (jogalapok):
Jogi kötelezettség teljesítése
(GDPR 6. cikk (1) c). pont
A
könyvviteli
elszámolást
alátámasztó
bizonylatokra
vonatkozó
adatkezelésünk
a
Számviteli tv. 169. § (1) és (2)
bekezdése, az Áfa tv. 159. § (1) és
(2) bekezdése alapján történik.
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Meddig kezeljük ezen személyes
adatait (adatkezelés időtartama):
A könyvviteli elszámolást közvetlenül
és közvetetten alátámasztó számviteli
bizonylatokat, iratokat az Adatkezelő
Ltv. és a 335/2005. (XII. 29.) Korm.
rendeletből
eredő
jogszabályi
kötelezettsége alapján iktatja, a
Számviteli tv. 169. § (2) bekezdése
alapján, a kiállítástól számított 8 évig
őrizzük
meg,
összhangban
az
Iratkezelési Szabályzatával.

•

•
•
•
•
•

Az adó megállapításhoz szükséges
iratokat az Adatkezelő Ltv. és a
335/2005. (XII. 29.) Korm. rendeletből
eredő
jogszabályi
kötelezettsége
alapján iktatja, és az adózás rendjéről
szóló 2017. évi CL. törvény 78. § (3)
bekezdése alapján a bevallás éve plusz
5 évig őrizzük, amennyiben társasági
adó vagy ÁFA ügy irataiban szereplő
adatokról van szó, a kezelési idő 8 év az
Iratkezelési Szabályzat alapján.

szolgáltatás
megnevezése és
ára
lakcím
számla
végösszege
fizetés módja
teljesítés dátuma
esetenként: az Ön
aláírása

Az adatkezelési idők összhangban
vannak a Bizonylati Szabályzat 2.13
pontjával.

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?
A számlázáshoz szükséges adatok megadása jogszabályon alapul. Amennyiben a jogszabály alapján kötelező
adatokat Ön nem adja meg részünkre, úgy a vásárlásáról az Ön részére nem tudunk számlát kiállítani, a fizetés
során rögzített egyes adatok is a számviteli elszámolás részét képezhetik. Az egyes fizetéshez elkért,
nyilvántartott adatok szerződés teljesítéséhez szükségesek, az Ön szerződéses kötelezettségén alapulnak.
Amennyiben nem adja meg azokat, akkor nem tudja a fizetést lebonyolítani részünkre, ill. a szerződésből eredő
fizetési kötelezettségét teljesíteni. A fizetéssel kapcsolatban egyes adatokat pedig jellemzően nem Ön adja meg,
azok a fizetés feldolgozásakor lesznek csak ismertek számunkra.
Adatok törlésének módja: A fenti adatok a meghatározott időtartam elteltével törlésre kerülnek, amennyiben
nincs egyéb érvényes jogalapja az adatkezelésnek.
Kinek adjuk át az Ön adatait? A személyes adatokat az Adatkezelő dedikált munkatársai kezelik. A személyes
adatai az alábbi címzettek, adatfeldolgozók részére is átadásra kerülnek, a lent meghatározott célokból:
Név
LIBRA SZOFTVER ZRT.
Avenna Kft.
DMSOne Zrt.

GIRO Zrt.

Székhelye
1113 Budapest, Karolina út 65.
2083 Solymár, Dózsa György út 4.
1117 Budapest, Infopark sétány
1. „I” épület
1132 Budapest, Victor Hugo utca
18-22.
1037 Budapest, Montevideo u.
10. 1. em.
One Microsoft Place, South
County
Business
Park,
Leopardstown,
Dublin
18,
Ireland.
1054 Budapest, Vadász utca 31.

OTP Bank Nyrt.

1051 Budapest, Nádor u.16.

MKB Bank Nyrt.

1056 Budapest, Váci u. 38.

EZIT Kft.
Sysman Informatikai Zrt.
Microsoft
Ireland
Operations Limited
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Adatátadás, adattovábbítás célja
könyvelés és számlázás
weblap fejlesztés és üzemeltetés
iktatórendszer szolgáltatása
szerver hosting és tárhelyszolgáltató
IT-hálózat-üzemeltető
számítógépes programok biztosítása

Magyar Államkincstári fizetési rendszer
lebonyolítója.
Önálló
adatkezelő,
adatkezelésre
vonatkozóan
saját
adatkezelési tájékoztatóval rendelkezik.
OTP fizetési rendszer lebonyolítója.
Önálló
adatkezelő,
adatkezelésre
vonatkozóan
saját
adatkezelési
tájékoztatóval rendelkezik.
MKB fizetési rendszer lebonyolítója.
Önálló
adatkezelő,
adatkezelésre

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

H-1054 Budapest, Széchenyi u.
2., Magyarország

vonatkozóan
saját
adatkezelési
tájékoztatóval rendelkezik.
A 2007. évi CXXVII. törvény alapján
elektronikus
adatszolgáltatási
kötelezettség teljesítése a kibocsátott
számlák adatairól. Önálló adatkezelő,
adatkezelésre
vonatkozóan
saját
adatkezelési tájékoztatóval rendelkezik.

6. MUNKAERŐ-TOBORZÁS
Milyen célból történik személyes adatai kezelése?
A toborzásban résztvevők személyes adatait a weboldalon megjelenő állásajánlatokkal kapcsolatos munkaerő
toborzás és munkaerő adatbázis létrehozása és kezelése céljából kezeljük.
Érintettek: A toborzásban résztvevők.
Mely személyes adatait
kezeljük:
• email cím (ahonnan az
önéletrajzát megküldi nekünk)
• önéletrajzban
foglalt
személyes adatok, jellemzően:
név, születési dátum, előző
munkahelyek, tanulmányi
adatok, képességek, képesítések
hobbyk, személyes értékelés,
telefonszám, email cím, képmás

Mi alapján kezeljük ezen személyes
adatait (jogalapok):
Az Ön hozzájárulása.
(GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)
Önnek lehetősége van Társaságunknál
állásajánlatra jelentkezni. Ön a
jelentkezés elküldésével hozzájárul
ahhoz, hogy az általunk meghirdetett
állásajánlatra vonatkozó toborzás és az
azzal kapcsolatos kapcsolatfelvétel és
kapcsolattartás céljából az Adatkezelő
ezen pont szerinti személyes adatait
kezelje.
Önnek lehetősége van bekerülni
toborzás célú adatbázisunkba. Ekkor
Ön a jelentkezés során külön erre
vonatkozóan kifejezetten hozzájárul
ahhoz, hogy az Adatkezelő toborzás
célú adatbázisában az ezen pont
szerinti személyes adatait kezelje és
toborzási célból felvegye és tartsa
Önnel a kapcsolatot.

Meddig kezeljük ezen személyes
adatait (adatkezelés
időtartama):
A weboldalon meghirdetett
álláspályázattal
kapcsolatos
toborzás
céljából
kezelt
személyes adatait tartalmazó
iratokat az Adatkezelő Ltv. és a
335/2005. (XII. 29.) Korm.
rendeletből eredő jogszabályi
kötelezettsége alapján iktatja, és
az
álláspályázat
lezárultától
számított 5 évig kezeli az
Iratkezelési Szabályzat alapján.
A
további,
toborzás
célú
adatkezelésre vonatkozóan a
személyes
adatait
az
Ön
hozzájárulásának visszavonásáig
kezeljük. Az adatkezelésünket 3
évente felülvizsgáljuk, melynek
keretében adatfrissítést végzünk.

Ön bármikor jogosult a hozzájárulását
(bármelyiket
külön-külön
is)
visszavonni.
A
hozzájárulás
visszavonása nem érinti a visszavonás
előtti adatkezelés jogszerűségét.

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?
A személyes adatok megadása teljes mértékben önkéntes. A személyes adatok megadására Önt sem jogszabály,
sem szerződés nem kötelezi, azonban azok megadása szükséges a toborzáshoz, az Ön beazonosításához, az Önnel
való kapcsolatfelvételhez és kapcsolattartáshoz, és ahhoz, hogy elbíráljuk, hogy Ön megfelelő lehet-e a
meghirdetett vagy egyéb nyitott állásajánlatunkra. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor
nem tud részt venni a toborzásban.
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Adatok törlésének módja: A fenti személyes adatok törlését Ön az „Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei c.”
fejezetben szereplő elérhetőségeink egyikén kérheti. Egyebekben a fenti személyes adatok a fent meghatározott
időtartam elteltével törlésre kerülnek.
Kinek adjuk át adatait: Az Ön személyes adataihoz az Adatkezelő szervezetén belül az arra feljogosított, dedikált
munkavállalók férhetnek hozzá. Személyes adatai továbbá az alábbi adatfeldolgozók és egyéb címzettek részére
és a lent megjelölt célokból kerülnek továbbításra:
Név
DMSOne Zrt.
EZIT Kft.
Sysman Informatikai Zrt.
Microsoft
Limited

Ireland

Operations

Székhelye
1117 Budapest, Infopark sétány 1.
„I” épület
1132 Budapest, Victor Hugo utca
18-22.
1037 Budapest, Montevideo u. 10.
1. em.
One Microsoft Place, South County
Business Park, Leopardstown,
Dublin 18, Ireland.

Adatátadás, adattovábbítás célja
iktatórendszer szolgáltatása
szerver
hosting
tárhelyszolgáltató
IT-hálózat-üzemeltető
számítógépes
biztosítása

és

programok

7. MAGYAR MECÉNÁS PROGRAM
Milyen célból történik személyes adatai kezelése?
Az adatkezelés célja az Adatkezelő Alapító Okiratában meghatározott közfeladatainak ellátása, ennek keretében
az alkotóművészek számára a támogatott művészeti szolgáltatások igénybevételi keretének biztosítása, azaz a
Magyar Mecénás Program működtetése, az abban történő részvétel lehetőségének és a kedvezmények,
támogatott szolgáltatások igénybevételének biztosítása az Ön számára, továbbá a programmal kapcsolatosan a
közöttünk történő kapcsolattartás.
Érintettek: Az érintettek a programba jelentkezők és a programban részt vevők, továbbá a programba jelentkező
vagy a programban részt vevő szervezetek képviselői, tagokat ajánlók.
Mely személyes adatait kezeljük:
Tagok, tagságra jelentkezők
adatai:
• Név
• Anyja neve
• Lakcím
• Születési név
• Születési hely
• Születési dátum
• Személyi igazolvány száma
• Adóazonosító jel
• TAJ szám
• Telefonszám
• E-mail cím
• Állampolgárság
• MMP csatlakozás dátuma
• MMP tagsági szám

Mi alapján kezeljük ezen
személyes adatait (jogalapok):

Meddig kezeljük ezen személyes
adatait (adatkezelés időtartama):

Közérdekű feladat
végrehajtása
(GDPR 6. cikk (1) e). pontja)

Az igényléssel érintett személyes
adatokat tartalmazó iratokat az
Adatkezelő Ltv. és a 335/2005. (XII.
29.) Korm. rendeletből eredő
jogszabályi kötelezettsége alapján
15 évig megőrzi
az Iratkezelési Szabályzata alapján.

Az adatkezelés közfeladataink
keretén
belül
az
alkotóművészek számára a
támogatott
művészeti
szolgáltatások
igénybevételének
biztosításához,
a
Magyar
Mecénás
Program
működtetésének
végrehajtásához szükséges.
Az adatkezelés az Alaptörvény
15. cikk (1) bekezdésén, a
Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 94/2018. (V.
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• állami kitüntetés ténye alanyi jogon
történő felvétel esetén
• Magyar Művészeti Akadémiai tagság
ténye alanyi jogon történő felvétel
esetén
• szakmai önéletrajzban feltüntetett
személyes adatok
• ajánló neve, foglalkozása, aláírása
• művészeti ág
• esetenként ösztöndíjas mivolt
• szakmai ajánlásban esetleg
feltüntetett személyes adatok
Adatok forrása: Amennyiben nem Ön adta
meg nekünk a személyes adatokat, akkor
azok forrása az Ön által ajánlott személy.

22.) Korm. rendelet 99. § (2)
bekezdésén, továbbá az állami
vagyonnal való gazdálkodásról
szóló 254/2007. (X. 4.) Korm.
rendelet 6. §-n és a Magyar
Alkotóművészeti Közalapítvány
megszüntetéséről
szóló
1151/2011. (V. 18.) Korm.
határozaton alapul, továbbá a
felügyelő
bizottság
által
jóváhagyott
„Szolgáltatási
Szabályzat” c. szabályzatával és
az
Alapító
Okiratával
összhangban történik.

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?
Amennyiben Ön jelentkezést nyújt be hozzánk, a jelentkezése önkéntes, és a jelentkezés keretében Önnek az
igénylőlapon feltüntetett személyes adatokat kell megadnia. Amennyiben nem adja meg az adatokat,
nyilatkozatokat, az Adatkezelő a jelentkezést nem tudja elbírálni, nem tud együttműködési megállapodást kötni,
Ön pedig nem tud részt venni a Magyar Mecénás Programban és az alkotóművészeknek szóló támogatott
szolgáltatásokban. A telefonszám, a lakcím és az email cím a kapcsolattartáshoz, a többi kért személyes adat az
Ön beazonosításához és a jelentkezés elbírálásához szükségesek. A jelentkezésben kért személyes adatok
megadására Önt szerződés nem kötelezi, az azonban a kedvezmények, támogatott szolgáltatások igénybevétele
vonatkozásában a szolgáltatásainkra irányuló megrendelés előfeltétele lehet. Az ajánló adatai a beazonosításhoz,
az ajánlás hitelesítéséhez, illetve az igénylés elbírálásához szükségesek, ha nem adja meg az adatokat, akkor nem
tud ajánlást benyújtania jelentkezéshez.
Adatok törlésének módja: A személyes adatait a fenti vonatkozó határidő elteltével töröljük, amennyiben nincs
egyéb érvényes jogalapja az adatkezelésnek.
Kinek adjuk át az Ön adatait? A személyes adatok kezelésében az Adatkezelő dedikált munkatársai vesznek részt,
valamint személyes adatai az alábbi címzettek, adatfeldolgozók részére is átadásra kerülnek, az alábbi célokból:
Név
Székhelye
Adatátadás, adattovábbítás célja
Avenna Kft.
2083 Solymár, Dózsa György út 4. weblap fejlesztés és üzemeltetés
EZIT Kft.
1132 Budapest, Victor Hugo utca szerver
hosting
és
18-22.
tárhelyszolgáltató
Sysman Informatikai Zrt.
1037 Budapest, Montevideo u. 10. IT-hálózat-üzemeltető
1. em.
Microsoft Ireland Operations
One Microsoft Place, South számítógépes
programok
Limited
County
Business
Park, biztosítása
Leopardstown, Dublin 18, Ireland.
SigmaNET Kft.
rendszer
1132 Budapest, Victor Hugo u. nyilvántartási
szolgáltatója
18-22

8.

MŰTEREMLAKÁS PÁLYÁZAT

Milyen célból történik személyes adatai kezelése?
Az adatkezelés célja az Adatkezelő Alapító Okiratában meghatározott közfeladatok ellátása, ennek keretében a
műteremlakások bérlőkijelölésére vonatkozó feladat ellátása, így a kapcsolódó eljárások lefolytatása és a
kapcsolattartás.
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Érintettek: Az érintettek az igénylést benyújtók és az abban vagy a kapcsolódó eljárásokban szereplők.
Mely személyes adatait kezeljük:

Igénylő adatai:
• név
• művészeti ág, melyben tevékenykedik
• születési idő (év, hónap, nap)
• születési hely
• állandó lakcím
• levelezési cím
• telefonszám
• e-mail cím
• korábban bérelt-e műteremlakást (Ha
igen, hol és melyik évben, években?)
• melyik lakásra / lakásokra pályázik
• aláírás
• esetlegesen hozzátartozókra vonatkozó
személyes adatok
• esetlegesen tartási szerződés személyes
adatai
• esetlegesen
más
befogadni
kívánt/befogadott személy személyes
adatai
• esetlegesen lakáscsere dokumentumaiban
feltüntetett személyes adatok
• esetlegesen
lakáselidegenítés
dokumentumaiban feltüntetett személyes
adatok
Kijelölt bérlők adatai:
• Név
• Lakcím
• Levelezési cím
• Telefonszám
• E-mail cím

Mi alapján kezeljük ezen
személyes adatait (jogalapok):

Közérdekű feladat végrehajtása
(GDPR 6. cikk (1) e). pontja)
Az adatkezelés közfeladataink
keretein belül a műteremlakások
bérlőkijelölésének végrehajtásához
szükséges.
Az adatkezelés a lakások és
helyiségek bérletére, valamint az
elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII.
törvény 3. § (3) és (6) bekezdésein,
87. § (3) bekezdésén és 91/A. § 14.
pontján,
valamint
a
műteremlakások
bérletére
vonatkozó egyes szabályokról szóló
15/1995. (XII. 29.) MKM rendelet 3.
§ (1), (2), (4) és (7) bekezdésein, a
hozzátartozók tekintetében a 4. §
(2) bekezdésén, a más személy
befogadására vonatkozóan a 6. § (1)
bekezdés,
tartási
szerződésre
vonatkozóan a 8. §, cserére
vonatkozólag a 9. §, elidegenítésre
vonatkozólag a 11. § (1)
bekezdésén, az önkormányzattal
történő megállapodás tekintetében
a 13. §, továbbá a miniszter által
jóváhagyott
„Alkotóművészeti
Műteremlakás Bizottság Működési
Szabályzata” c. szabályzatával és az
Alapító Okiratával összhangban.

• Születési hely
• Születési dátum

Bizottsági tag adatai:
• név
• foglalkozás
• bizottsági tagság ténye
• aláírás
• bizottsági
ülés
jegyzőkönyvében
feltüntetett személyes adatok
• összeférhetetlenségre vonatkozó adatok
(lásd a jelen Adatkezelési tájékoztató 20.
pontját)
Egyéb:
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Meddig kezeljük ezen
személyes
adatait
(adatkezelés
időtartama):
Az igényléssel érintett
személyes
adatokat
tartalmazó iratokat az
Adatkezelő Ltv. és a
335/2005. (XII. 29.)
Korm.
rendeletből
eredő
jogszabályi
kötelezettsége alapján
iktatja, és a pályázati
anyagokat, kérelmeket,
értesítőket 10 évig, a
bizottsági ülés iratait,
jegyzőkönyveket,
meghatalmazásokat,
döntéseket
pedig
határidő nélkül őrzi
meg
az
Iratkezelési
Szabályzat alapján.

• jóváhagyó neve, beosztása
• jóváhagyó aláírása
• érintett önkormányzat képviselőjének
neve, beosztása és aláírása
Felhívjuk figyelmét, hogy a vonatkozó
jogszabályok alapján a pályázat nyilvános,
annak eredményét (a nyertes pályázó nevét
és emailcímét) az Adatkezelő
az
„Alkotóművészeti Műteremlakás Bizottság
Működési Szabályzata” c. szabályzata V.2.
pontja alapján weboldalán közzéteheti, az
eredmény tehát mindenki számára
nyilvánosan elérhető.

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?
Amennyiben Ön igényléssel él felénk, az igénylése önkéntes, és az igénylés keretében Önnek az igénylőlapon
feltüntetett személyes adatokat kell megadnia. Amennyiben nem adja meg az adatokat, nyilatkozatokat, az
Adatkezelő az igénylését nem tudja elbírálni. A telefonszám és az email cím a kapcsolattartáshoz, a többi kért
személyes adat az Ön beazonosításához és a jogszabályi rendelkezések teljesítéséhez szükségesek. Az
igénylésben kért személyes adatok megadására Önt szerződés nem kötelezi, az azonban a műteremlakásra
vonatkozó bérleti szerződésnek előfeltétele lehet. A bizottsági tagok adatai a beazonosításhoz, illetve a
kapcsolódó jogszabályon alapuló eljárások lefolytatása céljából szükségesek, ha Ön nem adja meg az adatokat,
akkor nem tud részt venni a bizottsági munkában. A jóváhagyó adatai a képviseleti jog gyakorlásához és a
kapcsolódó jogszabályon alapuló eljárások lefolytatása céljából szükségesek, amennyiben Ön nem adja meg
azokat, akkor nem tud az eljárásokban részt venni.
Adatok törlésének módja: A személyes adatait a fenti vonatkozó határidő elteltével töröljük, amennyiben nincs
egyéb érvényes jogalapja az adatkezelésnek.
Kinek adjuk át az Ön adatait? A személyes adatok kezelésében az Adatkezelő dedikált munkatársai vesznek részt,
valamint személyes adatai az alábbi címzettek, adatfeldolgozók részére is átadásra kerülnek, az alábbi célokból:
Név
Székhelye
Adatátadás, adattovábbítás célja
Emberi
Erőforrások 1054 Budapest, Akadémia u. 3.
bizottsági tagok adatai: jóváhagyás;
Minisztériuma
bizottsági ülés jegyzőkönyvének
adatai: tájékoztatás
Avenna Kft.
2083 Solymár, Dózsa György út 4. weblap fejlesztés és üzemeltetés

DMSOne Zrt.
EZIT Kft.
Sysman Informatikai Zrt.
Microsoft Ireland Operations
Limited

1117 Budapest, Infopark sétány 1.
„I” épület
1132 Budapest, Victor Hugo utca
18-22.
1037 Budapest, Montevideo u. 10.
1. em.
One Microsoft Place, South
County
Business
Park,
Leopardstown, Dublin 18, Ireland.

érintett önkormányzat

LIBRA SZOFTVER ZRT.

1113 Budapest, Karolina út 65.
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iktatórendszer szolgáltatása
szerver
hosting
tárhelyszolgáltató
IT-hálózat-üzemeltető
számítógépes
biztosítása

és

programok

kijelölést tartalmazó döntésben
foglalt személyes adatok, név, cím,
email, telefonszám: tájékoztatás;
nyertes
személyes
adatai:
tájékoztatás, önálló adatkezelő
könyvelés, számlázás

Alkotóművészeti Műterem
Lakás Bizottság tagjai

pályázatban foglalt személyes
adatok: pályázat elbírálása

9. MŰBÍRÁLAT (KÖZTÉRI ALKOTÁSOK SZAKVÉLEMÉNYEZÉSE,
RESTAURÁLÁSI SZAKVÉLEMÉNYEZÉS)
Milyen célból történik személyes adatai kezelése?
Az adatkezelés célja az Adatkezelő Alapító Okiratában meghatározott közfeladatok ellátása, ennek keretében
műbírálati tevékenység végzése, szakvéleményező, dokumentációs tevékenység végzése, így köztéri
műalkotások szakértői bírálata, szakvéleményező zsűri megszervezése, szakvélemény kiállítása, restaurálási
szakvéleményezési feladatok elvégzése, illetve a kapcsolódó eljárások lefolytatása és a kapcsolattartás.
Érintettek: Az érintettek a műbírálatot megrendelők és az abban vagy a kapcsolódó eljárásokban szereplők.
Mely személyes adatait kezeljük:

Mi alapján kezeljük ezen
személyes adatait (jogalapok):

Meddig kezeljük ezen
személyes
adatait
(adatkezelés
időtartama):

Igénylő adatai:

Közérdekű feladat végrehajtása
(GDPR 6. cikk (1) e). pontja)

Az igényléssel érintett
személyes adatokat
tartalmazó iratokat az
Adatkezelő Ltv. és a
335/2005. (XII. 29.)
Korm.
rendeletből
eredő
jogszabályi
kötelezettsége alapján
iktatja, és 15 évig őrzi
meg,
azután
levéltárba adja, az
Iratkezelési Szabályzat
alapján.

• Anyja neve
• Lakcím
• Levelezési cím
• Születési név
• Születési hely
• Születési dátum
• Személyi igazolvány száma
• Adóazonosító jel
• adószám
• TAJ szám
• E-mail cím
• Bankszámla szám
• képviselő neve
adószámos magánszemély esetén:
• adószám
egyéni vállalkozó esetén:
• Egyéni vállalkozó neve:
• Egyéni vállalkozó székhelye:
• Egyéni vállalkozó levelezési címe:
• Egyéni vállalkozó adóazonosító jele:
• Nyilvántartási száma:
• Adószáma:
• Bankszámlaszáma:
cég esetén:

Az
adatkezelés
a
szakvéleményező,
dokumentációs
és
pályázat
lebonyolító
műbírálati
tevékenység végzésére vonatkozó
közfeladat
végrehajtásához
szükséges.
Az adatkezelés az Alaptörvény 15.
cikk (1) bekezdésén, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről
szóló 94/2018. (V. 22.) Korm.
rendelet 99. § (2) bekezdésén,
továbbá az állami vagyonnal való
gazdálkodásról szóló 254/2007.
(X. 4.) Korm. rendelet 6. §-n és a
Magyar
Alkotóművészeti
Közalapítvány megszüntetéséről
szóló 1151/2011. (V. 18.) Korm.
határozaton alapul, az Adatkezelő
Alapító Okiratával összhangban.

•
•
•
•

Székhely:
Levelezési cím:
Képviselő neve, tisztsége:
Cégjegyzékszám/nyilvántartási
szám/törzskönyvi szám:
• Adószám:
• Számlavezető bank neve:
• Bankszámlaszáma:
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Szakértői Bizottsági tag adatai:
• Anyja neve
• Lakcím
• Levelezési cím
• Születési név
• Születési hely
• Születési dátum
• Személyi igazolvány száma
• Adóazonosító jel
• TAJ szám
• E-mail cím
• Telefonszám
• Bankszámla szám
adószámos magánszemély esetén:
• adószám
egyéni vállalkozó esetén:
• Egyéni vállalkozó neve:
• Egyéni vállalkozó székhelye:
• Egyéni vállalkozó levelezési címe:
• Egyéni vállalkozó adóazonosító jele:
• Nyilvántartási száma:
• Adószáma:
• Bankszámlaszáma:
cég esetén:
• Székhely:
• Levelezési cím:
• Képviselő neve, tisztsége:
• Cégjegyzékszám/nyilvántartási
szám/törzskönyvi szám:
• Adószám:
• Számlavezető bank neve:
• Bankszámlaszáma:
• bizottsági tagság ténye
• megbízási szerződésben meghatározott
egyéb személyes adatok
• aláírás
• bizottsági ülés jegyzőkönyvében
feltüntetett személyes adatok

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?
Amennyiben Ön, vagy az Ön által képviselt személy műbírálatra vonatkozó megrendeléssel él felénk, a
megrendelése önkéntes, és a megrendelés keretében Önnek az igénylőlapon feltüntetett személyes adatokat
kell megadnia. A kért személyes adatok az Ön beazonosításához, a vonatkozó szolgáltatási szerződés
megkötéséhez szükségesek. Amennyiben nem adja meg az adatokat, nyilatkozatokat, az Adatkezelő a
megrendelését nem tudja elbírálni és nem tud Önnel vagy az Ön által képviselttel szerződést kötni, tehát az
adatok megadása a műbírálatra vonatkozó szerződés megkötésének előfeltétele. A bizottsági tagok adatai a
beazonosításhoz, illetve a kapcsolódó eljárások lefolytatása céljából szükségesek, ha Ön nem adja meg az
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adatokat, akkor nem tud részt venni a bizottsági munkában, nem tudunk Önnel vonatkozó szerződést kötni és
kifizetést sem teljesíteni Önnek.
Adatok törlésének módja: A személyes adatait kezelését a fenti határidő elteltével e célból megszüntetjük,
azonban az azokat tartalmazó iratok nem selejtezhetők, így az adatok törlése nem lehetséges.
Kinek adjuk át az Ön adatait? A személyes adatok kezelésében az Adatkezelő dedikált munkatársai vesznek részt,
valamint személyes adatai az alábbi címzettek, adatfeldolgozók részére is átadásra kerülnek, az alábbi célokból:
Név
Székhelye
Adatátadás, adattovábbítás célja
Avenna Kft.
2083 Solymár, Dózsa György út 4. weblap fejlesztés és üzemeltetés
DMSOne Zrt.
1117 Budapest, Infopark sétány 1. iktatórendszer szolgáltatása
„I” épület
EZIT Kft.
1132 Budapest, Victor Hugo utca szerver
hosting
és
18-22.
tárhelyszolgáltató
Sysman Informatikai Zrt.
1037 Budapest, Montevideo u. 10. IT-hálózat-üzemeltető
1. em.
Microsoft Ireland Operations
One Microsoft Place, South számítógépes
programok
Limited
County
Business
Park, biztosítása
Leopardstown, Dublin 18, Ireland.
érintett önkormányzat
bizottsági
tagok
adatai:
megrendelés teljesítése, önálló
adatkezelő
megrendelő
bizottsági
tagok
adatai:
megrendelés teljesítése
Magyar Nemzeti Galéria
1014 Budapest, Szent György tér kutathatóság biztosítása, önálló
2.
adatkezelő
1113
Budapest,
Karolina
út
65.
könyvelés, számlázás
LIBRA SZOFTVER ZRT.

10.

EMMI DÍJ EMLÉKÉREM (KISPLASZTIKA) RENDELÉS ÉS UTÁNRENDELÉS,
MŰVÉSZETI PÁLYÁZATOK

Milyen célból történik személyes adatai kezelése?
Az adatkezelés célja az Adatkezelő Alapító Okiratában meghatározott közfeladatok ellátása, ennek keretében a
kisplasztika- és az éremművészet területén pályázatok kiírása és lebonyolítása, illetve a kapcsolódó eljárások
lefolytatása és a kapcsolattartás.
Érintettek: a vonatkozó pályázati eljárásban résztvevők vagy azzal érintettek.

Mely személyes adatait kezeljük:

Igénylő adatai magánszemély esetén:
o

Anyja neve

o

Lakcím

o

Levelezési cím

o

Születési név

o

Születési hely

o

Születési dátum

o

Személyi igazolvány száma

Mi alapján kezeljük ezen
személyes adatait (jogalapok):

Közérdekű feladat végrehajtása
(GDPR 6. cikk (1) e). pontja)
Az adatkezelés a szakvéleményező,
dokumentációs
és
pályázat
lebonyolító műbírálati tevékenység
végzésére vonatkozó közfeladat
végrehajtásához szükséges.
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Meddig kezeljük ezen
személyes
adatait
(adatkezelés
időtartama):
Az igényléssel érintett
személyes
adatokat
tartalmazó iratokat az
Adatkezelő Ltv. és a
335/2005. (XII. 29.)
Korm.
rendeletből
eredő
jogszabályi
kötelezettsége alapján
iktatja, és 15 évig őrzi

o

Adóazonosító jel

o

TAJ szám

o

E-mail cím

o Bankszámla szám
adószámos magánszemély esetén:
o adószám
egyéni vállalkozó esetén:
o Egyéni vállalkozó neve
o Egyéni vállalkozó székhelye
o Egyéni vállalkozó levelezési címe
o Egyéni vállalkozó adóazonosító jele
o Nyilvántartási száma
o Adószáma
o Bankszámlaszáma
cég esetén:
o Székhely
o Levelezési cím
o Képviselő neve, tisztsége
o Cégjegyzékszám/nyilvántartási
szám/törzskönyvi szám
o Adószám
o Számlavezető bank neve
o Bankszámlaszáma

Az adatkezelés az Alaptörvény 15.
cikk (1) bekezdésén, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről
szóló 94/2018. (V. 22.) Korm.
rendelet 99. § (2) bekezdésén,
továbbá az állami vagyonnal való
gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.
4.) Korm. rendelet 6. §-n és a
Magyar
Alkotóművészeti
Közalapítvány
megszüntetéséről
szóló 1151/2011. (V. 18.) Korm.
határozaton alapul, az Adatkezelő
Alapító Okiratával összhangban.

Szakértői Bizottsági tag adatai:
o

Anyja neve

o

Lakcím

o

Levelezési cím

o

Születési név

o

Születési hely

o

Születési dátum

o

Személyi igazolvány száma

o

Adóazonosító jel

o

TAJ szám

o

E-mail cím

o Bankszámla szám
adószámos magánszemély esetén:
o adószám
egyéni vállalkozó esetén:
o

Egyéni vállalkozó neve

o

Egyéni vállalkozó székhelye

o

Egyéni vállalkozó levelezési címe

o

Egyéni vállalkozó adóazonosító jele

o
o
o

Nyilvántartási száma
Adószáma
Bankszámlaszáma

cég esetén:
o

Székhely

o

Levelezési cím

o

Képviselő neve, tisztsége
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meg, azután levéltárba
adja, az Iratkezelési
Szabályzata alapján
a
díjérmék
dokumentációit
a
Szabályzat 1417. pontja
alapján pedig 5 évig
őrzi meg.

o
o
o
o

Cégjegyzékszám/nyilvántartási
szám/törzskönyvi szám
Adószám
Számlavezető bank neve
Bankszámlaszáma

• bizottsági tagság ténye
• megbízási szerződésben meghatározott egyéb
személyes adatok
• aláírás
• bizottsági ülés jegyzőkönyvében feltüntetett
személyes adatok

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?
Amennyiben Ön, vagy az Ön által képviselt személy részt vesz a pályázatieljárásban, a részvétel önkéntes, és
Önnek arészvételhez szükséges személyes adatokat kell megadnia. A kért személyes adatok az Ön
beazonosításához, a vonatkozó szolgáltatási szerződés megkötéséhez szükségesek. Amennyiben nem adja meg
az adatokat, nyilatkozatokat, az Adatkezelő a pályázatát nem tudja elbírálni és nem tud Önnel vagy az Ön által
képviselttel szerződést kötni, tehát az adatok megadása a vonatkozó szerződés megkötésének előfeltétele. A
bizottsági tagok adatai a beazonosításhoz, illetve a kapcsolódó eljárások lefolytatása céljából szükségesek, ha Ön
nem adja meg az adatokat, akkor nem tud részt venni a bizottsági munkában, nem tudunk Önnel vonatkozó
szerződést kötni és kifizetést sem teljesíteni Önnek.
Adatok törlésének módja: A személyes adatait kezelését a fenti határidő elteltével e célból megszüntetjük,
azonban az azokat tartalmazó iratok nem selejtezhetők, így az adatok törlése nem lehetséges.
Kinek adjuk át az Ön adatait? A személyes adatok kezelésében az Adatkezelő dedikált munkatársai vesznek részt,
valamint személyes adatai az alábbi címzettek, adatfeldolgozók részére is átadásra kerülnek, az alábbi célokból:
Név
Székhelye
Adatátadás, adattovábbítás célja
Avenna Kft.
2083 Solymár, Dózsa György út 4. weblap fejlesztés és üzemeltetés

DMSOne Zrt.
EZIT Kft.
Sysman Informatikai Zrt.
Microsoft Ireland Operations
Limited

1117 Budapest, Infopark sétány 1.
„I” épület
1132 Budapest, Victor Hugo utca
18-22.
1037 Budapest, Montevideo u. 10.
1. em.
One Microsoft Place, South
County
Business
Park,
Leopardstown, Dublin 18, Ireland.

érintett önkormányzat

megrendelő
Magyar Nemzeti Galéria

LIBRA SZOFTVER ZRT.

1014 Budapest, Szent György tér
2.
1113 Budapest, Karolina út 65.
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iktatórendszer szolgáltatása
szerver
hosting
tárhelyszolgáltató
IT-hálózat-üzemeltető
számítógépes
biztosítása

és

programok

bizottsági
tagok
megrendelés teljesítése,
adatkezelő
bizottsági
tagok
megrendelés teljesítése
kutathatóság biztosítása,
adatkezelő
könyvelés, számlázás

adatai:
önálló
adatai:
önálló

11.

IPARMŰVÉSZETI TERMÉKMINŐSÍTÉS (EGYÉNI ÉS CSOPORTOS)

Milyen célból történik személyes adatai kezelése?
Az adatkezelés célja az Adatkezelő Alapító Okiratában meghatározott közfeladatok ellátása, szakvéleményező,
dokumentációs és lebonyolító tevékenység végzése, ennek keretében termékminősítési tevékenység végzése,
illetve a kapcsolódó eljárások lefolytatása és a kapcsolattartás.
Érintettek: Az érintettek a termékminősítést megrendelők és az abban vagy a kapcsolódó eljárásokban szereplők.
Mely személyes adatait kezeljük:

Mi alapján kezeljük ezen
személyes adatait (jogalapok):

Meddig kezeljük ezen
személyes
adatait
(adatkezelés
időtartama):

Természetes személy esetén:
• Név
• Születési név
• Anyja neve

Közérdekű feladat végrehajtása
(GDPR 6. cikk (1) e). pontja)

Az termékminősítéssel
érintett
személyes
adatokat tartalmazó
iratokat az Adatkezelő
Ltv. és a 335/2005. (XII.
29.) Korm. rendeletből
eredő
jogszabályi
kötelezettsége alapján
iktatja, és 10 évig őrzi
meg, az Iratkezelési
Szabályzat alapján.

•

Állandó lakóhely

•

Levelezési cím

•

Születési hely

•

Születési időpont

•

Személyi igazolvány szám

•

Adóazonosító jel

•
•
•
•
•

TAJ szám
E-mail cím
Telefonszám
Bankszámla szám
Termékre vonatkozó
adatok
Aláírás

•

Adószámos magánszemély esetén (a
természetes személynél felsoroltokon túl):
•
Adószám
Egyéni vállalkozó esetén:
•

Egyéni vállalkozó neve

•

Egyéni vállalkozó székhelye

•

Egyéni vállalkozó adóazonosító
jele
Nyilvántartási száma
Adószáma

•
•

Az adatkezelés az Adatkezelő
közfeladatainak keretében
történő szakvéleményező,
dokumentációs és pályázat
lebonyolító termékminősítési
tevékenység végrehajtásához
szükséges.
Az adatkezelés az Alaptörvény
15. cikk (1) bekezdésén, a
Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 94/2018. (V.
22.) Korm. rendelet 99. § (2)
bekezdésén, továbbá az állami
vagyonnal való gazdálkodásról
szóló 254/2007. (X. 4.) Korm.
rendelet 6. §-n és a Magyar
Alkotóművészeti Közalapítvány
megszüntetéséről szóló
1151/2011. (V. 18.) Korm.
határozaton alapul, az
Adatkezelő Alapító Okiratával
összhangban.

•
Bankszámlaszáma
•
Termékre vonatkozó adatok
•
Aláírás
Jogi személy esetén:
•
•
•

Név
Székhely:
Levelezési cím:

•

Képviselő neve, tisztsége:

•

Cégjegyzékszám/nyilvántartási
szám/törzskönyvi szám:
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•

Adószám:

•

Számlavezető bank neve:

•
•
•

Bankszámlaszáma:
Termékre vonatkozó adatok
Aláírás

Szakértők adatai:
Természetes személy esetén:
• Név
• Anyja neve
• Lakcím
• Levelezési cím
• Születési név
• Születési hely
• Születési dátum
• Személyi igazolvány száma
• Adóazonosító jel
• TAJ szám
• E-mail cím
• Bankszámla szám
• megbízási szerződésben meghatározott
egyéb személyes adatok
• aláírás
• jegyzőkönyvében feltüntetett személyes
adatok
Adószámos magánszemély esetén (a
természetes személynél felsoroltokon túl):
•
Adószám
Egyéni vállalkozó esetén:
•

Egyéni vállalkozó nev

•

Egyéni vállalkozó székhelye

•
•
•
•
•

•
•

Egyéni vállalkozó adóazonosító
jele
Nyilvántartási száma
Adószáma
Bankszámlaszáma
megbízási
szerződésben
meghatározott egyéb személyes
adatok
aláírás
jegyzőkönyvében
feltüntetett
személyes adatok

Jogi személy esetén:
•
•
•

Név
Székhely
Levelezési cím

•

Képviselő neve, tisztsége

•

Cégjegyzékszám/nyilvántartási
szám/törzskönyvi szám
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•

Adószám

•

Számlavezető bank neve

• Bankszámlaszáma
• Megbízási szerződésben
meghatározott egyéb személyes
adatok
• Aláírás
• Jegyzőkönyvében feltüntetett
személyes adatok

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?
Amennyiben Ön, vagy az Ön által képviselt személy termékminősítésre vonatkozó megrendeléssel él felénk, a
megrendelése önkéntes, és a megrendelés keretében Önnek az igénylőlapon feltüntetett személyes adatokat
kell megadnia. A kért személyes adatok az Ön beazonosításához, a vonatkozó szolgáltatási szerződés
megkötéséhez szükségesek. Amennyiben nem adja meg az adatokat, nyilatkozatokat, az Adatkezelő a
megrendelését nem tudja elbírálni és nem tud Önnel vagy az Ön által képviselttel szerződést kötni, tehát az
adatok megadása a termékminősítésre vonatkozó szerződés megkötésének előfeltétele. A szakértők adatai a
beazonosításhoz, illetve a kapcsolódó eljárások lefolytatása céljából szükségesek, ha Ön nem adja meg az
adatokat, akkor nem tud részt venni a szakértői munkában, nem tudunk Önnel vonatkozó szerződést kötni és
kifizetést sem teljesíteni Önnek.
Adatok törlésének módja: A személyes adatait kezelését a fenti határidő elteltével e célból megszüntetjük.
Kinek adjuk át az Ön adatait? A személyes adatok kezelésében az Adatkezelő dedikált munkatársai vesznek részt,
valamint személyes adatai az alábbi címzettek, adatfeldolgozók részére is átadásra kerülnek, az alábbi célokból:
Név
Székhelye
Adatátadás, adattovábbítás célja
Avenna Kft.
2083 Solymár, Dózsa György út 4. weblap fejlesztés és üzemeltetés
DMSOne Zrt.
1117 Budapest, Infopark sétány 1. iktatórendszer szolgáltatása
„I” épület
EZIT Kft.
1132 Budapest, Victor Hugo utca szerver
hosting
és
18-22.
tárhelyszolgáltató
Sysman Informatikai Zrt.
1037 Budapest, Montevideo u. 10. IT-hálózat-üzemeltető
1. em.
Microsoft Ireland Operations
One Microsoft Place, South számítógépes
programok
Limited
County
Business
Park, biztosítása
Leopardstown, Dublin 18, Ireland.
1113 Budapest, Karolina út 65.
könyvelés, számlázás
LIBRA SZOFTVER ZRT.
megrendelő
szakértők adatai: megrendelés
teljesítése

12.

ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT

Milyen célból történik személyes adatai kezelése?
A megadott személyes adatait annak érdekében kezeljük, hogy Alapító Okiratunkban meghatározott
közfeladatainkat elvégezhessük, így a közpénzekből művészek számára nyújtott támogatásokkal kapcsolatos
eljárásokat lebonyolítsuk. Az adatkezelés szükséges ahhoz, hogy az Ön weboldalon közzétett ösztöndíj pályázatra
irányuló jelentkezését rögzítsük, intézzük, Ön ösztöndíjat tudjon igénybe venni, az ösztöndíj igénybevételére
szerződést kössön velünk, az ösztöndíjjal kapcsolatban kapcsolatot tartsunk és aktuális és korábbi jelentkezéseit,
ösztöndíjait nyilvántartsuk, továbbá Ön az aktuális és korábbi pályázati adataihoz hozzáférjen. Egyes adatok
kezelése a kapcsolódó adó- és számviteli kötelezettségeink teljesítéséhez is szükséges. Felhívjuk figyelmét, hogy
a nem miáltalunk kiírt ösztöndíj pályázatok esetén, ahol az Adatkezelő csak pénzügyi lebonyolító szerepet tölt
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be, a pályázat kiírója önálló adatkezelője az Ön által megadott személyes adatoknak, akinek az adatkezelésére
ráhatásunk nincs, ezért javasoljuk, hogy személyes adatai megadása előtt olvassa el a pályázat kiírójának
adatkezelési tájékoztatóját.
Érintettek: Az érintettek azok a személyek, akik ösztöndíjra jelentkeznek, továbbá akik ösztöndíjat kapnak vagy
kaptak tőlünk.
Mely személyes adatait kezeljük:
Jelentkezési lapon:
Természetes személy esetén:
• név
• születési név
• anyja neve
• születési hely és idő
• lakcím
• levelezési cím
• személyi igazolvány szám
• TAJ szám
• adóazonosító jel
• állampolgárság
• számlavezető pénzintézet neve
• bankszámla száma
• külföldi bankszámla SWIFT kód, BIC
kód
• telefonszám
• email cím
• pályázati terület
• hallgatói jogviszony ténye
• iskolai végzettség
• köztartozás ténye
• korábban elnyert ösztöndíjak
• összeférhetetlenségi nyilatkozatban
foglalt személyes adatok (lásd a jelen
Adatkezelési tájékoztató 20. pontját)
• munkatervben foglalt személyes
adatok
• szakmai
önéletrajzban
foglalt
személyes adatok
• szakmai
munkásság
dokumentációjában
foglalt
személyes adatok
• műalkotások listája
• ajánlók neve
• ajánlók aláírása
• ajánlásokban esetlegesen szereplő
személyes adatok
• kuratórium tagjainak neve
• az ösztöndíj sajátosságából adódó
egyéb adat

Mi
alapján
kezeljük
ezen
személyes adatait (jogalapok):
Közérdekű feladat végrehajtása
(GDPR 6. cikk (1) e). pontja)
Az
adatkezelés
a
pályázat
lebonyolító és dokumentációs
tevékenység végzésére vonatkozó
közfeladat
végrehajtásához
szükséges.
Az adatkezelés a közpénzekből
nyújtott
támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény 3.§ (1), 4. §, 5.§, 6.
§ (1), 8. § (1), 13. (1), 14. §, 18 § (1)
bekezdése
alapján
történik,
összhangban az Adatkezelő Alapító
Okiratával.

Szerződésben
/
Kötelezettségvállalási
nyilatkozatban:
• név
• születési név
• születési hely, idő
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Meddig kezeljük ezen
személyes adatait:
Az
ösztöndíj
pályázatokkal
kapcsolatos
személyes adatokat
tartalmazó iratokat az
Adatkezelő Ltv. és a
335/2005. (XII. 29.)
Korm.
rendeletből
eredő
jogszabályi
kötelezettsége
alapján iktatja, és az
ösztöndíjas
ügyek,
díjkiosztók,
felkérések, oklevelek
iratait 10 évig, a
kiállítások,
rendezvények,
kuratóriumi ülések
és döntések iratait 15
évig őrzi meg, az
Iratkezelési
Szabályzat alapján. A
kuratóriumi ülések
és döntések iratai
nem selejtezhetők,
így 15 év őrzési idő
után
a
levéltár
számára
kerülnek
átadásra.

• anyja születési neve
• állampolgárság
• adóazonosító jel
• taj szám
• lakcím/levelezési cím
• e-mail
• aláírás
• személyi igazolvány szám
• bankszámlaszám
Weboldalon online üzenetküldés:
• név
• e-mail cím
• megkeresés tárgya
• megkeresésben esetlegesen
megadott személyes adatok

Tájékoztatjuk, hogy a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény 3. § (1) bekezdése alapján
közérdekből nyilvános a pályázattal, a
pályázati eljárással, a támogatási döntéssel
összefüggésben kezelt, közérdekű adatnak és
különleges adatnak nem minősülő adat,
amelyeket
a
weboldalunkon
ezért
nyilvánosságra hozunk összhangban a
törvény 5.§ (1) bekezdésével.
KURÁTOROKRA VONATKOZÓAN:
Természetes személy esetén:
• Név
• Anyja neve
• Lakcím
• Levelezési cím
• Születési név
• Születési hely
• Születési dátum
• Személyi igazolvány száma
• Adóazonosító jel
• TAJ szám
• E-mail cím
• Bankszámla szám
• megbízási
szerződésben
meghatározott egyéb személyes
adatok
• aláírás
• döntés
jegyzőkönyvében
feltüntetett személyes adatok
Adószámos magánszemély esetén (a
természetes személynél felsoroltokon túl):
•
Adószám
Egyéni vállalkozó esetén:
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•

Egyéni vállalkozó neve:

•

Egyéni vállalkozó székhelye:

•

Egyéni vállalkozó adóazonosító
jele:
Nyilvántartási száma:
Adószáma:

•
•
•
•

Bankszámlaszáma:
megbízási
szerződésben
meghatározott egyéb személyes
adatok
• aláírás
• döntés jegyzőkönyvében
feltüntetett személyes adatok
Jogi személy esetén:
•
•
•

Név
Székhely:
Levelezési cím:

•

Képviselő neve, tisztsége:

•

Cégjegyzékszám/nyilvántartási
szám/törzskönyvi szám:

•

Adószám:

•

Számlavezető bank neve:

•
•

Bankszámlaszáma:
megbízási
szerződésben
meghatározott
egyéb
személyes adatok
• aláírás
• döntés jegyzőkönyvében
feltüntetett személyes adatok
Adatok forrása: Amennyiben nem Ön adta
meg nekünk a személyes adatokat, akkor azok
forrása az Ön által ajánlott személy.
Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?
Amennyiben Ön ösztöndíj pályázatot nyújt be hozzánk, a pályázás önkéntes, azonban a pályázatban történő
részvételhez Önnek az jelentkezési lapon feltüntetett személyes adatokat meg kell adnia. A kért személyes
adatok a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek történő megfeleléshez, az Ön beazonosításához, és a
támogatási szerződés megkötéséhez szükségesek, annak előfeltételei. Amennyiben nem adja meg az adatokat,
nyilatkozatokat, nem tud pályázni, az Adatkezelő a pályázatát nem tudja elbírálni és nem tud Önnel vagy az Ön
által képviselttel támogatási szerződést kötni, illetve jogszabályi kötelezettségét sem teljesíteni. A kuratóriumi
tagok adatai a beazonosításhoz, illetve a kapcsolódó eljárások lefolytatása céljából szükségesek, ha Ön nem adja
meg az adatokat, akkor nem tud részt venni a kuratóriumi munkában, nem tudunk Önnel vonatkozó szerződést
kötni és kifizetést sem teljesíteni Önnek, illetve nem tudjuk a jogszabályi kötelezettségeinket sem teljesíteni.
Adatok törlésének a módja: Adatait a fenti megőrzési határidő elteltével töröljük, vagy a levéltárnak átadjuk.
Kiknek adjuk át az Ön adatait? Az Adatkezelő dedikált munkatársa dolgozza fel a személyes adatokat. Az Ön
pályázatával kapcsolatban az egyes személyes adatai az alábbi címzettek, adatkezelők, adatfeldolgozók részére
és a lent megjelölt célokból kerülnek továbbításra:
Név
Avenna Kft.

Székhelye
2083 Solymár, Dózsa György út 4.
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Adatátadás, adattovábbítás célja
weblap fejlesztés és üzemeltetés

Rocket Science Group LLC
(USA)
Acyba Sas
DMSOne Zrt.
EZIT Kft.
Sysman Informatikai Zrt.
Microsoft
Ireland
Operations Limited

Nexon Kft.
LIBRA SZOFTVER ZRT.
EMBERI ERŐFORRÁSOK
minisztériuma
kuratórium tagjai
Nemzeti Adó- és
Vámhivatal

Georgia, 675 Ponce De Leon Ave
NE, Suit 5000, Atlanta, Georgia
30308, USA
LYON
7EME-ben
(69007)
Franciaország
1117 Budapest, Infopark sétány
1. „I” épület
1132 Budapest, Victor Hugo utca
18-22.
1037 Budapest, Montevideo u.
10. 1. em.
One Microsoft Place, South
County
Business
Park,
Leopardstown,
Dublin
18,
Ireland.
1138 Budapest, Váci út 185.
1113 Budapest, Karolina út 65.

H-1054 Budapest, Széchenyi u.
2., Magyarország

ösztöndíj lebonyolítója
ösztöndíj kiírója
a társadalmi és civil
kapcsolatok
fejlesztéséért felelős
miniszter

13.

levelező rendszer szolgáltatása

levelező rendszer szolgáltatása
iktatórendszer szolgáltatása
szerver hosting és tárhelyszolgáltató
IT-hálózat-üzemeltető
számítógépes programok biztosítása

bérszámfejtés
könyvelés, számlázás
tájékoztatás
pályázati eljárás lebonyolítása
A 2007. évi CXXVII. törvény alapján
elektronikus adatszolgáltatási
kötelezettség teljesítése a kibocsátott
számlák adatairól., adózási
kötelezettségek teljesítése, önálló
adatkezelő, saját adatkezelési
tájékoztatóval rendelkezik.
szakmai lebonyolítás
az Adatkezelő kizárólag pénzügyi
lebonyolítókénti eljárása esetén: pályázati
eljárás elbonyolítása, önálló adatkezelő
közzétételi kötelezettség teljesítése

INTERJÚK, SZEMÉLYHEZ KÖTÖTT TUDÓSÍTÁSOK

Milyen célból történik személyes adatai kezelése?
Az adatkezelés közfeladataink ellátásának elősegítése, azaz a magyar művész társadalmat megszólító
kommunikációs tevékenység végzése miatt történik. A személyes adatok kezelése interjúk készítése és online
felületeinken (weboldalunk, közösségi média felületeink) és nyomtatott kiadványokban, tájékoztató anyagokban
történő közzététele, az működésünkkel, eseményeinkkel kapcsolatos tudósítás készítése és online felületeinken
(weboldalunk, közösségi média felületeink) és nyomtatott kiadványokban, tájékoztató anyagokban történő
közzététele, tevékenységünk és az Ön alkotóművészi tevékenységének népszerűsítése, illetve az Ön
tájékozódásra vonatkozó szabadságának érvényesülése, továbbá a közvélemény tájékoztatása céljából történik.
Érintettek: Az adatkezelésben érintettek azok, akik a felvételeken, interjúban, személyhez kötött tudósításokban
célzottan egyedileg bemutatva vagy felismerhetően szerepelnek.
Mely személyes adatait
kezeljük:

Mi alapján kezeljük ezen személyes
adatait (jogalapok):
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Meddig kezeljük ezen személyes
adatait (adatkezelés időtartama):

• esetenként az Ön egyedileg
ábrázolt képmása, hangja
(fénykép, videó és egyéb
felvételek)
• esetenként név
• esetenként az interjúban,
személyhez
kötött
tudósításban,
online
eseményen szereplő egyéb
személyes adat
• interjú
alanyok
nyilvántartott adatai:
Név
Születési hely
Születési dátum
Telefonszám
E-mail cím
Lakcím

Az Ön hozzájárulása.
(GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)
Az Ön hozzájárulása ahhoz, hogy az
Adatkezelő weboldalain, közösségi
oldalain, médiaszereplés esetén a
médiában és kiadványaiban saját
rendezvényeivel, eseményeivel és
tevékenyégével, illetve az Ön
alkotóművész
tevékenységével
kapcsolatban, ezek nagyközönséggel
történő megismertetése céljából,
illetve az Ön tevékenységének
bemutatása, és Önnek bemutatkozási
lehetőség biztosítása céljából kezelje
az Ön egyedi képmását, hangját
(elkészítse
és
felhasználja
a
felvételeket),
a
Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény 2:48. § (1) bekezdéseiben
foglalt kötelezettséggel összhangban,
illetve egyéb, az Adatkezelőnek e
célból megadott személyes adatait.
Ön
bármikor
jogosult
a
hozzájárulását
visszavonni.
A
hozzájárulás visszavonása nem érinti
a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét.

Az Ön egyedi képmását, hangját és
az ezeket tartalmazó felvételeket,
továbbá egyéb, az Adatkezelőnek e
célból megadott személyes adatait az
Ön hozzájárulásának visszavonásáig
kezeljük, ha az adatkezelésnek nincs
más jogalapja.
Az adatkezelésünket 3 évente
felülvizsgáljuk, melynek keretében
adatfrissítést végzünk.
Tájékoztatjuk, hogy a személyes
adatokat tartalmazó felvételeket,
kiadványainkat, sajtóközleményeket,
promóciós és marketing anyagokat
iktatási célból is kezeljük, azokat az
Ltv. és a 335/2005. (XII. 29.) Korm.
rendeletből
eredő
jogszabályi
kötelezettségünk alapján iktatjuk, és
a média anyagokat, kiadványokat 10
évig,
a
sajtóközleményeket,
sajtóanyagokat, háttéranyagokat 5
évig
kezeljük
az
Iratkezelési
Szabályzat szerint.

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?
Az adatkezelésben történő részvétel önkéntes. Személyes adatok megadására Önt jogszabály nem kötelezi.
Amennyiben aláírtunk vagy tervezünk aláírni vonatkozó szerződést, akkor a személyes adatok szolgáltatása az
Ön szerződéses kötelezettsége lehet, illetve lehetséges, hogy szerződésnek előfeltétele. Ha Ön nem adja meg az
adatokat, nem engedi elkészíteni vagy felhasználni a felvételeket, akkor nem tudunk Önnel interjút készíteni, azt
közzétenni, Ön nem tud az általunk készített interjúkban, személyhez kötött tudósításokban szerepelni.
Adatok törlésének módja: Ön bármikor kérheti személyes adatai törlését az „Az adatkezelő megnevezése,
elérhetőségei” fejezetben található postai címünkön. Az iktatási célú adatkezelés esetén a fenti személyes adatok
a fent meghatározott időtartam elteltével törlésre kerülnek. Felhívjuk figyelmét, hogy az Ön adattörlésre
vonatkozó vagy elfeledtetéshez való jogát lehetséges, hogy nem, vagy csak korlátozottan tudja gyakorolni az itt
ismertetett adatkezelés esetében, amennyiben az adatkezelés szükséges a véleménynyilvánítás szabadságához
és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából.
Kinek adjuk át adatait: Az Ön személyes adataihoz az Adatkezelő szervezetén belül az arra feljogosított, dedikált
munkavállalók férhetnek hozzá. Személyes adatai továbbá az alábbi adatfeldolgozók és egyéb címzettek részére
és a lent megjelölt célokból kerülnek továbbításra:
Név
közösségi
média
szolgáltatója

Székhelye

Adatátadás, adattovábbítás célja
Közösségi
média
platform
tudósítás esetén a platform
szolgáltatása,
interjú
megjelentetése.
Önálló
adatkezelő, saját adatkezelési
tájékoztatóval rendelkezik

platform
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média tudósító, felvételt készítő

média tudósítás esetén interjú,
felvétel készítése
más
weboldalon
megjelenő
tudósítás
esetén
weboldal
üzemeltetése,
interjú
megjelentetése
papír alapú nyomtatott kiadvány
esetében nyomdai szolgáltatások
biztosítása, szerződés teljesítése
levelező rendszer szolgáltatása

weboldal szolgáltatója

nyomda

Rocket Science Group LLC (USA)

Georgia, 675 Ponce De Leon Ave
NE, Suit 5000, Atlanta, Georgia
30308, USA
Acyba Sas
LYON
7EME-ben
(69007) levelező rendszer szolgáltatása
Franciaország
EZIT Kft.
1132 Budapest, Victor Hugo utca szerver
hosting
és
18-22.
tárhelyszolgáltató
Sysman Informatikai Zrt.
1037 Budapest, Montevideo u. 10. IT-hálózat-üzemeltető
1. em.
Microsoft Ireland Operations One Microsoft Place, South County számítógépes
programok
Limited
Business Park, Leopardstown, biztosítása
Dublin 18, Ireland.
Felhívjuk figyelmét, hogy média, online vagy egyéb széleskörű tudósítás esetén a személyes adatokhoz a
nyilvánosság is hozzáfér.

14.
MŰKÖDÉSÜNKKEL, ESEMÉNYEINKKEL KAPCSOLATOS
TUDÓSÍTÁS, HÍREK
Milyen célból történik személyes adatai kezelése?
Az adatkezelés közfeladataink ellátásának elősegítése, ennek keretén belül a magyar művész társadalmat
megszólító kommunikációs, illetve dokumentációs tevékenység végzése miatt történik. A személyes adatok
kezelése a működésünkkel, eseményeinkkel kapcsolatos, online felületeinken (weboldalunk, közösségi média
felületeink) és nyomtatott kiadványokban, tájékoztató anyagokban történő tudósítások, hírek,
tevékenységünknek és az Ön, mint alkotóművész tevékenységének bemutatása és népszerűsítése céljából is
történik, illetve az Ön tájékozódásra vonatkozó szabadságának érvényesülése és a közvélemény pontos
tájékoztatása céljából is. Tájékoztatjuk arról, hogy egyes tevékenységeinkről, eseményeinkről tőlünk független
média tudósítás is készülhet.
Érintettek: Az adatkezelésben érintettek azok, akik a felvételeken (tömeg részeként) feltűnhetnek.
Mely személyes
adatait kezeljük:
• esetenként az
Ön
nem
egyedileg
ábrázolt
képmása,
hangja
(fénykép,
videó és egyéb
felvételek)
• esetenként
név
• esetenként
szakma

Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait
(jogalapok):
Jogos érdek
(GDPR 6. cikk. (1) f) pontja)
Annak érdekében szükséges az adatkezelés,
hogy a tevékenységünkről nem egyedi
felvételeket készítsünk, felhasználjunk vagy
készítsenek mások és ezeket felhasználják.
Az adatkezelés szolgálja továbbá az
Adatkezelő
közfeladatainak
hatékony
ellátását is. Az adatkezelés a nagyközönség,
a tevékenységünk iránt érdeklődők, vagy az
alkotóművészet területén tevékenykedők
szabad tájékozódásra vonatkozó érdekét és
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Meddig kezeljük ezen személyes adatait
(adatkezelés időtartama):

A nem egyedi felvételeket az Ön
tiltakozásának elbírálásáig kezeljük,
kivéve, ha a további kezelést jogos
érdekeink lehetővé teszik számunkra
vagy az adatkezelésünknek van más
érvényes jogalapja.
Az adatkezelések szükségességét
évente felülvizsgáljuk.

3

Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatokat
tartalmazó felvételeket, kiadványainkat,

• tudósításban
esetleg
szereplő
egyéb
személyes
adat

tájékozódásra vonatkozó szabadságának
gyakorlását, a közvélemény pontos és gyors
tájékoztatását is szolgálja. Az adatkezelés
összhangban van a 2013. évi V. törvény
2:48. § (2) bekezdésében foglaltakkal. Az
Adatkezelő érdeke a tevékenyégének
dokumentálására, nagyközönséggel történő
megismertetésére és népszerűsítésére
irányul. Az adatkezelés szolgálja továbbá az
adatkezelő
közfeladatainak
hatékony
ellátását is. Az adatkezelésünkkel érintettek
személyes
adatokkal
való
szabad
rendelkezésre vonatkozó érdekeit, jogait és
szabadságait mérlegelve megállapítjuk,
hogy a személyes adatok kezelése szükséges
az itt megjelölt érdekeink érvényre
juttatásához.
Más
módon
ezen
adatkezelésünk nem lenne megvalósítható.

sajtóközleményeket,
promóciós
és
marketing anyagokat iktatási célból is
kezeljük, azokat az Ltv. és a 335/2005.
(XII. 29.) Korm. rendeletből eredő
jogszabályi kötelezettségünk alapján
iktatjuk, és a média anyagokat,
kiadványokat
10
évig,
a
sajtóközleményeket,
sajtóanyagokat,
háttéranyagokat 5 évig kezeljük az
Iratkezelési Szabályzat szerint.

ÖN TILTAKOZHAT A JOGOS ÉRDEKEN
ALAPULÓ ADATKEZELÉSÜNK ELLEN!
Garanciák: Önt a felvételek nem egyedileg
ábrázolják, azokat csak célhoz kötötten, a
működéshez, eseményhez kapcsolódóan
készítjük és használjuk fel. A kizárólag olyan
tudósításokat (események és személyek)
készítünk és/vagy teszünk közzé, amelyek a
működésünkhöz,
tevékenységünkhöz
kapcsolódnak.
Ön jogosult arra, hogy a jogos érdeken alapuló fenti adatkezelésünk ellen bármikor tiltakozzon, ezt az
adatvedelem@alkotomuveszet.hu email címen, vagy az „Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei c.”
fejezetben szereplő székhelyünkre küldött postai levél útján teheti meg.
Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?
A nem egyedi felvételek esetén Önnek adatokat nem szükséges megadnia. Azzal, hogy eseményeinken,
rendezvényeinken részt vesz, lehetővé teszi nekünk az Ön fent megjelölt személyes adatainak kezelését. Ön
azonban bármikor jelezheti, ha tiltakozik az adatok kezelése ellen. Személyes adatok megadására Önt ez esetben
sem jogszabály, sem szerződés nem kötelezi, az semmilyen szerződésnek nem előfeltétele.
Adatok törlésének a módja:
Az adatokat töröljük a jogos érdekből történő adatkezelésnél az Ön tiltakozása után, ha az adatkezelésnek nincs
más érvényes jogalapja (pl. iktatási célú adatkezelés). Felhívjuk figyelmét, hogy az Ön adattörlésre vonatkozó
vagy elfeledtetéshez való jogát lehetséges, hogy nem, vagy csak korlátozottan tudja gyakorolni az itt ismertetett
adatkezelés esetében, amennyiben az adatkezelés szükséges a véleménynyilvánítás szabadságához és a
tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából.
Kinek adjuk át az Ön adatait: Az adatkezelésben az Adatkezelő dedikált munkatársai vesznek részt, a feladataik
ellátásához szükséges mértékben (így pl. PR anyagok készítése érdekében.), valamint személyes adatai az alábbi
címzettek, adatfeldolgozók részére is átadásra kerülnek, az alábbi célokból:
Név
Székhelye
Adatátadás, adattovábbítás célja
közösségi
média
platform
közösségi média platform tudósítás
szolgáltatója
esetén a platform szolgáltatása,
tudósítás megjelentetése. Önálló
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média tudósító, felvételt készítő
weboldal szolgáltatója

nyomda

Avenna Kft.
Rocket Science Group LLC (USA)

Acyba Sas
DMSOne Zrt.
EZIT Kft.
Sysman Informatikai Zrt.
Microsoft Ireland Operations
Limited

2083 Solymár, Dózsa György út 4.
Georgia, 675 Ponce De Leon Ave
NE, Suit 5000, Atlanta, Georgia
30308, USA
LYON
7EME-ben
(69007)
Franciaország
1117 Budapest, Infopark sétány 1.
„I” épület
1132 Budapest, Victor Hugo utca
18-22.
1037 Budapest, Montevideo u. 10.
1. em.
One Microsoft Place, South
County
Business
Park,
Leopardstown, Dublin 18, Ireland.

adatkezelő, saját adatkezelési
tájékoztatóval rendelkezik
média tudósítás esetén tudósítás,
felvétel készítése
weboldalon megjelenő tudósítás
esetén weboldal üzemeltetése,
tudósítás megjelentetése
papír alapú nyomtatott kiadvány
esetében nyomdai szolgáltatások
biztosítása, szerződés teljesítése
weblap fejlesztés és üzemeltetés
levelező rendszer szolgáltatása

levelező rendszer szolgáltatása
iktatórendszer szolgáltatása
szerver
hosting
tárhelyszolgáltató
IT-hálózat-üzemeltető
számítógépes
biztosítása

és

programok

Felhívjuk figyelmét, hogy média, online vagy egyéb széleskörű tudósítás esetén a személyes adatokhoz a
nyilvánosság is hozzáfér.

15.
NYEREMÉNYJÁTÉK, PROMÓCIÓS JÁTÉK, ESETI PÁLYÁZATOK,
AJÁNDÉKCSOMAG ÁTADÁSA
Milyen célból kezeljük személyes adatait?
Annak érdekében kezeljük adatait, hogy Ön részt tudjon venni az általunk szervezett nyereményjátékban,
promócióban, nyereményét vagy az ajándékcsomagot meg tudja kapni. A nyereményjátékokkal, ill. promóciós
játékokkal kapcsolatban kezelt személyes adatokat a mi tevékenységünk és az Ön alkotóművészi
tevékenységének népszerűsítése, online felületeink ismertségének és a látogatók elégedettségének a növelése
céljából is kezeljük. A pályázatok esetén a pályázat jellegétől függően az adatkezelés célja továbbá közfeladataink
részeként bemutatkozási lehetőség biztosítása alkotóművészek számára.
Érintettek: Az adatkezeléssel érintettek a promócióban, nyereményjátékban, pályázatban részt vevő személyek.
Mely személyes adatait
kezeljük:

Mi alapján kezeljük ezen személyes
adatait (jogalapok):
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Meddig kezeljük ezen
személyes adatait (adatkezelés
időtartama):

• név
• e-mail cím vagy közösségi
oldal elérhetőség a
promóció típusától függően
• nyertesek postacíme, email
címe vagy közösségi oldal
elérhetősége a promóció
típusától függően
• korosztálynak szóló
játékban a résztvevő
életkora
• nyereményjáték jellegétől
függően a játék felületén
elkért egyéb személyes
adatok
• kiskorú résztvevő esetén a
törvényes képviselő neve és
elérhetőségi adatai
• eseti pályázat esetén a
pályázat jellegétől függően:
szakmai önéletrajzban
szereplő személyes adatok,
motivációs levélben
esetlegesen szereplő
személyes adatok, portfólió,
kiállításra szánt mű/művek
dokumentációja

Az Ön hozzájárulása
(GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)
Ön a vonatkozó üres négyzet (checkbox)
bepipálásával kifejezetten hozzájárul
ahhoz, hogy a nyereményjátékban ill.
promóciós
játékban,
vagy
eseti
pályázatban
történő
részvételével
kapcsolatban személyes adatait kezeljük.
Ön bármikor jogosult a hozzájárulását
visszavonni és leiratkozni a hírlevélről.
Amennyiben a hozzájárulást 16. év alatti
adta (ill. nevében törvényes képviselője)
a hozzájárulást nagykorúsága esetén a
képviselt is vissza tudja vonni. A
hozzájárulás visszavonása nem érinti a
hozzájáruláson alapuló, a visszavonás
előtti adatkezelés jogszerűségét.

A
nyereményjátékban,
promóciós játékban elkért
személyes adatokat a játék
lezárultától számított 1 évig
kezeljük. Az adatkezeléshez
adott hozzájárulását Ön (vagy
nagykorúsága
esetén
a
képviselt) bármikor vissza tudja
vonni és kérni az adatok
törlését. Ekkor a törlési kérelme
feldolgozásával együtt töröljük a
személyes adatait.
Tájékoztatjuk, hogy a személyes
adatokat tartalmazó promóciós
és marketing anyagokat iktatási
célból is kezeljük, azokat az Ltv.
és a 335/2005. (XII. 29.) Korm.
rendeletből eredő jogszabályi
kötelezettségünk
alapján
iktatjuk, és a média anyagokat,
kiadványokat 10 évig, a
sajtóközleményeket,
sajtóanyagokat,
háttéranyagokat 5 évig kezeljük
az
Iratkezelési
Szabályzat
szerint.

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?
Az adatok megadása önkéntes. Az adatok megadására Önt sem jogszabály, sem szerződés nem kötelezi, az a
nyereményjátékban történő részvételnek azonban előfeltétele. Amennyiben a vonatkozó adatokat Ön nem adja
meg részünkre, úgy nem tud részt venni a nyereményjátékban ill. promóciós játékban. Az Ön neve, e-mail címe
vagy közösségi média elérhetősége azért szükséges, hogy Ön részt tudjon venni a nyereményjátékban, promóciós
játékban, ill. amennyiben nyer, a nyereményére vonatkozóan fel tudjuk venni Önnel a kapcsolatot. A nyertesek
postacíme, email címe vagy közösségi oldal elérhetősége a nyeremény célba juttatásához szükséges.
Korosztályos promócióban az életkort azért kérjük el, hogy a játék feltételeinek történő megfelelést ellenőrizni
tudjuk. Egyes játékokban egyéb személyes adatokat is elkérhetünk, azonban ezekről és az adatkezelés céljáról és
egyéb körülményeiről külön tájékoztatjuk Önt. Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő részéről a nyereményjátékban
részt vevők személyes adatainak kezelése a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §
(5) bekezdésével összhangban is történik, tehát a népszerűsítés, reklám célú nyereményjátékban résztvevők
egyes személyes adatait nyilvántartásban rögzíti az Adatkezelő.
Adatok törlésének módja: Ön bármikor kérheti személyes adatai törlését az „Az adatkezelő megnevezése,
elérhetőségei” fejezetben található postai címünkön. Az iktatási célú adatkezelés esetén a fenti személyes adatok
a fent meghatározott időtartam elteltével törlésre kerülnek.
Kinek adjuk át az Ön ezen személyes adatait?
A nyereményjátékok, promóciós játékok, eseti pályázatok szervezésében ill. lebonyolításában az Adatkezelő
dedikált munkatársai vesznek részt, a feladataik ellátásához szükséges mértékben. Továbbá a személyes adatait
a következő címzetteknek, adatfeldolgozóknak adjuk át:
Név
Székhelye
Adatátadás, adattovábbítás célja
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Avenna Kft.
Rocket Science Group LLC (USA)

Acyba Sas
DMSOne Zrt.
EZIT Kft.
Sysman Informatikai Zrt.
Microsoft
Limited

Ireland

Operations

2083 Solymár, Dózsa György út 4.
Georgia, 675 Ponce De Leon Ave
NE, Suit 5000, Atlanta, Georgia
30308, USA
LYON
7EME-ben
(69007)
Franciaország
1117 Budapest, Infopark sétány 1.
„I” épület
H-1132 – Budapest – Victor Hugo
utca. 18-22.
1037 Budapest, Montevideo u. 10.
1. em.
One Microsoft Place, South County
Business Park, Leopardstown,
Dublin 18, Ireland.

közösségi oldal szolgáltatója

nyereményjáték
kurátora,
nyeremény
átadója,
egyéb,
nyereményjátékba
bevont
személy

Nexon Kft.
LIBRA SZOFTVER ZRT.

1138 Budapest, Váci út 185.
1113 Budapest, Karolina út 65.

weblap fejlesztés és üzemeltetés
levelező rendszer szolgáltatása

levelező rendszer szolgáltatása
iktatórendszer szolgáltatása
szerver
hosting
tárhelyszolgáltató
IT-hálózat-üzemeltető
számítógépes
biztosítása

és

programok

Közösségi
média
felületen
megjelenő nyereményjáték esetén
a közösségi média platform
biztosítása,
nyereményjáték
megjelenítése. Önálló adatkezelő,
saját adatkezelési tájékoztatóval
rendelkezik.
amennyiben be lett egyéb személy
vonva a nyereményjátékba, akkor
annak népszerűsítése, nyeremény
átadása, megfelelő lebonyolítás
megfigyelése stb.
bérszámfejtés
könyvelés, számlázás

16.
KÖZÉRDEKŰ ÉS KÖZÉRDEKBŐL NYILVÁNOS ADATOK
MEGISMERÉSE
Milyen célból történik személyes adatai kezelése?
Az adatkezelés célja a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerése iránti kérelmek fogadása,
teljesítése, esetlegesen költségtérítés megállapítása és teljesítésének dokumentálása, valamint az elutasított,
illetve részben elutasított adatigénylésekre vonatkozó nyilvántartás vezetése.
Érintettek: Az érintettek az igényt benyújtók vagy az abban vagy a kapcsolódó eljárásban szereplők.
Mely személyes adatait kezeljük:

• igénylő neve
• értesítési címe (postacím, e-mail
cím, fax szám, telefonszám)
• adatigényléssel
érintett
közérdekű vagy közérdekből
nyilvános adatok köre
• adatigénylés
kért
teljesítési
módja
• másolat
igénylése,
adathordozója, átvétel módja

Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait
(jogalapok):

Meddig kezeljük ezen
személyes
adatait
(adatkezelés
időtartama):

Jogi kötelezettség teljesítése
(GDPR 6. cikk (1) c). pontja)

Az igényléssel érintett
személyes
adatokat
tartalmazó iratokat az
Adatkezelő
Ltv.,
335/2005. (XII. 29.)
Korm.
rendeletből
eredő
jogszabályi
kötelezettsége alapján
iktatja, és 5 évig őrzi
meg

Az adatkezelés az Infotörvény 26.§ (1), 28.§
(1)-(2) bekezdésein, 29. § (1b) bekezdésén, a
nyilvántartás
tekintetében
pedig
adatkezelése az Infotörvény 30. § (3)
bekezdésén alapul.
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• esetlegesen
az
igény
elutasításának ténye és indoka
• költség-megállapítása kapcsán a
fentieken
túl:
név/cégnév
lakcím/székhely,
adóazonosító
jel/adószám, esetlegesen céges
kapcsolattartó
neve,
címe,
adóazonosító jele.
• azon adatok, amelyeket az
igénylő adott meg nekünk az
igényléssel kapcsolatban
• esetlegesen az igénylő aláírása
• esetlegesen igénylő nyelve
• esetlegesen az igénylő által
előzőleg benyújtott igénylések
adatai
• esetlegesen
költségtérítést
megfizető
neve,
bankszámlaszáma, költségtérítés
összege

az
Iratkezelési
Szabályzat alapján.

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?
Amennyiben Ön igényléssel él felénk, Ön határozza meg, hogy mely adatokat ad meg a részünkre - az adatok
megadása önkéntes, azonban jogszabályi rendelkezés alapján az Adatkezelő az adatigénylésnek nem köteles
eleget tenni, ha Ön nem adja meg nevét, valamint azt az elérhetőséget, amelyen az adatigényléssel kapcsolatos
bármely tájékoztatás és értesítés megadható Önnek. Ezek hiányában tehát az igénylést nem tudjuk teljesíteni.
Az adatok megadására Önt szerződés nem kötelezi, az szerződésnek nem előfeltétele.
Adatok törlésének módja: A személyes adatait a fenti vonatkozó határidő elteltével töröljük, amennyiben nincs
egyéb érvényes jogalapja az adatkezelésnek.
Kinek adjuk át az Ön adatait? A személyes adatok kezelésében az Adatkezelő dedikált munkatársai vesznek részt,
valamint személyes adatai az alábbi címzettek, adatfeldolgozók részére is átadásra kerülnek, az alábbi célokból:
Név
Székhelye
Adatátadás, adattovábbítás célja
Emberi
Erőforrások 1055 Budapest, Akadémia utca 3. fenntartó
Minisztériuma
felügyeleti hatóság (NAIH)
1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet elutasított
kérelmek
fasor 22/C.,
nyilvántartásának
adatai
tekintetében
jogszabályi
kötelezettség
teljesítése
az
Infotörvény 30.§ (3) alapján, saját
adatkezelési
tájékoztatóval
rendelkezik
Avenna Kft.
2083 Solymár, Dózsa György út 4. weblap fejlesztés és üzemeltetés
Rocket Science Group LLC (USA) Georgia, 675 Ponce De Leon Ave levelező rendszer szolgáltatása
NE, Suit 5000, Atlanta, Georgia
30308, USA
Acyba Sas
LYON
7EME-ben
(69007) levelező rendszer szolgáltatása
Franciaország
DMSOne Zrt.
1117 Budapest, Infopark sétány 1. iktatórendszer szolgáltatása
„I” épület
EZIT Kft.
1132 Budapest, Victor Hugo utca szerver
hosting
és
18-22.
tárhelyszolgáltató
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Sysman Informatikai Zrt.
Microsoft Ireland Operations
Limited

1037 Budapest, Montevideo u. 10.
1. em.
One Microsoft Place, South
County
Business
Park,
Leopardstown, Dublin 18, Ireland.

IT-hálózat-üzemeltető
számítógépes
biztosítása

programok

17.
KÖZÉRDEKŰ ÉS KÖZÉRDEKBŐL NYILVÁNOS ADATOK
KÖZZÉTÉTELE
Milyen célból történik személyes adatai kezelése?
Az adatkezelés célja a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok jogszabály alapján történő közzététele, a
közvélemény pontos és gyors tájékoztatása ezekkel kapcsolatban. Az adatkezelés célja továbbá a jogszabály
alapján előírt tájékoztatási mód teljesítése, tehát a weboldalon, digitális formában, bárki számára,
személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is adatvesztés és -torzulás
nélkül kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel
szempontjából is díjmentesen történő hozzáférhetővé tétel biztosítása.
Érintettek: Az érintettek azok, akiknek személyes adata közérdekű és közérdekből nyilvános adatnak minősül.
Mely személyes adatait kezeljük:

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok
takarékosabb működéséről szóló 2009. évi
CXXII. törvény alapján közzétett adatok, így:
• vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottsági
tagok, a vezető állású munkavállalók,
valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a
bankszámla feletti rendelkezésre jogosult
munkavállalók nevét, tisztségét vagy
munkakörét, munkaviszonyban álló személy
esetében a pénzbeli juttatásokat (ezen belül
külön feltüntetve alapbérét, időbérét,
teljesítménybérét, a bérre jogosító
időtartamot,
és
a
teljesítménykövetelményeket), az irányadó
végkielégítés, illetve felmondási idő
időtartamát, versenytilalom időtartamát és
ellenértékét
• társasági jogviszonyban levő személyek és a
felügyelőbizottsági tagok megbízási díját és
egyéb járandóságait és a jogviszony
megszűnése
esetén
járó
pénzbeli
juttatásokat
• együttes cégjegyzésre vagy a bankszámla
feletti
rendelkezésre
jogosult
munkavállalók, valamint a munkáltató
működése szempontjából meghatározó
jelentőségű
egyéb
munkavállalók
beosztását és juttatásait
• egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát
elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre,
építési
beruházásra,

Mi alapján kezeljük ezen
személyes adatait (jogalapok):

Meddig kezeljük ezen
személyes
adatait
(adatkezelés
időtartama):

Jogi kötelezettség teljesítése
(GDPR 6. cikk (1) c). pontja)

Az igényléssel érintett
személyes
adatokat
tartalmazó iratokat az
Adatkezelő Ltv. és a
335/2005. (XII. 29.)
Korm.
rendeletből
eredő
jogszabályi
kötelezettsége alapján
iktatja, és az adatokat
tartalmazó
irat
jellegétől függően
az
Iratkezelési
Szabályzatban foglalt
időszakig őrzi meg, pl.
beszerzési
szerződéseket: 10 évig,
munkaszerződéseket
50 évig.

Az adatkezelés az Infotörvény 32.
§, 33.§ (1), (3), 37.§ (1)
bekezdésén
és
1.
számú
mellékletén, és a köztulajdonban
álló
gazdasági
társaságok
takarékosabb működéséről szóló
2009. évi CXXII. törvény 2. § (1)
bekezdésén alapul.
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•
•
•

•

•

szolgáltatás
megrendelésre,
vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra,
vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására,
valamint koncesszióba adásra vonatkozó
szerződések megnevezésének (típusának),
tárgyának, a szerződést kötő felek nevének,
a szerződés értékének, határozott időre
kötött
szerződés
esetében
annak
időtartamára vonatkozó adatok
esetlegesen a szerződésekben szereplő
kapcsolattartó neve és beosztása
szerződések, társasági iratok esetén a
képviselő aláírása
a közzétett irat felügyelő bizottsági
jóváhagyása esetén a felügyelő bizottság
tagjainak neve, aláírása
a közzétett irat könyvvizsgálói
közreműködése esetén a könyvvizsgáló
képviselőjének neve és aláírása
A közérdekű adatok megismerésére
irányuló igények teljesítésének rendjéről,
valamint a közérdekű adatok közzétételéről
szóló szabályzatunk 2. sz. melléklete szerinti
személyes adatok összhangban az
Infotörvény 1. számú mellékletével.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a fenti adatok
nyilvánosan közzétett adatok, azaz mindenki
számára elérhetők. A 2009. évi CXXII. törvény
alapján
közzétett
adatok
jogszabályi
rendelkezés alapján a közzétételt követő 2
évig nem távolíthatók el; az Infotörvény
alapján,
a
fentiekben
hivatkozott
szabályzatunk szerint közzétett adatok a
szabályzat mellékletében meghatározott
időpontban távolíthatók el.
Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?
Önnek nem szükséges személyes adatot megadnia, azzal már mi rendelkezünk. Az adatokat jogszabályi
rendelkezés alapján tesszük közzé.
Adatok törlésének módja: A személyes adatait a fenti vonatkozó határidők elteltével töröljük, amennyiben nincs
egyéb érvényes jogalapja az adatkezelésnek.
Kinek adjuk át az Ön adatait? A személyes adatok kezelésében az Adatkezelő dedikált munkatársai vesznek részt,
valamint személyes adatai az alábbi címzettek, adatfeldolgozók részére is átadásra kerülnek, az alábbi célokból:
Név
Székhelye
Adatátadás, adattovábbítás célja
a közigazgatási informatika
az Adatkezelő által fenntartott,
infrastrukturális
közérdekű
adatot
tartalmazó
megvalósíthatóságának
weboldal
és
a
fenntartott
biztosításáért felelős miniszter
adatbázisra és nyilvántartásra
vonatkozó
leíró
adatok
tekintetében:
jogszabályi
kötelezettség
teljesítése
az
Infotörvény 37/A. § (1) bekezdése
alapján, amely az elektronikusan
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Avenna Kft.
Rocket Science Group LLC (USA)

Acyba Sas
DMSOne Zrt.
EZIT Kft.
Sysman Informatikai Zrt.
Microsoft Ireland Operations
Limited

18.

2083 Solymár, Dózsa György út 4.
Georgia, 675 Ponce De Leon Ave
NE, Suit 5000, Atlanta, Georgia
30308, USA
LYON
7EME-ben
(69007)
Franciaország
1117 Budapest, Infopark sétány 1.
„I” épület
1132 Budapest, Victor Hugo utca
18-22.
1037 Budapest, Montevideo u. 10.
1. em.
One Microsoft Place, South
County
Business
Park,
Leopardstown, Dublin 18, Ireland.

közzétett
adatok
központi
weboldalon történő egyszerű és
gyors elérhetőségére vonatkozik
weblap fejlesztés és üzemeltetés
levelező rendszer szolgáltatása

levelező rendszer szolgáltatása
iktatórendszer szolgáltatása
szerver
hosting
tárhelyszolgáltató
IT-hálózat-üzemeltető
számítógépes
biztosítása

és

programok

ÁTLÁTHATÓSÁG

Milyen célból történik személyes adatai kezelése?
Az adatkezelés célja a jogszabály alapján kötelezően előírt átláthatóság ellenőrzése visszterhes szerződések
kötése és kifizetések teljesítése esetén.
Érintettek: Az érintettek azok, akiknek személyes adata az átláthatósági nyilatkozatban szerepel, vagy akik az
átláthatóság ellenőrzési eljárásában szerepelnek.
Mely személyes adatait kezeljük:

• ellenőrzött üzleti partner képviselőjének
neve és aláírása
• tényleges tulajdonosainak természetes
személyazonosító adatai, tulajdoni hányada,
befolyásának és szavazati jogának mértéke
• az ellenőrzött üzleti partnerben közvetlenül
vagy közvetve több mint 25%-os tulajdoni
részesedéssel, befolyással vagy szavazati
joggal rendelkező jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet
tényleges tulajdonosainak természetes
személyazonosító adatai, tulajdoni hányada,
befolyásának és szavazati jogának mértéke
• adóilletőség
• esetlegesen a civil szervezet vagy vizitársulat
esetén
a
vezető
tisztségviselőinek
természetes személyazonosító adatai,
vezető tisztségviselőjének a tulajdoni
hányadának
mértéke,
tényleges
tulajdonosának
természetes
személyazonosító adatai és tulajdoni
hányada, befolyásának és szavazati jogának
mértéke

Mi alapján kezeljük ezen
személyes adatait (jogalapok):

Meddig kezeljük ezen
személyes
adatait
(adatkezelés
időtartama):

Jogi kötelezettség teljesítése
(GDPR 6. cikk (1) c). pontja)

Az igényléssel érintett
személyes
adatokat
tartalmazó iratokat az
Adatkezelő Ltv. és a
335/2005. (XII. 29.)
Korm.
rendeletből
eredő
jogszabályi
kötelezettsége alapján
iktatja, és az adatokat
tartalmazó
irat
jellegétől függően
az
Iratkezelési
Szabályzatban foglalt
időszakig, azaz 10 évig
őrzi meg.

Az adatkezelés a 368/2011 Korm.
Rendelet 50. § (1a) bekezdésén, a
2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1)
bekezdés 1. pontján, illetve az
államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 41. § (6)
bekezdésén alapul.
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Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?
Az adatkezelés szükséges a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek történő megfeleléshez, illetve a velünk
történő visszterhes szerződés kötésének is előfeltétele. Amennyiben Ön nem adja meg a vonatkozó személyes
adatokat, akkor Önnel, vagy az Ön által képviselt szervezettel nem tudunk visszterhes szerződést kötni, Önnek
vagy az Ön által képviselt szervezetnek kifizetést teljesíteni, illetve nem tudjuk az átláthatóság ellenőrzésére
vonatkozó kötelezettségeinket sem teljesíteni. A megadandó személyes adatok köre jogszabály által
meghatározott, attól nem térhetünk el, azok kezelése szükséges az ellenőrzés lefolytatásához.
Adatok törlésének módja: A személyes adatait a fenti vonatkozó határidők elteltével töröljük, amennyiben nincs
egyéb érvényes jogalapja az adatkezelésnek.
Kinek adjuk át az Ön adatait? A személyes adatok kezelésében az Adatkezelő dedikált munkatársai vesznek részt,
valamint személyes adatai az alábbi címzettek, adatfeldolgozók részére is átadásra kerülnek, az alábbi célokból:
Név
Székhelye
Adatátadás, adattovábbítás célja
DMSOne Zrt.
1117 Budapest, Infopark sétány 1. iktatórendszer szolgáltatása
„I” épület
EZIT Kft.
1132 Budapest, Victor Hugo utca szerver
hosting
és
18-22.
tárhelyszolgáltató
Sysman Informatikai Zrt.
1037 Budapest, Montevideo u. 10. IT-hálózat-üzemeltető
1. em.
Microsoft Ireland Operations
One Microsoft Place, South számítógépes
programok
Limited
County
Business
Park, biztosítása
Leopardstown, Dublin 18, Ireland.

19.

MŰVÉSZTELEPEN ALKOTÓ VAGY ALKOTOTT MŰVÉSZEK NÉVSORA

Milyen célból történik személyes adatai kezelése?
Az adatkezelés célja az Alapító Okiratunkban meghatározott közfeladatok ellátása, ennek keretén belül a
pályázatlebonyolítási és dokumentációs feladatok ellátása, az Adatkezelő művésztelepein található műtermeket
pályázat útján elnyert, továbbá a jelenleg a művésztelepeken önállóan, vagy csoportosan alkotó, pályázatot
elnyert képzőművészek nevének közzététele. A korábban a művésztelepeken alkotó művészek nevének
közzététele ismeretterjesztési, tájékoztatási célból történik.
Érintettek: Az érintettek a művésztelepeken jelenleg alkotó vagy korábban ott dolgozó alkotóművészek.
Mely személyes adatait kezeljük:

• Név

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés
keretén
belül
a
közpénzek
felhasználásának
átláthatóságára
vonatkozó jogszabályi rendelkezés
alapján nevét közzétesszük, így az

Mi alapján kezeljük ezen személyes
adatait (jogalapok):

Meddig kezeljük ezen
személyes
adatait
(adatkezelés
időtartama):

Közérdekű feladat végrehajtása
(GDPR 6. cikk (1) e). pontja)

Az
adatkezelés
korábban
a
művésztelepeken
alkotó
művészek
esetén határidő nélkül
történik, míg a jelenleg
ott alkotó művészek
személyes
adatai
tekintetében
pedig
addig,
amíg
a
művésztelepeken
alkotnak.

Az
adatkezelés
az
Adatkezelő
közérdekű feladatainak keretén belül a
kommunikációs, pályázatlebonyolítási
és dokumentációs közfeladataink
ellátása, illetve a korábban a
művésztelepeken alkotott művészek
esetén a nagyközönség tájékoztatása
miatt szükséges.
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mindenki
számára
elérhetővé válik.

nyilvánosan

Adatok forrása: Amennyiben nem Ön
adta meg nekünk a személyes adatokat,
akkor azok forrása az Ön szakmai
szervezete

Az adatkezelés a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló
2007. évi CLXXXI. törvény 5.§ alapján
történik, összhangban az Adatkezelő
Alapító Okiratában foglaltakkal.

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?
A pályázati eredmények közzétételére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek történő megfeleléshez, továbbá
a velünk kötött, a műtermek igénybevételére vonatkozó szerződés teljesítéséhez is. Ha Ön nem adja meg a
személyes adatait, akkor nem tud támogatásban részesülni, és mi sem tudunk eleget tenni jogszabályi
kötelezettségünknek. A közzététel esetén Önnek nem kell személyes adatot megadnia, mert azzal mi már
rendelkezünk.
Adatok törlésének módja: A személyes adatainak e célból való kezelését a fenti vonatkozó határidők elteltével
megszüntetjük, kivéve a határidő nélkül közzétett személyes adatokat.
Kinek adjuk át az Ön adatait? A személyes adatok kezelésében az Adatkezelő dedikált munkatársai vesznek részt,
valamint személyes adatai az alábbi címzettek, adatfeldolgozók részére is átadásra kerülnek, az alábbi célokból:
Név
Székhelye
Adatátadás, adattovábbítás célja
Avenna Kft.
2083 Solymár, Dózsa György út 4. weblap fejlesztés és üzemeltetés
Rocket Science Group LLC (USA) Georgia, 675 Ponce De Leon Ave levelező rendszer szolgáltatása
NE, Suit 5000, Atlanta, Georgia
30308, USA
Acyba Sas
LYON
7EME-ben
(69007) levelező rendszer szolgáltatása
Franciaország
EZIT Kft.
1132 Budapest, Victor Hugo utca szerver
hosting
és
18-22.
tárhelyszolgáltató
Sysman Informatikai Zrt.
1037 Budapest, Montevideo u. 10. IT-hálózat-üzemeltető
1. em.

20.

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG

Milyen célból történik személyes adatai kezelése?
Az adatkezelés célja a jogszabály alapján kötelezően előírt összeférhetetlenség ellenőrzése a közpénzekből
nyújtott támogatásokkal kapcsolatos adatkezelések (ösztöndíjak, műteremlakások) esetén, a támogatások
átláthatóságának megteremtése érdekében.
Érintettek: Az érintettek azok, akiknek személyes adata az összeférhetetlenségi nyilatkozatban szerepel, vagy
akik az összeférhetetlenség ellenőrzésére vonatkozó eljárásában szerepelnek.
Mely személyes adatait kezeljük:

• a természetes személy pályázó neve,
lakcíme, születési ideje és helye
• a pályázó gazdasági társaság képviselőjének
neve
• a pályázó egyéb szervezet képviselőjének
neve

Mi alapján kezeljük ezen
személyes adatait (jogalapok):

Meddig kezeljük ezen
személyes
adatait
(adatkezelés
időtartama):

Jogi kötelezettség teljesítése
(GDPR 6. cikk (1) c). pontja)

Az igényléssel érintett
személyes
adatokat
tartalmazó iratokat az
Adatkezelő Ltv. és a
335/2005. (XII. 29.)
Korm.
rendeletből
eredő
jogszabályi

Az adatkezelés a közpénzekből
nyújtott
támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi
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• az érintettség, összeférhetetlenség ténye
vagy ezek hiánya
• az érintettség, összeférhetetlenség alapjául
szolgáló körülmények leírásában szereplő
személyes adatok
• jogszabályi
megfelelésre,
illetve
összeférhetetlenség
megszüntetésére
vonatkozó nyilatkozat érdekében
• esetenként aláírás

CLXXXI. törvény 6. § (1), 8.§ (1)
bekezdésein és 14. § alapul.

kötelezettsége alapján
iktatja, és az adatokat
tartalmazó
irat
jellegétől függően
az
Iratkezelési
Szabályzatának
megfelelő ideig őrzi
meg, így az ösztöndíjés
műteremlakás
pályázatok iratait 10
évig őrzi meg.

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?
Az adatkezelés szükséges a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek történő megfeleléshez, illetve a támogatás
igénybevételének és a velünk történő esetleges szerződéskötésnek is előfeltétele. Amennyiben Ön nem adja meg
a vonatkozó személyes adatokat, akkor nem tud részt venni a vonatkozó pályázatban, továbbá Önnel, vagy az Ön
által képviselt szervezettel nem tudunk vonatkozó szerződést kötni, illetve nem tudjuk a közpénzekből történő
támogatásokhoz kapcsolódóan az összeférhetetlenség ellenőrzésére vonatkozó kötelezettségeinket sem
teljesíteni. A megadandó személyes adatok köre jogszabály által meghatározott, attól nem térhetünk el, azok
kezelése szükséges az ellenőrzés lefolytatásához.
Adatok törlésének módja: A személyes adatait a fenti vonatkozó határidők elteltével töröljük.
Kinek adjuk át az Ön adatait? A személyes adatok kezelésében az Adatkezelő dedikált munkatársai vesznek részt,
valamint személyes adatai az alábbi címzettek, adatfeldolgozók részére is átadásra kerülnek, az alábbi célokból:
Név
Székhelye
Adatátadás, adattovábbítás célja
Avenna Kft.
2083 Solymár, Dózsa György út 4. weblap fejlesztés és üzemeltetés
DMSOne Zrt.
1117 Budapest, Infopark sétány 1. iktatórendszer szolgáltatása
„I” épület
EZIT Kft.
1132 Budapest, Victor Hugo utca szerver
hosting
és
18-22.
tárhelyszolgáltató
Sysman Informatikai Zrt.
1037 Budapest, Montevideo u. 10. IT-hálózat-üzemeltető
1. em.
Microsoft Ireland Operations
One Microsoft Place, South számítógépes
programok
Limited
County
Business
Park, biztosítása
Leopardstown, Dublin 18, Ireland.

21.

IKTATÁSI KÖTELEZETTSÉG

Milyen célból történik személyes adatai kezelése?
Az adatkezelés célja a jogszabály alapján kötelezően előírt ügyviteli, iratkezelési kötelezettség végrehajtása.
Érintettek: Az érintettek azok, akiknek személyes adata az iktatókönyvben, az előadói íven és/vagy az iktatott
iratokban szerepel, vagy akik az iktatási eljárásban szerepelnek.
Mely személyes adatait kezeljük:

Iktatókönyv adatai:
• iktatószám
• iktatás időpontja

Mi alapján kezeljük ezen személyes
adatait (jogalapok):
Jogi kötelezettség teljesítése
(GDPR 6. cikk (1) c). pontja)
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Meddig
kezeljük
ezen
személyes
adatait
(adatkezelés időtartama):
A
személyes
adatokat
tartalmazó
iratokat
az
Adatkezelő Ltv. és a 335/2005.
(XII. 29.) Korm. rendeletből
eredő
jogszabályi

• beérkezés időpontja, módja
érkeztetési azonosítója
• adathordozó típusa (papír
alapú,
elektronikus)
adathordozó fajtája
• küldés időpontja, módja
• küldő adatai (név, cím)
• címzett adatai (név, cím)
• hivatkozási szám (idegen szám)
• mellékletek száma, típusa
(papír alapú, elektronikus)
• ügyintéző neve és a szervezeti
egység megnevezése
• irat tárgya
• elő- és utóiratok iktatószáma
• kezelési feljegyzések
• intézés határideje, módja és
elintézés időpontja
• irattári tételszám
• irattárba helyezés

Az adatkezelés az Ltv. 5.§, 9.§, 10. § (1),
11. §, 12. § és 35/A. § (1) bekezdése,
valamint a 335/2005. (XII. 29.) Korm.
rendelet 39. § alapul.

kötelezettsége alapján iktatja,
és az adatokat tartalmazó irat
jellegétől függően
az Iratkezelési Szabályzatában
foglalt határidőig őrzi meg, az
iktatókönyvek
nem
selejtezhetők, ezeket 15 évig
őrzi meg, utána a levéltárnak
átadja.

Az iraton és az előadói íven az irat
egyértelmű azonosítását lehetővé
tevő egyedi azonosító adatát is
feltüntetjük.
Iktatott iratok:
• iktatott iratokban feltüntetett
személyes adatok (lásd. a
különböző
adatkezelési
céloknál feltüntetett személyes
adatokat)

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?
Az adatkezelés szükséges a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek történő megfeleléshez, illetve amennyiben
szerződés az iktatott irat, akkor szerződés teljesítésének (és bizonyos módon megkötésének) is előfeltétele.
Önnek nem kell e célból külön személyes adatot megadnia, azokkal már mi rendelkezünk. A személyes adatok
köre jogszabály által meghatározott, attól nem térhetünk el, azok kezelése szükséges a jogszabályi
kötelezettségek teljesítéséhez.
Adatok törlésének módja: A személyes adatait a fenti vonatkozó határidők elteltével töröljük, amennyiben nincs
egyéb érvényes jogalapja az adatkezelésnek, vagy amennyiben nem selejtezhető iratokban találhatók a
személyes adatok, akkor a levéltárnak kerülnek átadásra.
Kinek adjuk át az Ön adatait? A személyes adatok kezelésében az Adatkezelő dedikált munkatársai vesznek részt,
valamint személyes adatai az alábbi címzettek, adatfeldolgozók részére is átadásra kerülnek, az alábbi célokból:
Név
Székhelye
Adatátadás, adattovábbítás célja
DMSOne Zrt.
1117 Budapest, Infopark sétány 1. iktatórendszer szolgáltatása
„I” épület
Sysman Informatikai Zrt.
1037 Budapest, Montevideo u. 10. IT-hálózat-üzemeltető
1. em.
Microsoft Ireland Operations
One Microsoft Place, South számítógépes
programok
Limited
County
Business
Park, biztosítása
Leopardstown, Dublin 18, Ireland.
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Magyar Nemzeti Levéltár

1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.

SigmaNET Kft.

1132 Budapest, Victor Hugo u.

18-22

22.

jogszabályi
ellenőrzési
kötelezettség teljesítése az Ltv. 11.
§ alapján; jogszabályi iratátadási
kötelezettség teljesítése a nem
selejtezhető iratok tekintetében,
önálló adatkezelő
nyilvántartási
rendszer
szolgáltatója

MINISZTÉRIUMI DÍJAK KIFIZETÉSE

Milyen célból történik személyes adatai kezelése?
Az adatkezelés célja az Adatkezelő Alapító Okiratában meghatározott közfeladatok ellátása, ennek keretében a
különböző minisztériumi díjak, kitüntetések kifizetésének pénzügyi lebonyolítása.
Érintettek: Az érintettek a díjazottak, vagy a díjak kifizetési eljárásában szereplők.
Mely személyes adatait kezeljük:

Díjazott adatai:
• név
• lakcím
• levelezési cím
• telefonszám
• E-mail cím
• díj összege
• Adóazonosító jel
•
•
•
•

TAJ szám
bankszámla szám
aláírás
állampolgárság

Egyéb személyes adatok:
• minisztériumi kapcsolattartó neve és
elérhetőségi adata
• minisztériumi képviselő neve és aláírása
Adószámos magánszemély esetén (a
természetes személynél felsoroltokon túl):
•
Adószám
Egyéni vállalkozó esetén:
•

Egyéni vállalkozó neve:

•

Egyéni vállalkozó székhelye:

•
•
•

Egyéni vállalkozó adóazonosító
jele:
Nyilvántartási száma:
Adószáma:

•

Bankszámlaszáma:

Mi alapján kezeljük ezen
személyes adatait
(jogalapok):

Meddig
kezeljük
ezen
személyes
adatait
(adatkezelés időtartama):

Közérdekű feladat
végrehajtása
(GDPR 6. cikk (1) e). pontja)

Az
igényléssel
érintett
személyes
adatokat
tartalmazó
iratokat
az
Adatkezelő Ltv. és a 335/2005.
(XII. 29.) Korm. rendeletből
eredő
jogszabályi
kötelezettsége alapján iktatja,
és 8 évig őrzi meg, az
Iratkezelési
Szabályzata
alapján.

Az adatkezelés a díjak
kifizetésének
pénzügyi
lebonyolító
tevékenység
végzésére
vonatkozó
közfeladat végrehajtásához
szükséges.
Az
adatkezelés
az
Alaptörvény 15. cikk (1)
bekezdésén, a Kormány
tagjainak
feladatés
hatásköréről szóló 94/2018.
(V. 22.) Korm. rendelet 99. §
(2) bekezdésén, továbbá az
állami
vagyonnal
való
gazdálkodásról
szóló
254/2007. (X. 4.) Korm.
rendelet 6. §-n és a Magyar
Alkotóművészeti
Közalapítvány
megszüntetéséről
szóló
1151/2011. (V. 18.) Korm.
határozaton és a 2007. évi
CXXVII. törvényen alapul, az
Adatkezelő
Alapító
Okiratával összhangban.

45

•

megbízási
szerződésben
meghatározott egyéb személyes
adatok
• aláírás
• döntés jegyzőkönyvében
feltüntetett személyes adatok
Jogi személy esetén:
•
•
•

Név
Székhely:
Levelezési cím:

•

Képviselő neve, tisztsége:

•

Cégjegyzékszám/nyilvántartási
szám/törzskönyvi szám:

•

Adószám:

•

Számlavezető bank neve:

•
•

Bankszámlaszáma:
megbízási
szerződésben
meghatározott
egyéb
személyes adatok
aláírás
döntés jegyzőkönyvében
feltüntetett személyes adatok

•
•

Az adatok forrása a díjazott neve és
elérhetőségi adatai és a díj összege
tekintetében:
Emberi
Erőforrások
Minisztériuma

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?
Az Ön nevét és elérhetőségi adatait és a díj összegét Önnek nem kell megadnia, az adatokat megkapjuk az adatok
forrásától. A többi adat megadása a kifizetés teljesítésének előfeltétele. Amennyiben nem adja meg az adatokat,
nyilatkozatokat, az Adatkezelő nem tudja a kifizetést teljesíteni Önnek és jogszabályi adózási kötelezettségeit
sem teljesíteni. A minisztériumi képviselők és kapcsolattartók adatai a hitelesítéshez, illetve a kapcsolódó
eljárások lefolytatása céljából szükségesek, ha Ön nem adja meg az adatokat, akkor nem tudjuk a pénzügyi
lebonyolítást teljesíteni.
Adatok törlésének módja: A személyes adatait kezelését a fenti határidő elteltével e célból megszüntetjük.
Kinek adjuk át az Ön adatait? A személyes adatok kezelésében az Adatkezelő dedikált munkatársai vesznek részt,
valamint személyes adatai az alábbi címzettek, adatfeldolgozók részére is átadásra kerülnek, az alábbi célokból:
Név
Székhelye
Adatátadás, adattovábbítás célja
Avenna Kft.
2083 Solymár, Dózsa György út 4. weblap fejlesztés és üzemeltetés
Rocket Science Group LLC (USA) Georgia, 675 Ponce De Leon Ave levelező rendszer szolgáltatása
NE, Suit 5000, Atlanta, Georgia
30308, USA
Acyba Sas
LYON
7EME-ben
(69007) levelező rendszer szolgáltatása
Franciaország
DMSOne Zrt.
1117 Budapest, Infopark sétány 1. iktatórendszer szolgáltatása
„I” épület
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EZIT Kft.
Sysman Informatikai Zrt.
Microsoft Ireland Operations
Limited

Nexon Kft.
LIBRA SZOFTVER ZRT.

1132 Budapest, Victor Hugo utca
18-22.
1037 Budapest, Montevideo u. 10.
1. em.
One Microsoft Place, South
County
Business
Park,
Leopardstown, Dublin 18, Ireland.
1138 Budapest, Váci út 185.
1113 Budapest, Karolina út 65.

szerver
hosting
tárhelyszolgáltató
IT-hálózat-üzemeltető
számítógépes
biztosítása

és

programok

bérszámfejtés
könyvelés, számlázás

23.
KIÁLLÍTÁSSZERVEZÉS, MŰVÉSZETI ÉS ISMERETTERJESZTŐ
SZOLGÁLTATÁSOK
Milyen célból történik személyes adatai kezelése?
Az adatkezelés célja az Adatkezelő Alapító Okiratában meghatározott közfeladatok ellátása, ennek keretében az
alkotóművészek számára bemutatkozási, kedvezményes kiállítási lehetőség biztosításának megszervezése,
művészeti és ismeretterjesztő szolgáltatások megszervezése és a szervezéssel kapcsolatos kapcsolattartás,
továbbá szerződéskötés történik.
Érintettek: Az érintettek a kiállítással érintett művészek és a szervezésben, művészeti és ismeretterjesztő
szolgáltatásokban szereplők, közreműködők.
Mely személyes adatait kezeljük:

Művészek, közreműködők, szolgáltatók,
kurátorok adatai:
Regisztráció esetén:
• Név
• Telefonszám
• E-mail cím
• korosztály
• aláírás
• meghívóban szereplő további
személyes adatok
• online tárlatvezetésnél
esetlegesen képmás és hang
Szerződéskötés esetén:
Természetes személy esetén:
• Név
• Anyja neve
• Lakcím
• Levelezési cím
• Születési név

Mi alapján kezeljük ezen
személyes adatait (jogalapok):

Közérdekű feladat végrehajtása
(GDPR 6. cikk (1) e). pontja)
Az adatkezelés a közfeladatok
keretén belül a kiállításszervező
tevékenység
végrehajtásához
szükséges.
Az adatkezelés az Alaptörvény 15.
cikk (1) bekezdésén, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről
szóló 94/2018. (V. 22.) Korm.
rendelet 99. § (2) bekezdésén,
továbbá az állami vagyonnal való
gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.
4.) Korm. rendelet 6. §-n és a
Magyar
Alkotóművészeti
Közalapítvány megszüntetéséről
szóló 1151/2011. (V. 18.) Korm.
határozaton alapul, az Adatkezelő
Alapító Okiratával összhangban.

• Születési hely
• Születési dátum
• Személyi igazolvány száma
• Adóazonosító jel
• TAJ szám
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Meddig kezeljük ezen
személyes
adatait
(adatkezelés
időtartama):
Az igényléssel érintett
személyes
adatokat
tartalmazó iratokat az
Adatkezelő Ltv. és a
335/2005. (XII. 29.)
Korm.
rendeletből
eredő
jogszabályi
kötelezettsége alapján
iktatja, és 15 évig őrzi
meg, az Iratkezelési
Szabályzata alapján.

• E-mail cím
• Bankszámla szám
• aláírás
• meghívóban szereplő további
személyes adatok
• online tárlatvezetésnél esetlegesen
képmás és hang
Adószámos magánszemély esetén (a
természetes személynél felsoroltokon túl):
•
Adószám
Egyéni vállalkozó esetén:
•

Egyéni vállalkozó neve:

•

Egyéni vállalkozó székhelye:

•

Egyéni vállalkozó adóazonosító
jele:
Nyilvántartási száma:
Adószáma:

•
•

•
Bankszámlaszáma:
Jogi személy esetén:
•
•
•

Név
Székhely:
Levelezési cím:

•

Képviselő neve, tisztsége:

•

Cégjegyzékszám/nyilvántartási
szám/törzskönyvi szám:

•

Adószám:

•

Számlavezető bank neve:

•

Bankszámlaszáma:

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?
A kért személyes adatok az Ön beazonosításához, a vonatkozó szolgáltatási szerződés megkötéséhez
szükségesek. Amennyiben nem adja meg az adatokat, az Adatkezelő nem tud Önnek kiállítást szervezni és nem
tud Önnel szerződést kötni, kapcsolatot tartani.
Adatok törlésének módja: A személyes adatait kezelését a fenti határidő elteltével e célból megszüntetjük.
Kinek adjuk át az Ön adatait? A személyes adatok kezelésében az Adatkezelő dedikált munkatársai vesznek részt,
valamint személyes adatai az alábbi címzettek, adatfeldolgozók részére is átadásra kerülnek, az alábbi célokból:
Név
Székhelye
Adatátadás, adattovábbítás célja
Avenna Kft.
2083 Solymár, Dózsa György út 4. weblap fejlesztés és üzemeltetés
Rocket Science Group LLC (USA) Georgia, 675 Ponce De Leon Ave levelező rendszer szolgáltatása
NE, Suit 5000, Atlanta, Georgia
30308, USA
Acyba Sas
LYON
7EME-ben
(69007) levelező rendszer szolgáltatása
Franciaország
DMSOne Zrt.
1117 Budapest, Infopark sétány 1. iktatórendszer szolgáltatása
„I” épület
EZIT Kft.
1132 Budapest, Victor Hugo utca szerver
hosting
és
18-22.
tárhelyszolgáltató
Sysman Informatikai Zrt.
1037 Budapest, Montevideo u. 10. IT-hálózat-üzemeltető
1. em.
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Microsoft Ireland Operations
Limited

Nexon Kft.
LIBRA SZOFTVER ZRT.

One Microsoft Place, South
County
Business
Park,
Leopardstown, Dublin 18, Ireland.
1138 Budapest, Váci út 185.
1113 Budapest, Karolina út 65.

nyomda

24.

számítógépes
biztosítása

programok

bérszámfejtés
könyvelés, számlázás
kiállítás papír alapú adathordozón
levő anyagain szereplő személyes
adatok (pl. plakát, meghívó,
kiadványok): szerződés teljesítése,
dokumentáció

ETIKAI BEJELENTÉSI RENDSZER

Milyen célból történik személyes adatai kezelése?
Az Adatkezelő etikai elvek megsértéséről, annak veszélyéről történő bejelentések fogadása, intézése, a
kapcsolódó online intézési felület működtetése.
Érintettek: Az érintettek azok, akik az etikai bejelentésben, eljárásban szerepelnek.
Mely személyes adatait
kezeljük:
• bejelentésben megadott
személyes adatok
• értesítési adatok (pl.
email cím, levelezési
cím)

Mi alapján kezeljük ezen
személyes adatait (jogalapok):
Jogi kötelezettség teljesítése
(GDPR 6. cikk (1) c). pont
Az adatkezelés a köztulajdonban
álló
gazdasági
társaságok
takarékosabb működéséről szóló
2009. évi CXXII. törvény 11. § (1)
bekezdésén, és a köztulajdonban
álló gazdasági társaságok belső
kontrollrendszeréről
szóló
339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet
4. § (1) és (7) bekezdései alapján
történik,
összhangban
az
Adatkezelő Etikai Kódexével.

Meddig kezeljük ezen személyes
adatait (adatkezelés időtartama):
A panaszkezeléssel kapcsolatban
személyes adatokat tartalmazó iratokat
az Adatkezelő az Ltv. és a 335/2005.
(XII. 29.) Korm. rendeletből eredő
jogszabályi kötelezettsége alapján
iktatja, és 5 évig megőrzi az Iratkezelési
Szabályzata alapján.

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?
A megkeresésben, panaszban, üzenetben Ön önként adhat meg személyes adatokat, Önt azok megadására sem
jogszabály, sem szerződés nem kötelezi, az semmilyen szerződésnek nem előfeltétele, Ön által választható a
kapcsolatfelvétel formája is (online, email, postai levél). Amennyiben nem ad meg elegendő adatot, akkor
azonban előfordulhat, hogy nem tudjuk megkeresését, panaszát, feldolgozni, megválaszolni, kapcsolatot felvenni
vagy tartani Önnel, a döntést eljuttatni Önhöz.
Adatok törlésének módja: A fenti adatok a meghatározott időtartam elteltével törlésre kerülnek, amennyiben
nincs egyéb érvényes jogalapja az adatkezelésnek.
Kinek adjuk át az Ön adatait? A személyes adatokat az Adatkezelő dedikált munkatársai kezelik. A személyes
adatai az alábbi címzettek, adatfeldolgozók részére is átadásra kerülnek, a lent meghatározott célokból:
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Név
DMSOne Zrt.
EZIT Kft.
Sysman Informatikai Zrt.
Microsoft
Ireland
Operations Limited

Székhelye
1117 Budapest, Infopark sétány
1. „I” épület
1132 Budapest, Victor Hugo utca
18-22.
1037 Budapest, Montevideo u.
10. 1. em.
One Microsoft Place, South
County
Business
Park,
Leopardstown,
Dublin
18,
Ireland.

Adatátadás, adattovábbítás célja
iktatórendszer szolgáltatása
szerver hosting és tárhelyszolgáltató
IT-hálózat-üzemeltető
számítógépes programok biztosítása

25.
MŰKÖDÉS ELLENŐRZÉSE (belső ellenőrzés, felügyelőbizottsági
ellenőrzés, könyvvizsgálat, támogatói ellenőrzés)
Milyen célból történik személyes adatai kezelése?
Az Adatkezelő, mint köztulajdonban álló és államháztartási pénzeszközökből és vagyonból gazdálkodó gazdasági
társaság jogszabály alapján kötelező belső kontrollrendszerének működtetése az adatkezelés célja.
Érintettek: Az érintettek azok, akiknek a személyes adata a belső ellenőrzésben érintett iratokban,
dokumentumokban szerepel, vagy akik a belső ellenőrzési eljárásban szerepelnek.
Mely személyes adatait
kezeljük:
• belső
ellenőrzésben,
felügyelőbizottsági
ellenőrzésben,
könyvvizsgálat
lefolytatása
esetén,
támogatás
felhasználásának
ellenőrzése esetén a
vizsgálattal
érintett
iratokban,
dokumentumokban
szereplő
személyes
adatok
(pl.
szerződésekben szereplő
személyes adatok)
Az
adatok
Adatkezelő

forrása:

Mi alapján kezeljük ezen
személyes adatait (jogalapok):
Jogi kötelezettség teljesítése
(GDPR 6. cikk (1) c). pont
Az adatkezelés a köztulajdonban
álló
gazdasági
társaságok
takarékosabb működéséről szóló
2009. évi CXXII. törvény 11. § (1)
bekezdésén, és a köztulajdonban
álló gazdasági társaságok belső
kontrollrendszeréről
szóló
339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet
12. § (1) bekezdése alapján történik
az Adatkezelő Belső Ellenőrzési
Kézikönyvében,
továbbá
a
Szervezeti
és
Működési
Szabályzatban
foglaltakkal
összhangban.

Meddig kezeljük ezen személyes
adatait (adatkezelés időtartama):
A
belső
ellenőrzéssel
érintett,
személyes adatokat tartalmazó iratokat
az Adatkezelő az Ltv. és a 335/2005.
(XII. 29.) Korm. rendeletből eredő
jogszabályi kötelezettsége alapján
iktatja, és 15 évig megőrzi, az iratok
nem selejtezhetők, így azt követően
pedig levéltárba adja, az Iratkezelési
Szabályzata alapján.

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?
Önnek nem kell személyes adatot megadnia, azzal mi már rendelkezünk.
Adatok törlésének módja: A fenti adatokat tartalmazó iratok nem selejtezhetők, azok kezelését az Adatkezelő a
fent meghatározott időtartam elteltével megszünteti és átadja a levéltárnak.
Kinek adjuk át az Ön adatait? A személyes adatokat az Adatkezelő dedikált munkatársai kezelik. A személyes
adatai az alábbi címzettek, adatfeldolgozók részére is átadásra kerülnek, a lent meghatározott célokból:
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Név
DMSOne Zrt.
EZIT Kft.
Sysman Informatikai Zrt.
Microsoft
Ireland
Operations Limited

Dr. Veit József
egyéni vállalkozó

András

Székhelye
1117 Budapest, Infopark sétány
1. „I” épület
1132 Budapest, Victor Hugo utca
18-22.
1037 Budapest, Montevideo u.
10. 1. em.
One Microsoft Place, South
County
Business
Park,
Leopardstown,
Dublin
18,
Ireland.
1221 Budapest, Madarász köz 1.

felügyelő bizottság tagjai

Audit Network Hungary
Könyvvizsgálati
és
Üzletviteli Tanácsadó Kft.

szerver hosting és tárhelyszolgáltató
IT-hálózat-üzemeltető
számítógépes programok biztosítása

belső ellenőrzési eljárás esetén: Belső
Ellenőrzési Kézikönyvben foglaltaknak
megfelelően
belső
ellenőrzés
lefolytatása

felügyelő bizottsági eljárás
jóváhagyás, ellenőrzés

1036 Budapest, Galagonya utca
5. 3. em.

támogató

26.

Adatátadás, adattovábbítás célja
iktatórendszer szolgáltatása

esetén:

könyvvizsgálat esetén: könyvvizsgálat

támogatás, pályázat
igénybevétele
esetén támogatás felhasználásának
ellenőrzése

ÜGYFÉL AZONOSÍTÁS

Milyen célból történik személyes adatai kezelése?
Az Adatkezelő, mint ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet és kulturális javak kereskedelmét végző,
jogszabály alapján történő azonosítási kötelezettségének teljesítése az adatkezelés célja.
Érintettek: Az azonosítással érintett személyek.
Mely személyes adatait kezeljük:

Mi alapján kezeljük ezen
személyes adatait (jogalapok):
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Meddig kezeljük ezen
személyes adatait
(adatkezelés időtartama):

Természetes személy esetén:
• családi és utóneve
• születési családi és utóneve
• állampolgársága
• születési helye, ideje
• anyja születési neve
• lakcíme,
ennek
hiányában
tartózkodási helye
• azonosító okmányának típusa és
száma
• esetenként adóazonosító jel
• okmány másolatok (személyi és
lakcím igazolvány, esetenként
adókártya, útlevél), az okmányok
adatai, rajta levő képmás
• online azonosításnál kép és
hangfelvétel

Jogi kötelezettség teljesítése
(GDPR 6. cikk (1) c). pont)
A pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017.
évi LIII. törvény (Pmt.) 1. § (1) f.
és p. pontjai, 6-10 §. és 13. §-ai
előírásai szerint ellenőrzi, rögzíti
és nyilvántartja az adatokat az
Adatkezelő, illetve másolatot
készít az okmányokról.

Az
azonosítási
iratokat,
okmánymásolatokat
az
Adatkezelő az Ltv. és a
335/2005. (XII. 29.) Korm.
rendeletből eredő jogszabályi
kötelezettsége alapján iktatja,
és
az
üzleti
kapcsolat
megszűnésétől,
illetve
a
teljesítéstől számított 8 évig
megőrzi,
az
Iratkezelési
Szabályzatával összhangban, a
Pmt. 56. § (2) bekezdése
alapján.
A Pmt. 12. § (2) bekezdése
alapján az Adatkezelő magas
kockázat
esetén
évente,
alacsony kockázat esetén
legalább ötévente ellenőrzi a
rendelkezésre álló adatokat.

Céges képviselők esetén:
• képviseletére jogosultak neve és
beosztása
• kézbesítési megbízott azonosítására
alkalmas adatai

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?
Tájékoztatjuk Önt, hogy amennyiben Ön természetes személy szerződéses partnerünk, a személyes adatok
megadása a vonatkozó szerződés megkötésének és teljesítésének előfeltétele. A kötelező vagy lehetséges
azonosításhoz szükséges adatok jogszabályi kötelezettég alapján kötelezők, amennyiben Ön nem adja meg
azokat, akkor nem tudunk Önnel szerződést kötni.
Adatok törlésének módja: A személyes adatokat a fenti határidő elteltével töröljük.
Kinek adjuk át az Ön adatait? A személyes adatokat az Adatkezelő dedikált munkatársai kezelik. A személyes
adatai az alábbi címzettek, adatfeldolgozók részére is átadásra kerülnek, a lent meghatározott célokból:
Név
DMSOne Zrt.
Sysman Informatikai Zrt.
Microsoft
Ireland
Operations Limited

27.

Székhelye
1117 Budapest, Infopark sétány
1. „I” épület
1037 Budapest, Montevideo u.
10. 1. em.
One Microsoft Place, South
County
Business
Park,
Leopardstown,
Dublin
18,
Ireland.

Adatátadás, adattovábbítás célja
iktatórendszer szolgáltatása
IT-hálózat-üzemeltető
számítógépes programok biztosítása

NEM SELEJTEZHETŐ IRATOK VÉDELME

Milyen célból történik személyes adatai kezelése?
Az adatkezelés célja a nem selejtezhető iratok fennmaradásának, védelmének biztosításával kapcsolatos
jogszabályi rendelkezések végrehajtása.
Érintettek: Az érintettek azok, akiknek személyes adata a levéltárba adandó vagy adott iratokban szerepel.
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Mely személyes adatait kezeljük:

• a levéltárba adandó vagy adott
nem selejtezhető iratokban
feltüntetett személyes adatok

Mi alapján kezeljük ezen személyes
adatait (jogalapok):
Jogi kötelezettség teljesítése
(GDPR 6. cikk (1) c). pontja)
Az adatkezelés a Ltv. 5. §, 9.§, 12. §
alapul.

Meddig
kezeljük
ezen
személyes
adatait
(adatkezelés időtartama):
A nem selejtezhető, személyes
adatokat tartalmazó iratokat
az Adatkezelő Ltv. és a
335/2005. (XII. 29.) Korm.
rendeletből eredő jogszabályi
kötelezettsége alapján iktatja,
és 15 évig őrzi meg, utána a
levéltárnak
átadja,
összhangban a Ltv. 12. § (1)
bekezdésében foglaltakkal.

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?
Az adatkezelés szükséges a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek történő megfeleléshez. Önnek nem kell e
célból külön személyes adatot megadnia, azokkal már mi rendelkezünk. Az iratok (és így a személyes adatok) köre
jogszabály által meghatározott, attól nem térhetünk el, annak kezelése szükséges a jogszabályi kötelezettségek
teljesítéséhez.
Adatok törlésének módja: A személyes adatai nem selejtezhető iratokban találhatók, azok törlése nem
lehetséges, az iratok a fenti határidő elteltével a levéltárnak kerülnek átadásra.
Kinek adjuk át az Ön adatait? A személyes adatok kezelésében az Adatkezelő dedikált munkatársai vesznek részt,
valamint személyes adatai az alábbi címzettek, adatfeldolgozók részére is átadásra kerülnek, az alábbi célokból:
Név
Székhelye
Adatátadás, adattovábbítás célja
DMSOne Zrt.
1117 Budapest, Infopark sétány 1. iktatórendszer szolgáltatása
„I” épület
Sysman Informatikai Zrt.
Microsoft Ireland Operations
Limited
Magyar Nemzeti Levéltár

28.

1037 Budapest, Montevideo u. 10.
1. em.
One Microsoft Place, South
County
Business
Park,
Leopardstown, Dublin 18, Ireland.
1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.

IT-hálózat-üzemeltető
számítógépes
biztosítása

programok

jogszabályi
kötelezettség
teljesítése, iratvédelem, iratok
fennmaradásának és a levéltári
kutathatóságának a biztosítása,
önálló adatkezelő

BÖNGÉSZÉS, COOKIE (SÜTIK)

Amennyiben Ön felkeresi a weboldalt, azon böngészik, a weboldal cookie-at (azaz „sütik”), - rövid adatfájl,
jelsorozat - helyez el az Ön számítógépén. Amennyiben Ön nem szeretné, hogy a számítógépén, böngészésre
használt eszközén (pl. mobiltelefon, tablet stb.) cookie kerüljön alkalmazásra, úgy lehetősége van azok letiltására,
ezt többek között megteheti a böngészője megfelelő beállításával. A cookie-kal, azok letiltásával kapcsolatos
részletes tájékoztató információkat az Adatkezelési tájékoztató „COOKIE TÁJÉKOZTATÓ” fejezetében, a weboldal
által használt sütik fajtájáról részletes információkat pedig a weboldalon megtalálható Süti (cookie)
tájékoztatóban (link) talál. Milyen célból történik személyes adatai kezelése?
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A weboldal megfelelő működésének, az azon elhelyezett tartalom megfelelő megjelenítésének biztosítása, a
felhasználói felületek megfelelő kialakítása, a weboldal folyamatos fejlesztése a felhasználói élmény fokozása, az
adatbiztonság biztosítása érdekében kezeljük az alább meghatározott személyes adatait. Továbbá a felhasználók
böngészési szokásai meghatározása érdekében, valamint a weboldalhoz kapcsolódó statisztikák elkészítése,
anonimizált személyes adatok statisztikai célú gyűjtése okán.
Érintettek: Az adatkezeléssel érintettek a weboldal látogatói.
Mely személyes adatait kezeljük:

Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait
(jogalapok):

• az Ön eszközének IP címe
• operációs
rendszer
és
böngésző típusa
• hibaüzenetek adatai
• weboldal aktivitási adatok
• sütiben tárolt adat: Ön
elfogadta-e
a
süti
beállításokat

Jogos érdek
(GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja)
Azon cookie-k vonatkozásában, amelyek
abból a célból szükségesek, hogy a weboldal
megfelelő működését, annak alapvető
funkciót biztosíthassuk a felhasználóink
számára, pl. az oldalon történő navigáció, az
adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos
érdeke, amely arra irányul, hogy a kialakított
weboldalát működtetni tudja, ill. a
weboldalon elérhetővé tett funkciók
zavartalan működtetését biztosítsa a cookie-k
által. Az ilyen sütik használata az Ön érdeke is,
amely arra irányul, hogy ezeket a funkciókat
igénybe tudja venni. Az adatkezeléssel
érintettek személyes adatokkal való szabad
rendelkezésre vonatkozó érdekeit, jogait és
szabadságait mérlegelve megállapítjuk, a
weboldal működéséhez elengedhetetlen sütik
által tárolt személyes adatok kezelése
szükséges az érdekeink érvényre juttatásához,
valamint az Ön érdekeit is szolgálja tekintettel arra, hogy ezen cookie-k
alkalmazása
nélkül
a
weboldal
szolgáltatásainak használata ellehetetlenülne.
Más módon ezen adatkezelés, és a teljes
weboldal megfelelő működtetése nem lenne
megvalósítható.
ÖN TILTAKOZHAT A JOGOS ÉRDEKEN
ALAPULÓ ADATKEZELÉSÜNK ELLEN!
Garanciák: A cookie-k minimális személyes
adatot kezelnek, az általunk alkalmazott
cookie-k nagyrészt anonimizált módon kezelik
az adatokat.
Jogos érdek alapján kezelt cookie-k, melyekről
részletes információt a Süti (cookie)
tájékoztatóban (link) talál:
• felhasználó által magadott adatok
rögzítése érdekében használt cookie
(„user-input cookies)
• hitelesítési
munkamenet-sütik
(„authentication cookies”)
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Meddig kezeljük ezen
személyes
adatait
(adatkezelés
időtartama):
A sütikben tárolt
információkat a cél
megvalósulásáig
(érvényességi
idő
lejártáig) tároljuk, vagy
addig
kezeljük
az
adatokat, amíg Ön le
nem tiltja az adatok
kezelését.
Az egyes, weboldalon
alkalmazott
sütik
pontos érvényességi
idejét a Süti (cookie)
tájékoztatóban (link)
találja meg.

•

• az Ön eszközének IP címe
Harmadik fél (Google Analytics)
által használt cookiek esetében,
ill. anonim módon:
• a weboldalt látogatók száma
• a látogatók mely honlapról
érkeztek a weboldalra
• a weboldal látogatói a
weboldal
mely
oldalait
látogatták meg, weboldalon
belüli kattintások

felhasználóközpontú biztonsági sütik
(„user centric security cookies”)

Az Ön hozzájárulása
(GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján)
A remarketing (egyedi ajánlatot biztosító), a
hirdetéseket megjelenítő, a felhasználói
viselkedést figyelő, az általános ajánlatokat
megjelenítő és a statisztikai célú sütik
esetében az adatkezelés jogalapja az Ön
hozzájárulása.
Ön bármikor jogosult a hozzájárulását
visszavonni. A hozzájárulás visszavonása
nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét.

A sütikben tárolt
információkat a cél
megvalósulásáig
(érvényességi
idő
lejártáig) tároljuk, vagy
addig
kezeljük
az
adatokat, amíg Ön le
nem tiltja az adatok
kezelését.
Az egyes, weboldalon
alkalmazott
sütik
pontos érvényességi
idejét a Süti (cookie)
tájékoztatóban (link)
találja meg.

Ön jogosult arra, hogy a jogos érdeken alapuló fenti adatkezelésünk ellen bármikor tiltakozzon, ezt az
adatvedelem@alkotomuveszet.hu email címen, vagy az „Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei c.”
fejezetben szereplő székhelyünkre küldött postai levél útján teheti meg.
Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?
A személyes adatokat nem Ön adja meg részünkre, hanem mi gyűjtjük Önről, az adatokat a rendszer
automatikusan naplózza. Az ilyen információk személyazonosításra önmagukban nem alkalmasak, azokat nem
kapcsoljuk össze egyéb személyes adatokkal, az adatokat trendelemzésekhez, oldalhasználati statisztikák
készítéséhez, a szolgáltatások adminisztrálásához, a felhasználói igények elemzéséhez, kielégítéséhez használjuk
fel, melyek az általunk nyújtott szolgáltatások ill. weboldalunk színvonalának fejlesztéséhez járulnak hozzá. Egyes
cookie-k a weboldal működésének biztosításához elengedhetetlenül szükségesek, ezeket Ön nem tudja letiltani.
Adatok törlésének módja: A cookiek az érvényességi idejük lejártát követően automatikusan törlésre kerülnek.
A sütit/cookiet Ön is törölni tudja a saját számítógépéről, illetve akár saját böngészőjében le is tilthatja azok
alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők „Beállítások” menüjében van lehetőség, de ez
böngészőnként eltérő lehet, ezek az alábbi linkeken érhetők el (a legelterjedtebb böngészők esetén):
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
https://support.mozilla.org/hu/kb/privat-bongeszes-internetezes-meglatogatott-webold
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu
https://support.google.com/chrome/answer/2790761?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu
Safari: https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac
Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-andprivacy-microsoft-privacy
Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/#tracking
Internet
Explorer:
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17438/windows-internet-explorer-view-delete-browsing-history
Kinek adjuk át adatait: weboldalunk használatának, böngészésének, megjelenítésének lehetővé tételében a
következő személyek vesznek részt:
Név
Székhelye
Adatátadás, adattovábbítás célja
Google LLC.
1600 Amphitheatre Parkway
A weboldallal kapcsolatos webanalitikai
Mountain View, California 94043 szolgáltatást nyújtja.
USA
Avenna Kft.
2083 Solymár, Dózsa György út 4. weblap fejlesztés és üzemeltetés
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EZIT Kft.
Sysman Informatikai Zrt.

29.

1132 Budapest, Victor Hugo utca
18-22.
1037 Budapest, Montevideo u.
10. 1. em.

szerver hosting és tárhelyszolgáltató
IT-hálózat-üzemeltető

KÖZÖSSÉGI MÉDIA FIÓKJAINKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Milyen célból történik személyes adatai kezelése?
A hivatalos közösségi média felületeink működtetésének céljából, tevékenységünk ellátása és népszerűsítése
céljából kezeljük a lent felsorolt személyes adatait. A közösségi média felületeinken abban az esetben kezeljük
személyes adatait, ha like-ol, követ minket, bejegyzéseket vagy véleményt helyez el, kommentet ír, megoszt.
Tájékoztatjuk, hogy az adatokat Ön nem közvetlenül részünkre adja meg, hanem az adott közösségi média (pl.
Facebook, Youtube, Instagram) platformot üzemeltető szolgáltató részére. Felhívjuk figyelmét, hogy az adott
közösségi média oldalak adatkezelésére azok saját adatvédelmi szabályzatai vonatkoznak. Ne felejtse el, hogy a
hivatalos közösségi média platformjaink bármelyikén közzétett tartalom sok esetben látható a nyilvánosság
számára, ezért legyen óvatos a személyes adatok megadásával kapcsolatban.
Közös adatkezelés: Tájékoztatjuk, hogy ezen adatkezelés tekintetében a MANK és a közösségi média
szolgáltatója közösen határozzák meg az adatkezelés céljait és eszközeit. A közös adatkezelés lényege a
következő: Mindkét adatkezelő kezeli az Ön adatait. Mindkét adatkezelő felelős a GDPR 13. és a 14. cikkében
említett információk rendelkezésre bocsátásáért saját maga vonatkozásában. Ön mindegyik adatkezelőhöz
fordulhat a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogai gyakorlása érdekében.
Érintettek: A közösségi média felületeinket látogató, ott aktivitást kifejtő felhasználók.
Mely személyes adatait kezeljük:

• közösségi profiljához tartozó
felhasználóneve
• esetenként: közösségi média
profilján az Ön által megadott
személyes adatok (név,
becenév, fénykép stb.)
• vélemény, hozzászólás tárgya,
tartalma
• közösségi oldalán elhelyezett
véleménye, hozzászólása,
kérdése
• visszajelzés
• annak ténye, hogy Ön
érdeklődött/látogatja/megjelent
az eseményen vagy, hogy Ön
nem tud jelen lenni az
eseményen

Mi alapján kezeljük ezen személyes
adatait (jogalapok):
Jogos érdek
(GDPR 6. cikk. (1) f) pontja)
Annak érdekében, hogy a szolgáltatásaink
magas színvonalát biztosítani tudjuk,
tevékenységünket
ellássuk,
népszerűsítsük és megismertessük Önnel,
illetve azt széles körben elérhetővé
tegyük. Az adatkezelésünkkel érintettek
személyes
adatokkal
való
szabad
rendelkezésre vonatkozó érdekeit, jogait
és szabadságait mérlegelve, az adatok
kezelése szükséges érdekeink érvényre
juttatásához.
Más
módon
ezen
adatkezelésünk azonos hatékonyság és
költségek
mellett
nem
lenne
megvalósítható.
ÖN TILTAKOZHAT A JOGOS ÉRDEKEN
ALAPULÓ ADATKEZELÉSÜNK ELLEN!
Garanciák: Az adattakarékosság és
korlátozott hozzáférés elvét szem előtt
tartva folyik szervezetünkön belül az
adatkezelés.
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Meddig kezeljük ezen
személyes adatait
(adatkezelés időtartama):
Amíg Ön nem iratkozik le,
állítja le a követést, ill.
tiltakozik
az
adatok
kezelése ellen.

Ön jogosult arra, hogy a jogos érdeken alapuló fenti adatkezelésünk ellen bármikor tiltakozzon, ezt az
adatvedelem@alkotomuveszet.hu email címen, vagy az „Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei c.”
fejezetben szereplő székhelyünkre küldött postai levél útján teheti meg.
Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?
Ön szabadon döntheti el, hogy mely adatokat adja meg az adott közösségi média platformon. Az adatokkal nem
mi rendelkezünk, hanem azt Ön, mint az adott platform használója adja meg és rendelkezik azokkal. A személyes
adatok megadása nem feltétlenül szükséges az adott közösségi média platform használatához.
Adatok törlésének módja: A fenti adatokra az Adatkezelőnek nincs ráhatása, azokat Ön a közösségi média
profiljában tudja módosítani, ill. törölni.
Kinek adjuk át adatait: A közösségi média aktivitással kapcsolatos adatait a közösségi média platform szolgáltató
(pl. Facebook, Youtube) is megismeri a platform szolgáltatások biztosítása céljából. Közösségi vagy más tartalom
megosztó weboldalak: Tájékoztatjuk, hogy ezen közösségi média felületekre azok saját adatvédelmi szabályzatai
vonatkoznak, amelyekkel kapcsolatban az Adatkezelőt felelősség nem terheli.

30.

ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ MEGKERESÉSEK

Milyen célból történik személyes adatai kezelése?
Annak érdekében, hogy az „Ön jogai és jogérvényesítési lehetőségei” c. fejezetben ismertetett jogainak
gyakorlását az Adatkezelő dokumentálhatóan biztosíthassa az Ön részére. Továbbá, hogy az Ön által
gyakorolható jogok tekintetében meg tudjunk felelni a GDPR által velünk szemben támasztott
elszámoltathatósági követelménynek. Az Adatkezelő valamely adatkezelésével érintett személy halálát követően
- tekintettel a GDPR (27) preambulum bekezdésének felhatalmazására - az Infotörvény 25.§ alapján a személyes
adatokkal összefüggő jogok érvényesítésének biztosítása érdekében is kezel adatokat e célból.
Érintettek: Az adatkezeléssel érintettek: azon felhasználók, akik az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatban
megkereséssel, észrevétellel élnek vagy érintetti jogaikat kívánják gyakorolni.
Mely személyes adatait
kezeljük:
• megkeresésben
megadott adatok
• név
• e-mail cím vagy más
elérhetőség
• kérelem
tárgya,
tartalma
• esetenként aláírás
• elhunyt
személy
adataival kapcsolatos
jogok
gyakorlása
esetén: joggyakorlásra
jogosult személy neve,
elérhetősége, halotti
anyakönyvi
kivonat
vagy bírósági határozat,
valamint
személyazonosság és
közeli
hozzátartozói

Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait
(jogalapok):

Jogos érdek
(GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján).
Az Adatkezelő annak érdekében kezeli a
személyes adatait, hogy az adatkezelési
megkereséseket megválaszolja, és azokat és az
azok
alapján
hozott
intézkedéseket
megfelelően dokumentálni tudja ill., hogy Ön
adatvédelmi jogait gyakorolni tudja, továbbá,
hogy az Adatkezelő hatósági megkeresésre
igazolni tudja a GDPR-nak és az adatvédelmi
jogszabályoknak való megfelelését. Az
Adatkezelő jogos érdeke összhangban van a
GDPR 5. cikk (2) bekezdése rendelkezéseivel
(elszámoltathatóság elve), továbbá a GDPR 12.
cikkének (1) bekezdésével, tekintettel a 11.
cikkre
is
(azonosítást
nem
igénylő
adatkezelés), az annak való megfelelést is
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Meddig kezeljük ezen személyes
adatait (adatkezelés
időtartama):

A személyes adatokat tartalmazó
iratokat az Adatkezelő az Ltv. és a
335/2005. (XII. 29.) Korm.
rendeletből eredő jogszabályi
kötelezettsége alapján iktatja, és
5 évig megőrzi, az Iratkezelési
Szabályzata alapján, a határidő
lejártával a további adatkezelés
szükségességét
felülvizsgálja
annak érdekében, hogy a GDPRban Önnek biztosított jogokra
vonatkozó
igazolási
kötelezettségünknek
eleget
tudjunk tenni, illetve az esetleges
jogviták megoldása érdekében.
Amennyiben vonatkozó eljárás
indult, abban az esetben

minőség
igazolására
szolgáló
közokirat
szükséges adatai, ill.
közeli
hozzátartozói
minőség igazolásának
ténye, esetlegesen az
adatkezelőnél
tett
nyilatkozat, ügyintézési
rendelkezés.

dokumentálja. Az ezen célból történő
adatkezelés továbbá az Adatkezelő a
jogszabályoknak
megfelelő
működése
érdekében (Infotörvény 25. §) is történik. Az
adatkezeléssel érintettek személyes adatokkal
való szabad rendelkezésre vonatkozó érdekeit,
jogait és szabadságait mérlegelve, az adatok
kezelése szükséges az Adatkezelő és az Ön itt
megjelölt érdekeinek érvényre juttatásához.
Más módon ezen adatkezelés nem lenne
megvalósítható.

személyes adatait az eljárás
lezárásáig kezeljük.
Ha Ön tiltakozik az adatok
kezelése
ellen,
akkor
a
tiltakozásának az elbírálásáig
kezeljük a személyes adatokat,
kivéve, ha jogos érdekeink az
adatok
további
kezelését
lehetővé teszik számunkra vagy
van más érvényes jogalapunk a
személyes adatok kezelésére.

ÖN TILTAKOZHAT A JOGOS ÉRDEKEN
ALAPULÓ ADATKEZELÉSÜNK ELLEN!
Garanciák: A kezelt személyes adatok körét
minimalizáltuk. Az Adatkezelő szervezetén
belül csak a dedikált munkavállalók férhetnek
hozzá a személyes adatokhoz, számuk
korlátozott.

Ön jogosult arra, hogy a jogos érdeken alapuló fenti adatkezelésünk ellen bármikor tiltakozzon, ezt az
adatvedelem@alkotomuveszet.hu email címen, vagy az „Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei c.”
fejezetben szereplő székhelyünkre küldött postai levél útján teheti meg.
Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?
Ön szabadon dönthet arról, hogy a megkeresése, jogai gyakorlása során mely személyes adatait adja meg
részünkre. Az adatok megadására Önt szerződés nem kötelezi, az szerződésnek nem előfeltétele, azonban
adathiány esetén előfordulhat, hogy nem tudjuk a megkeresését, kérelmét teljesíteni, így az adatok megadása a
megkeresése feldolgozásának előfeltétele is lehet, neve az Ön beazonosítása miatt szükséges számunkra. A
személyes adatok megadására Önt az alábbiak szerint kötelezi jogszabály. Az adatkezeléssel érintett elhunyt
személy jogainak gyakorlása esetén az adatok (Adatkezelőnél tett nyilatkozat, halotti anyakönyvi kivonat,
bírósági határozat, személyazonosságot ill. hozzátartozói minőséget igazoló közokirat) az Infotörvény 25.§ (1) és
(4) bekezdése alapján szükségesek, anélkül nem tudjuk kérését feldolgozni, teljesíteni. Tájékoztatjuk, hogy az
érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett
személyazonosságát.
Adatok törlésének módja: A fenti adatok a fent meghatározott időtartam elteltével törlésre kerülnek,
amennyiben nincs egyéb érvényes jogalapja az adatkezelésnek.
Kinek adjuk át adatait: Az Ön személyes adatait az Adatkezelő dedikált munkavállalói ismerhetik meg, valamint
személyes adatai az alábbi címzettek, adatfeldolgozók részére is átadásra kerülnek, az alábbi célokból:
Név
illetékes hatóság, bíróság

Székhelye

az Adatkezelő jogi képviselője
Adatvédelmi tisztviselő

Avenna Kft.

2083 Solymár, Dózsa György út 4.
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Adatátadás, adattovábbítás célja
eljárás
esetén:
az
eljárás
lebonyolítása, vagy az abban való
részvétel, önálló adatkezelők
esetlegesen jogi tanácsadás,
képviselet, önálló adatkezelő
Megkeresés fogadása, részvétel a
megkeresés intézésében. Önálló
adatkezelő, sajt adatkezelési
tájékoztatóval rendelkezik.
weblap fejlesztés és üzemeltetés

DMSOne Zrt.
Sysman Informatikai Zrt.
Microsoft
Limited

Ireland

Operations

1117 Budapest, Infopark sétány 1.
„I” épület
1037 Budapest, Montevideo u. 10.
1. em.
One Microsoft Place, South County
Business Park, Leopardstown,
Dublin 18, Ireland.

iktatórendszer szolgáltatása
IT-hálózat-üzemeltető
számítógépes
biztosítása

programok

31.
ADATVÉDELMI INCIDENSEKKEL KAPCSOLATOS
KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE
Milyen célból történik személyes adatai kezelése?
Abból a célból kezeljük a személyes adatait, hogy amennyiben szükséges, az esetleges adatvédelmi incidensről
Önt értesíteni tudjuk, valamint, hogy az értesítés megtörténtét dokumentáljuk. Az Adatkezelő adatvédelmi
incidensről történő tájékoztatási kötelezettsége a GDPR 34. cikkén alapul, mely alapján az Adatkezelő köteles
tájékoztatni az érintettet, amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a
jogaira és szabadságaira nézve, ill. amennyiben azt az adatvédelmi incidenssel kapcsolatban a felügyeleti hatóság
(NAIH) elrendelte az Adatkezelő számára. A tájékoztatás a GDPR 34. cikk (3) bekezdésében meghatározott
feltételek esetén mellőzhető. Valamint annak érdekében is kezeljük az Ön itt megjelölt személyes adatait, hogy
meg tudjunk felelni a GDPR 33. cikk (5) bekezdése szerinti adatvédelmi incidensek nyilvántartására vonatkozó
kötelezettségünknek. Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi incidensekre vonatkozó nyilvántartás anonim módon
tartalmazza az Ön adatait (pl. érintettek hozzávetőleges száma, érintett adatok kategóriája).
Érintettek: Az adatkezeléssel érintettek azon felhasználók, akik adatait az Adatkezelőnél feltárt adatvédelmi
incidens érinti.
Mely személyes
adatait kezeljük:

• név
• e-mail cím
• incidensről való
tájékoztatás
tartalma
(különösen:
adatvédelmi
incidens jellege,
következmények,
orvoslás
érdekében
megtett
intézkedések)

Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok):

Jogos érdek
GDPR 6. cikk (1) f). pontja alapján
Az Adatkezelő annak érdekében kezeli személyes adatait,
hogy a GDPR 33. cikk (5) bekezdése (adatvédelmi
incidensekről vezetett nyilvántartás), valamint a GDPR 34.
cikke (érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről)
szerinti kötelezettségének eleget tudjon tenni, valamint azt
megfelelően dokumentálni tudja, ill. hatóság megkeresésére
igazolni tudja a GDPR és adatvédelmi jogszabályoknak való
megfelelést. Az adatkezelés adatbiztonsági okból is történik,
hogy védeni tudjuk az Ön általunk kezelt személyes adatait, a
behatolások, támadások ellen hatékonyan és gyorsan
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Meddig kezeljük ezen
személyes adatait
(adatkezelés
időtartama):
Az incidenssel érintett
személyes
adatokat
tartalmazó
nyilvántartást
az
Adatkezelő Ltv. és a
335/2005. (XII. 29.)
Korm. rendeletből eredő
jogszabályi
kötelezettsége alapján
iktatja, és a személyes
adatokat
tartalmazó
nyilvántartási
lapot

adatvédelmi
incidensekről
vezetett
nyilvántartás:
• érintettek száma
• érintett
személyes
adatok
kategóriája
• adatvédelmi
incidensre
vonatkozó
tények

védekezni tudjunk. Az Adatkezelő jogos érdeke összhangban
van a GDPR 5. cikk (2) bekezdésének rendelkezésével
(elszámoltathatóság elve), továbbá a GDPR 34. cikke alapján
az Adatkezelő számára kötelező, a jogszabályoknak megfelelő
működés elvével. Az adatkezeléssel érintettek személyes
adatokkal való szabad rendelkezésre vonatkozó érdekeit,
jogait és szabadságait mérlegelve, az adatok kezelése
szükséges az Adatkezelő itt megjelölt érdekeinek érvényre
juttatásához, valamint az érintettek érdekeit is szolgálja tekintettel arra, hogy személyes adataik védelme érdekében
is szükséges. Más módon ezen adatkezelés nem lenne
megvalósítható
ÖN TILTAKOZHAT A JOGOS
ADATKEZELÉSÜNK ELLEN!

ÉRDEKEN

ALAPULÓ

Garanciák: A kezelt személyes adatok körét minimalizáltuk.
Az Adatkezelő szervezetén belül csak a dedikált
munkavállalók férhetnek hozzá a személyes adatokhoz,
számuk korlátozott.
Szabályzat: Az Adatkezelő Adatvédelmi és Adatbiztonsági
Szabályzatot alkotott a megfelelő szervezeti és technikai
intézkedések megtételére.

határidő
nélkül
megőrizzük
(nem
selejtezhető)
az
Iratkezelési Szabályzattal
összhangban.
Amennyiben vonatkozó
eljárás indult, abban az
esetben
személyes
adatait
az
eljárás
lezárásáig kezeljük.
Ha Ön tiltakozik az
adatok kezelése ellen,
akkor a tiltakozásának az
elbírálásáig kezeljük a
személyes
adatokat,
kivéve,
ha
jogos
érdekeink az adatok
további
kezelését
lehetővé
teszik
számunkra vagy van más
érvényes jogalapunk a
személyes
adatok
kezelésére.

Ön jogosult arra, hogy a jogos érdeken alapuló fenti adatkezelésünk ellen bármikor tiltakozzon, ezt az
adatvedelem@alkotomuveszet.hu email címen, vagy az „Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei c.”
fejezetben szereplő székhelyünkre küldött postai levél útján teheti meg.
Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat? Az adatokat Önnek nem kell megadnia, azzal mi már
rendelkezünk.
Adatok törlésének módja: A fenti személyes adatok tartalmazó iratok az Iratkezelési Szabályzatunkban
foglaltakkal összhangban nem selejtezhetők.
Kinek adjuk át adatait: Az Ön személyes adatait az Adatkezelő dedikált munkavállalói ismerhetik meg, valamint
személyes adatai az alábbi címzettek, adatfeldolgozók részére is átadásra kerülnek, az alábbi célokból:
Név
illetékes hatóság, bíróság

Székhelye

az Adatkezelő jogi képviselője
Adatvédelmi tisztviselő

Avenna Kft.
DMSOne Zrt.

2083 Solymár, Dózsa György út 4.
1117 Budapest, Infopark sétány 1.
„I” épület
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Adatátadás, adattovábbítás célja
eljárás
esetén:
az
eljárás
lebonyolítása, az abban való
részvétel, önálló adatkezelők
esetlegesen jogi tanácsadás,
képviselet, önálló adatkezelő
Részvétel az incidens intézésében,
kapcsolattartás
a
felügyeleti
hatósággal (NAIH), ha szükséges.
Önálló
adatkezelő,
saját
adatkezelési
tájékoztatóval
rendelkezik.
weblap fejlesztés és üzemeltetés
iktatórendszer szolgáltatása

EZIT Kft.
Sysman Informatikai Zrt.
Microsoft
Limited

Ireland

Operations

felügyeleti hatóság (NAIH)

32.

1132 Budapest, Victor Hugo utca
18-22.
1037 Budapest, Montevideo u. 10.
1. em.
One Microsoft Place, South County
Business Park, Leopardstown,
Dublin 18, Ireland.
1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet
fasor 22/C.,

szerver
hosting
tárhelyszolgáltató
IT-hálózat-üzemeltető
számítógépes
biztosítása

és

programok

eljárás
lebonyolítása,
önálló
adatkezelő és saját adatkezelési
tájékoztatóval rendelkezik

JOGI IGÉNYEK ÉRVÉNYESÍTÉSE

Milyen célból történik személyes adatai kezelése?
Annak érdekében, hogy az Adatkezelő a jogi igényelt érvényesíteni tudja, vagy a vele szemben támasztott jogi
igényekkel kapcsolatban védekezni tudjon.
Érintettek: Az adatkezeléssel érintettek azok, akik a vonatkozó jogvitában érintettek.
Mely személyes adatait
kezeljük:
Az igény tárgyául szolgáló
ügy adatai:
• vezetéknév és keresztnév
• cím
• telefonszám
• e-mail cím
• dátum, időpont
• esetenként aláírás
• jogvita tárgya és tartalma
• jogvitában
esetlegesen
érintett
természetes
személyek ügy jellegétől és
tartalmától
függő
személyes adatai

Mi alapján kezeljük ezen személyes
adatait (jogalapok):
Jogos érdek
(GDPR 6.cikk, (1) bekezdés f) pontja)
A személyes adatokat az Adatkezelő annak
érdekében kezeli, hogy az Adatkezelő a
jogait érvényesíteni tudja, ill. az ellene
támasztott jogi igénnyel szembeni
védekezni tudjon. Az adatok törlése esetén
ugyanis előfordulhat, hogy az Adatkezelő az
igényét lényegesen nehezebben tudná
érvényesíteni, illetve az ellene támasztott
igénnyel szemben védekezni, mely az
Adatkezelő
jogait
csorbítaná.
Az
adatkezeléssel
érintettek
személyes
adatokkal való szabad rendelkezésre
vonatkozó érdekeit, jogait és szabadságait
mérlegelve megállapítja az Adatkezelő,
hogy az adatok kezelése szükséges az
Adatkezelő
érdekeinek
érvényre
juttatásához, valamint az érintettek
érdekeit is szolgálja - tekintettel arra, hogy
személyes adataikkal védelme érdekében is
szükséges. Más módon ezen adatkezelés
nem lenne megvalósítható.
ÖN TILTAKOZHAT A JOGOS ÉRDEKEN
ALAPULÓ ADATKEZELÉSÜNK ELLEN!
Garanciák: A kezelt személyes adatok körét
minimalizáltuk. Az Adatkezelő szervezetén
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Meddig kezeljük ezen személyes
adatait (adatkezelés
időtartama):
Az igényléssel érintett személyes
adatokat tartalmazó iratokat az
Adatkezelő Ltv. és a 335/2005.
(XII. 29.) Korm. rendeletből eredő
jogszabályi
kötelezettsége
alapján iktatja, és a személyes
adatokat tartalmazó iratot 10
évig őrizzük meg az Iratkezelési
Szabályzatunk alapján, ekkor
megvizsgáljuk
a
további
adatkezelés szükségességét, és
döntünk a személyes adatot
tartalmazó irat selejtezéséről. Ha
valamely ügyben eljárás indult, és
annak hossza meghaladja a 10
évet, akkor a vonatkozó eljárás
jogerős befejezéséig kezeljük a
személyes adatokat.

belül
csak
dedikált
munkavállalók
férhetnek hozzá a személyes adatokhoz,
számuk korlátozott.

Ön jogosult arra, hogy a jogos érdeken alapuló fenti adatkezelésünk ellen bármikor tiltakozzon, ezt az
adatvedelem@alkotomuveszet.hu email címen, vagy az „Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei c.”
fejezetben szereplő székhelyünkre küldött postai levél útján teheti meg.
Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?
Az adatokat Önnek nem kell megadnia, azokkal az Adatkezelő már rendelkezik, vagy Öntől, vagy az illetékes pl.
fogyasztóvédelmi hatóságtól, bíróságtól, egyéb közhatalmi szervtől kaptuk meg az Ön igényérvényesítésével (pl.
fogyasztói panasz, keresetindítás) kapcsolatban.
Adatok törlésének módja: A fenti adatok a fent meghatározott időtartam elteltével törlésre kerülnek.
Kinek adjuk át adatait: Az Ön személyes adatait az Adatkezelő dedikált munkavállalói ismerhetik meg, valamint
személyes adatai az alábbi címzettek, adatfeldolgozók részére is átadásra kerülnek, az alábbi célokból:
Név
illetékes
hatóság,
bíróság,
közhatalmi szerv, végrehajtó

Székhelye

Kuczora Ügyvédi Iroda

1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet
fasor 17. 3. em. 2.

DMSOne Zrt.

1117 Budapest, Infopark sétány 1.
„I” épület
1037 Budapest, Montevideo u. 10.
1. em.
One Microsoft Place, South County
Business Park, Leopardstown,
Dublin 18, Ireland.

Sysman Informatikai Zrt.
Microsoft
Limited

Ireland

Operations

Adatátadás, adattovábbítás célja
eljárás
esetén:
az
eljárás
lebonyolítása, vagy az abban való
részvétel, önálló adatkezelők
esetlegesen jogi tanácsadás,
képviselet, önálló adatkezelő

iktatórendszer szolgáltatása
IT-hálózat-üzemeltető
számítógépes
biztosítása

programok

MÁS HONLAPRA MUTATÓ LINKEK
Tájékoztatjuk, hogy az Ön kényelme és teljesebb tájékoztatása érdekében a weboldalon más honlapokra mutató
linkeket ill. menüpontokat helyezhetünk el. Ezen honlapok, blogok tőlünk függetlenül működnek és a személyes
adatok kezelése tekintetében saját adatkezelési szabályzattal rendelkeznek, ezekre nekünk ráhatásunk nincs.
Javasoljuk, hogy a hivatkozott honlapok adatkezelési tájékoztatóját is olvassa át, ha azokra látogat.

ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK, INCIDENSKEZELÉS
Az Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon az Ön személyes adatainak biztonságáról,
a GDPR 32. cikkének megfelelően. Az Adatkezelő ezen felül megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és
szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR, valamint az egyéb adatés titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Amennyiben az Ön adataival kapcsolatos incidens
történik, a tudomásszerzés után mindent megteszünk a kockázatok csökkentése érdekében. Amennyiben az Ön
adataival kapcsolatos olyan esemény történik, ami az Adatkezelő (vagy az adatfeldolgozója) által megtett védelmi
intézkedések ellenére valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságaira nézve, erről az
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eseményről késedelem nélkül tájékoztatjuk Önt (ismertetve az Ön által megteendő lépéseket is) és az illetékes
felügyeleti hatóságot is.
Az Adatkezelő adatbiztonságot érintő intézkedéseiről információt az Adatkezelő Adatvédelmi és
Adatbiztonsági Szabályzatot talál.

ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK ORSZÁGBA
Személyes adatok harmadik országba történő továbbítására akkor kerülhet sor, ha a harmadik ország megfelelő
védelmi szintet biztosít. Az ilyen adattovábbításhoz nem szükséges külön engedély.
Az adatok jelenleg a következő adatkezelőknek, adatfeldolgozóknak kerülnek továbbításra a következő, EU-n
kívüli harmadik országokba és célból:
Adatfeldolgozó neve, székhelye,
ország megnevezése
Rocket Science Group LLC (USA)
Georgia, 675 Ponce De Leon Ave
NE, Suit 5000, Atlanta, Georgia
30308, USA

Megfelelőségi határozat- GDPR
45. cikk (1) bekezdése alapján
2016/1250
(EU)
Bizottság
végrehajtási határozata (USA - EU
Privacy Shield List)

Adatátadás,
adattovábbítás,
adatfeldolgozás célja
levelező rendszer szolgáltatása

PROFILALKOTÁS
Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelésünk során profilalkotást a jelen fejezet szerint végzünk.
Tőlünk független szolgáltató Google az alábbiak szerint végezhet profilozást, mely a mi weboldalunkra is kihathat,
tekintettel arra, hogy a weboldalunkon Google Analytics szolgáltatást használunk.
A Google tájékoztatója a szolgáltatásról: A weboldalunk látogatottsági adatait a Google LLC („Google”) által
nyújtott Google Analitika („Google Analytics”) webanalitikai szolgáltatás igénybevételével méri az adatkezelő. A
Google Analytics főleg belső cookie-k alapján állít össze jelentést a Google Analytics-ügyfelek webhelyein
tapasztalt felhasználói interakciókról. A Google Analytics hirdetési funkciói a Google-hirdetési cookie-k
segítségével aktiválhatók– például a remarketing – a Google Display Hálózat olyan termékeire vonatkozóan, mint
például az AdWords. Adatvédelmi beállításokra, cookie-k letiltására vonatkozóan információt itt talál:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu. Minden számítógép és eszköz, amely az
internethez kapcsolódik, egyedi számot kap, ezt nevezzük IP-címnek (internetprotokoll-cím). Az ilyen számokat
országok szerinti blokkokban osztják ki, egy IP-cím gyakran felhasználható annak az országnak,
államnak/megyének és városnak az azonosítására, ahonnan a számítógép az internetre kapcsolódik. Mivel az
internet működési elve miatt a webhelyek IP-címeket használnak, ezért a webhelyek tulajdonosai megismerhetik
felhasználóik IP-címét még abban az esetben is, ha nem használják a Google Analytics szolgáltatást. A Google
Analytics azonban csak azért gyűjti a webhely felhasználóinak az IP-címét, hogy megóvja a szolgáltatás
biztonságát, illetve, hogy a webhelytulajdonosok képet alkothassanak arról, hogy látogatóik a világ mely tájáról
érkeznek (ezt „IP szerinti földrajzihely-meghatározásnak” is nevezik). A Google az adatokat a hagyományos
fájlrendszerek vagy adatbázisok helyett teljesítményre optimalizált, kódolt formátumban tárolja. Az adatokat a
hozzáférés megnehezítése és a redundancia miatt több fizikai és logikai köteten osztja el, hogy így elejét vegye
az adatokkal való visszaélésnek. A Google alkalmazásai több helyre elosztott környezetben futnak. Az egyes
ügyfelek adatait nem egyetlen gépen vagy gépcsoporton elkülönítve tartja, hanem a Google összes ügyfelének
adatait (ügyfelek, vállalkozások, sőt a Google saját adatait) vegyesen, a Google számos homogén gépéből álló és
a Google adatközpontjaiban elhelyezett, megosztott infrastruktúrában szétosztva tárolja. A Google adatvédelmi
elveiről bővebb információ itt olvasható: https://policies.google.com/privacy?hl=hu.Lehetősége van arra is, hogy
leiratkozzon a Google Analytics nyomon követéséről a jövőben, amennyiben letölti a Google Analytics Opt-out
Browser Addon alkalmazást és azt telepíti a jelenlegi böngészőjéhez: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

COOKIE TÁJÉKOZTATÓ
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Mi a süti (cookie): Az anonim felhasználó-azonosító (süti vagy cookie) egy olyan egyedi - azonosításra, illetve
profilinformációk tárolására alkalmas - jelsorozat, melyet a szolgáltatók az Ön eszközére helyeznek el. Fontos
tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában nem képes Önt azonosítani, csak az Ön számítógépének felismerésére
alkalmas. Az internet hálózati világában a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak
akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. Az anonim
azonosításhoz azért fordulnak a szolgáltatók, hogy egyfelől többet tudhassanak meg az ügyfelek
információhasználati szokásairól abból a célból, hogy tovább javíthassák szolgáltatásaik színvonalát, másrészről
pedig testre szabási lehetőségeket kínálhassanak ügyfeleiknek.
Mi a nyomkövető eszköz: A nyomkövetés több különböző technológia felhasználásával lehetséges, pl. pixeltechnológia, log fájl elemzés. A nyomkövető eszközök használatával mérhetők és követhetők a felhasználók által
a honlapokon végzett műveletek, a honlapok látogatottsága.
Sütik letiltása: Az internetes böngészők többsége alapértelmezetten engedélyezi a sütik mentését. Minden
felhasználónak lehetősége van azonban arra, hogy a sütik használatát a böngészőjében szabályozza. Amennyiben
Ön nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön a számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy
az ne engedje meg az egyedei azonosító jel elhelyezését, vagy csak bizonyos egyedi azonosítók elhelyezését
engedje meg – ilyen esetben azonban lehetséges, hogy egyes általunk nyújtott szolgáltatások nem, vagy nem
olyan formában érhetők majd el, mintha engedélyezte volna az azonosítók elhelyezését. Ezért kérjük vegye
figyelembe, hogy a sütik (cookie-k) vagy azok némelyikének letiltása a weboldal működésére hatással lehet. Az
Ön által alkalmazott letiltás minden esetben csak az adott böngészőre vonatkozik.
Sütik engedélyezése: Amennyiben Ön engedélyezi a böngészője beállításaival az adott sütiket (cookie-kat), akkor
ezzel hozzájárul a sütik alkalmazásához és az ezzel együtt járó adatkezeléshez is. Ön a beállításokat bármikor
megváltoztathatja, hozzájárulását visszavonhatja (letilthat sütit). A hozzájárulás visszavonása nem érinti a
visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Süti (cookie) beállításainak módosítása: Ön a süti (cookie) beállításokat bármikor megváltoztathatja, letilthat
vagy akár engedélyezhet is sütit.
Törlés: Önnek lehetősége van a böngésző bezárásakor törölni a sütiket (cookie).
Nyomkövetés engedélyezése, letiltása, beállításainak módosítása: Amikor Ön böngészi az internetet, kérelmet
küldhet a webhelyek felé, hogy az Ön böngészési adatait ne gyűjtsék vagy kövessék. Ez a funkció alapértelmezés
szerint általában ki van kapcsolva. Ez azt jelenti, hogy a nyomkövetés alapértelmezés szerint engedélyezve van,
azonban Ön bármikor kérést küldhet a nyomon követés letiltására a megfelelő beállítások módosításával. A
nyomon követés megszüntetésére vonatkozó kérést Ön bármikor elküldheti, és Ön bármikor módosíthatja a
nyomkövetésre vonatkozó beállításokat. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a webhelyek kérelemre adott
válaszától függ, hogy mi történik az Ön adataival, és számos webhely továbbra is gyűjti és felhasználja majd az
Ön böngészési adatait. Az Ön által választott beállítások életbeléptetéséhez lehetséges, hogy a weboldalt Önnek
újra kell töltenie.
Letiltás, engedélyezés, törlés és beállítások a főbb böngészőkben:
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
https://support.mozilla.org/hu/kb/privat-bongeszes-internetezes-meglatogatott-webold
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu
https://support.google.com/chrome/answer/2790761?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu
Safari: https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac
Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-andprivacy-microsoft-privacy
Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/#tracking
Internet
Explorer:
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17438/windows-internet-explorer-view-delete-browsing-history
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Általunk alkalmazott sütik (cookie-k) és nyomkövető eszközök: Az Adatkezelő által a Weboldalon alkalmazott
sütik és nyomkövető eszközök fajtáit, és a rájuk vonatkozó információkat a Süti (cookie) tájékoztatóban (link)
találja meg.
A sütikben tárolt személyes adatok kezelésének jogalapja tekintetében kérjük, hogy olvassa el a fenti
BÖNGÉSZÉS, COOKIE (SÜTIK) pontot.
Általános tájékoztatás a sütik (cookie-k) főbb kategóriáiról:
1. Ideiglenes vagy munkamenet süti („session cookie”) és állandó süti („persistent cookie”)
Az ideiglenes vagy munkamenet sütik célja általában az adatvesztés megakadályozása. A munkamenet sütik
érvényességi ideje kizárólag a felhasználó aktuális munkamenetére korlátozódik, a munkamenet végeztével,
illetve a böngésző bezárásával a sütik automatikusan törlődnek a felhasználó számítógépéről. Ilyen sütik pl.: “user
input cookies” vagy „Authentication cookies”. Az állandó sütik ezzel ellentétben az érvényességi idejükig a
felhasználó eszközén tárolódnak.
2. Belső sütik és harmadik fél sütijei
A sütiket a szerint is meg lehet különböztetni, hogy ki telepíti őket. A weboldal által telepített sütik a belső sütik,
míg, a külső szolgáltató által a weboldalba beépített modulok a külső sütik. Ezek a sütik gyakran statisztikai vagy
hirdetési céllal vannak telepítve. Ilyen süti lehet az un. “social plug-in modules”, amelyekkel a weboldal külső
webes szolgáltatások segítségével jelenít meg különféle tartalmakat (beágyazott tartalmak). Ezek a sütik az Ön
által megtekintett termékekről, szolgáltatásokról tárolnak adatot, amely alapján weboldalon kívüli hirdetési
felületen ugyanazt a terméket, szolgáltatást hirdetik meg Önnek. Az adatok ahhoz a szolgáltatóhoz jutnak el, akik
a sütit szolgáltatják. Ezek a sütik segítenek a harmadik fél szolgáltatónak abban is, hogy felismerjék a tagjaikat
amikor a plug-in modulokkal interakcióba lépnek. Ilyen sütiket alkalmaz általában a Facebook, a Google, a
Youtube, amely adatokat kezel dinamikus remarketing céljából. A sütik szolgáltatói önálló adatkezelők és saját
adatkezelési tájékoztatóval rendelkeznek.
3. Weboldal működéséhez technikailag elengedhetetlen sütik és a technikailag nem elengedhetetlen
sütik
A sütik egyes fajtái a weboldal működéséhez elengedhetetlenek. Ezeket a sütiket Ön nem tudja engedélyezni,
vagy letiltani a böngésző beállításaiban, azonban a Süti (cookie) tájékoztatóban (link) ezekről is tájékoztatást
adunk Önnek. Egyes sütiket pedig azért alkalmaznak, hogy kényelmi szempontból elősegítsék a weboldalak
működését, vagy a megjelenített online ajánlatokat a felhasználók kényelmesebben igénybe tudják venni, vagy
személyre szabott hirdetési ajánlatokat jelenítenek meg a felhasználóknak, vagy a felhasználói viselkedést
elemzik. Ezek a sütik technikailag nem elengedhetetlenek a weboldalak működéséhez, így le lehet őket tiltani.

33.

AZ ÖN JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI

Önt az általunk kezelt személyes adataival kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:
1. Hozzáféréshez való jog
2. Helyesbítés joga
3. Törléshez való jog
4. Adatkezelés korlátozásához való jog
5. Adathordozáshoz való jog
6. Tiltakozás joga
7. Hozzájárulás visszavonásának joga
8. Halál utáni joggyakorlás
1.

HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOG

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy személyes adatait kezeljük-e, tájékoztatást kérhet arról,
hogy: milyen személyes adatait (azok milyen személyes adat kategóriába tartoznak), milyen célból, meddig
kezeljük, kinek kerülnek átadásra. Tájékoztatást kérhet továbbá az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól is,
nevezetesen kérheti azok törlését, kezelésük korlátozását, személyes adatai helyesbítését, tiltakozhat személyes
adatai kezelése ellen. Továbbá jogosult panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és
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Információszabadság Hatóság, székhelye: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlapja: www.naih.hu,
telefonszáma: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Amennyiben az adatait nem Ön adta meg, úgy
tájékoztatást kérhet az adatok forrására vonatkozóan is.
2.

HELYESBÍTÉS JOGA

Amennyiben az Ön személyes adatai változnak, vagy azokat rosszul rögzítettük, kérheti személyes adatai
helyesbítését, kijavítását, pontosítását. Amennyiben személyes adatai hiányosan kerültek felvételre, úgy
kiegészítő nyilatkozattal kérheti azok kiegészítését is.
3.

TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

Ön kérheti, hogy az alábbi feltételek esetén személyes adatait töröljük:
a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük
Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
a személyes adatokat jogellenesen kezeltük
a jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell az adatokat
közvetlenül gyermekeknek kínált szolgáltatások vonatkozásában.
Amennyiben nyilvánosságra hoztuk a személyes adatot, akkor megtesszük a tőlünk elvárható intézkedéseket
annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő más adatkezelőket arról, hogy Ön kérelmezte tőlük a
szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának
törlését. Felhívjuk figyelmét, hogy nem tudjuk teljesíteni törlési kérelmét, ha jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükségesek a személyes adatok, vagy ezzel korlátoznánk a
véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jogot, vagy a ránk vonatkozó jogszabályi
kötelezettség (illetve közérdek, tudományos, kutatási vagy statisztikai cél) a törlési kéréssel ellentétes
kötelezettséget ír elő számunkra.
4.

ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

Az alábbi esetekben Ön kérheti, hogy az adatkezelést korlátozzuk:
Ön szerint nem pontosak az adatok, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely alatt
ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát
az adatkezelés jogellenes, azonban Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának
korlátozását
már nincs szükségünk a személyes adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez
ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg
megállapításra nem kerül, hogy a mi jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival
szemben
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, 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 Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
A helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés korlátozásról mindazokat tájékoztatjuk, akikkel közöltük a személyes
adatokat, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az ilyen címzettek listáját Ön kérésre- megkaphatja.
5.

ADATHORDOZÁSHOZ VALÓ JOG

Önnek joga van arra, hogy az általunk kezelt személyes adatait megkapja, ezeket az adatokat egy másik
adatkezelőnek továbbítsa, ill. utasítása alapján továbbítsuk az Ön által megjelölt másik adatkezelő részére, ha az
adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy szerződés teljesítésén alapul és automatizált módon történik. A hordozás
nem sértheti mások jogait és szabadságait, vagy a törléshez (elfeledtetéshez) való jogot.
6.

TILTAKOZÁS JOGA
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Amennyiben az Ön adatainak kezelése az Adatkezelő vagy más személy jogos érdekén alapul vagy közérdekű
feladataink végrehajtásának, ill. közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében történik, úgy Ön külön
tiltakozhat ezen adatkezeléssel szemben, ideértve a profilalkotást is. Tájékoztatjuk, hogy profilalkotást a jelen
Adatkezelési tájékoztató „PROFILALKOTÁS” fejezetében foglaltak szerint végzünk. Ezen esetekben személyes
adatait nem kezeljük tovább, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek
elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükségesek. Amennyiben a személyes adatai kezelése
közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó
személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, mi pedig a tiltakozás után nem
kezelhetjük tovább az adatokat.
7.

HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSÁNAK JOGA

Ön jogosult arra, hogy a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás
visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

8.

A SZEMÉLYES ADATOKKAL ÖSSZEFÜGGŐ JOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSE AZ ÉRINTETT HALÁLÁT KÖVETŐEN

Az Infotörvény alapján: Az érintett halálát követő öt éven belül az érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel,
illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az Adatkezelőnél tett nyilatkozattal
meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni a következő jogokat az elhunyt személy adataival kapcsolatban:
hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás és tiltakozás. Ha az érintett több nyilatkozatot tett, a későbbi
időpontban tett nyilatkozattal lehet a jogokat érvényesíteni. Ha az érintett nem tett ügyintézési rendelkezést
vagy vonatkozó nyilatkozatot az Adatkezelőnél, akkor a Ptk. szerinti, az Adatkezelőnél elsőként jelentkező közeli
hozzátartozója jogosult helyesbítést kérni, vagy tiltakozni az adatkezelés ellen, valamint - ha az adatkezelés már
az érintett életében is jogellenes volt, vagy az adatkezelés célja az érintett halálával megszűnt – joga van az
elhunyt adatainak törlését vagy korlátozását kérni az érintett halálát követő öt éven belül. Az Adatkezelő a közeli
hozzátartozókat kérelemre tájékoztatja a megtett intézkedésekről, kivéve, ha azt az érintett megtiltotta.
Az érintett jogait érvényesítő személynek az érintett halálának tényét és idejét halotti anyakönyvi kivonattal vagy
bírósági határozattal, valamint saját személyazonosságát és közeli hozzátartozói minőségét közokirattal
szükséges igazolnia az Adatkezelő felé, jogszabályi előírás alapján.

Önt a személyes adatainak részünkről történő kezelésével kapcsolatban az alábbi jogérvényesítési és
jogorvoslati lehetőségek illetik meg:
1. Hozzánk fordulhat
2. Panaszjogát érvényesítheti
3. Bírósághoz fordulhat
4. Kártérítést követelhet

1. HOZZÁNK FORDULHAT
Amennyiben Önnek az adatkezeléssel kapcsolatban panasza adódik vagy jogaival kíván élni, az alábbi
elérhetőségeinket használhatja e célra:
E-mail: adatvedelem@alkotomuveszet.hu
Postacím: 2000 Szentendre, Bogdányi utca 51.
Mi indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelme beérkezésétől számított egy hónapon belül
tájékoztatjuk Önt a kérelme nyomán hozott intézkedésekről, vagy az intézkedés elmaradásának okairól. Ha a
kérelem összetett, vagy nagy számú kérelem érkezik, a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A
tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adjuk meg. A tájékoztatás és az intézkedés díjmentes, kivéve az
egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó kéréseket. Ezekben az esetekben
ésszerű díjat számolunk fel, vagy megtagadjuk a kért intézkedést. A kérelem kapcsán a személyazonosságának
megerősítéséhez szükséges információkat kérhetünk Öntől. Az Ön általunk kezelt személyes adatainak másolata
is első esetben ingyenes, a további másolatokért az adminisztratív költségekkel megegyező díjat kérünk.
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2. PANASZJOG
Amennyiben úgy véli, hogy adatkezelésünk nem jogszabályoknak megfelelően történik, az adatkezelésünkkel
kapcsolatban panaszt tehet a felügyeleti hatóságnál, szintén panaszt tehet a felügyeleti hatóságnál abban az
esetben is, ha az Ön kérelme nyomán nem teszünk intézkedést késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem
beérkezésétől számított egy hónapon belül - ill. késedelem okáról nem tájékoztatjuk. Az Adatkezelő tevékenységi
központja szerint illetékes fő felügyeleti hatóság Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság, székhelye: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlapja: www.naih.hu,
telefonszáma: +36 (1) 391-1400, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu.
3. BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA
Önnek joga van ahhoz, hogy bírósághoz forduljon: (i) a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, kötelező erejű
döntése ellen, (ii) amennyiben az Ön kérelme nyomán nem teszünk intézkedést késedelem nélkül, de legkésőbb
a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül - késedelem okáról Önt nem tájékoztatjuk, (iii) abban az
esetben, ha a felügyeleti hatóság az Ön által benyújtott panasszal nem foglalkozik, az Ön jogosnak vélt panaszát
elutasította, vagy egyáltalán nem tájékoztatja Önt három (3) hónapon belül a panasza fejleményeiről, annak
eredményéről, (iv) panaszjogának sérelme nélkül bírósághoz fordulhat, amennyiben úgy véli, hogy a GDPR
szabályainak nem megfelelő adatkezelés miatt megsértették a GDPR szerinti jogait. Az Adatkezelővel szembeni
eljárást az Adatkezelő tevékenységi helye szerinti tagállam, azaz Magyarország bírósága előtt kell megindítani,
azonban az ilyen eljárás megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.
4. KÁRTÉRÍTÉSHEZ VALÓ JOG
Amennyiben Ön a GDPR megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt (sérelemdíj) szenvedett,
az elszenvedett kárért kártérítésre jogosult, az Adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól. Abban az esetben
mentesülünk a felelősség alól, ha bizonyítjuk, hogy a kárt előidéző eseményért minket semmilyen módon nem
terhel felelősség.

34.

ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK

Az Adatkezelő az Ön személyes adatait az alábbi főbb jogszabályok alapján kezeli:
1. 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 rendelet hatályon kívül helyezéséről („GDPR”)
2. Magyarországi jogszabály: Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény („Infotörvény”)
3. Magyarországi jogszabály: Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”)
4. Magyarországi jogszabály: 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről
és egyes korlátairól („Grt.”)
5. 2001.évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról (Ekertörvény)
6. 1977. évi VI. törvény az állami vállalatokról
7. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII törvény
8. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
9. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvény
10. A műteremlakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 43/2012. (XI.29.) EMMI rendelet
11. A köziratokról, közlevéltárakról, és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény
(Ltv.)
12. A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.)
Korm. rendelet
13. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
14. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
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35.

HATÁLYOS JOG ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A jelen Adatkezelési tájékoztatóra a magyar jog az irányadó.
Amennyiben az Ön országa szerinti hatályos jogszabályok a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknál
szigorúbb szabályokat rendelnek az Ön részére, Ön köteles azoknak eleget tenni. Ön azonban tudomásul veszi és
elfogadja, hogy az Adatkezelő felelősségét a jelen Adatkezelési tájékoztatóra irányadó jog szerinti jogszabályok
alapozzák meg, és felelősségét a vonatkozó jogszabályok és bírósági döntések alapján lehetséges legteljesebb
mértékig kizárja a felhasználó országa szerinti rendelkezések be nem tartásáért.
A jelen Adatkezelési tájékoztatóban szereplő fejezetcímek csupán a tájékoztatást szolgálják, önmagukban nem
elegendők az adatkezelések megértéséhez. Amennyiben olyan kérdése lenne, melyre a jelen Adatkezelési
tájékoztató nem nyújtott egyértelmű választ, kérjük, írja meg az adatvedelem@alkotomuveszet.hu e-mail címre.
© MANK Nonprofit Kft. / GDPR Partner (2020)
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