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ri  Alapitvany  (a  tovabbiakban:  Alapitvany)  altal   tlzemeltetett

(EU)   2016/679   RENDELETE   (2016.   aprilis   27.)   a   term6szetes   szem6Iyeknek   a   szem6lyes
adatok  kezel6se  tekintet6ben  t6rt6n6  v6delm6r6'1  6s  az  ilyen  adatok  szabad  aramlasar61,  a
95/46/EK  rendelet  hatalyon  ki'vul  helyezeser6'l  (altalanos  adatv6delmi  rendelet/GDPR),  az
informaci6s 6nrendelkezesi I.ogr6l  es  az  informaci6szabadsagr6l sz616  2011.  evi  CXII.  t6rv6ny

(a  tovabbiakban:   Info  tv.),   valamint   a   2019.  6vi  XXXIV.  t6rveny  (az   Eur6pai   Uni6  adatv6delmi
reformj.5nak     v6grehaj.t5sa      6rdek6ben     sztlks6ges     t6rv6nym6dosi'tasokr6l)      rendelkez6seinek

megfelel6 adatkezel€si szabalyait 6s adatvedelmi taj.ekoztat6j.at tartalmazza a berletvasarl6k,
hl'rlevelolvas6k  6s  barati  k6r tagok tekintet6ben.  Az  adatkezel6si  t5j6koztat6t  az  Alapi'tvany
6vente,    aprilis    h6napban    felulvizsgalja    6s    ha    szt]kseges,    vagy   ha   jogszabalyi   v5ltoz5s
megk6veteli,  m6dosi'tja.  A feltllvizsg5lat  d5tuma  6s  a  vizsgalatot vegz6'  neve  a  Felulvizsgalati
napl6ban dokumental5sra kertil.

Az   Alapl'tv5ny   megalkotta   az   ALTALANOS   ADATKEZELESI   SZABALYZATOT,   amely   a  jelen

tajekoztat6ban     szabalyozott     erintettek     k6rere     vonatkoz6     altalanos     szabalyokat     is
tartalmazza.

Amennyiben  Magyarorszag Kormanya vesz6lyhelyzetet hirdet ki,  tlgy a I.elen adatkezelesi t5j.ekoztat6t

a    Vesz6Iyhelyzet    idei.ere    bevezetett    kul6nleges   adatv6delmi   tfj6koztat6val    kieg6szi'tve    kell
alkalmazni.

1.  AZ ADATKEZEL6 ADATAI

Neve: MAV Szimfonikusok Zenekari Alapitv5ny

Sz6khelye: ±087 Budapest, Kefepesi .at I  5. £097 Budooest, Pgce/t.utca2.

Nyilv5ntart6 hat6sag: F6'varosi  BI'r6sag

Bi'r6s5gi nyilv5ntartasi sz5ma: 01-01-0004473

Ad6szama: 18056J2±  2  4218056721-2-43

E-mail cl'me: office@mavzenekar.hu

Honlapi.anakcl'me: www.mavzenekar.hu

Telefonos iigyf6Iszolgalat: +36-1-338-2664

Adatv6delmitisztvisel6' Polefk6 No6mi

Panaszkezel6s helye 6s
lev6lci'm:  1143  Budapest, Stefania dt 61.

telefonszam: +36-1-338-2664/11.  mell6k
el6rhet6s6gei: (munkanapokon 9.00 -15.00 6ra k6z6tt)

e-mail: adatkezeles@mavzenekar.hu

Adattarolas helye 1143  Budapest, Stefania  ult 61.

2



RE±i±±±it_5Sz±m:DOK`,/2020,/Or`.§§±±___

uf ±at6szd in : DOK/2021/000Q2Q

2.  AZ ERINTETTEKRE VONATKOZ6 RESZLETES SZABALYOK

2.1. 86rletvfsfrl6kra vonatkoz6 szab£Iyozfs

Adatkezel6s  celja:  a  n6vre  sz616  b6rlet  elk6szi't6se,  az  esetleges  kedvezm6ny  6rv6nyesi't6se,
t5j6koztatas az esetleges md'sorvaltozasr61, 6vadfuzet megktjldese

Kezelt adatok k6re:

a)    vezet6k 6s keresztn6v

b)    levelezesi cfm

c)    e-mail ci'm  (opcionalis,  ha a v5sarl6 az 6rtesi't6sek fogadasahoz megadja)

d)    telefonsz5m  (opcion5lis, ha a v5s5rl6 az 6rtesi't6sek fogadas5hoz megadja)

e)    kedvezm6ny   ig6nybevetel€re   jogosl't6   igazolvany   szama   (diakigazolv5ny

sz5ma, nyugdl'jas t6rzssz5m, vasutas igazolvany szama)

Adatkezel6s jogalapja: a GDPR 6.  cikk (1)  bekezdese  b)  pontja  („szerz6'des teljesitese'')  illetve

c)   pontja   („jogi   k6telezettseg  tell.esitese"),  figyelemmel   arra,   hogy  a   b€rletvasarlassal   az
6rintett     es     az     Alapl'tvany     k6z6tt     szerz6des    j6n     l€tre,     a     szerz6des    teljesitesevel

6sszefuggesben pedig az Alapitvanyt add-illetve sz5mviteli k6telezetts6gek terhelik

Adatkezel6s   id6'tartama:   az   utols6   b6rletvalt5st6l   szami'tott   3   6v,   illetve   az   adatkezel6s
c6ljahoz m6rten sztiks6ges id6tartam

Szem6lyes  adatokat  megismerheti:  a  k6z6ns6gszervez6ssel  6s  jegy6rt6kesl't6ssel  foglalkoz6

munkatars,    a    gazdasagi    vezet6,    a    munkaltat6i    jogk6r    gyakorl6ja    altal    megnevezett

munkavallal6

Adatkezel6s m6dja: elektronikusan

I olvas6kra vonatkoz6 szabflyozfs

Adatkezeles  celja:  elektronikus  hl'rlevel  kuldese  havonta  egy  alkalommal,  illetve  esetenkent
havonta t6bbsz6r

Kezelt adatok k6re:

a) vezet6k 6s keresztn6v

b)  e-mail cim

Adatkezel6s jogalapja:  a GDPR 6. cikk (1)  bekezdese  b)  pontja  („szerz6d6s teljesl't6se'')  illetve

c)  pontja („j.ogi k6telezetts6g teljesit6se")
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Adatkezel6s  id6'tartama:  az  €rintett  Ziltal  az  adatok  ilyen  c6Iu  felhasznalasanak  megtiltasa  -

leiratkoz5ssal.  Ezt az 6rintett P5rmikor kezdem6nyezheti

Szem6lyes  adatokat  meg!sr[,rheti:  a  k6z6nsegszervezessel  es  jegyertekesi'tessel  foglalkoz6
-,|-I,_Lil-_       _      I I.ilmunkatars,    a    kommunikac

gyakorl6ja 5ltal megnevezett lmunkav5llal6

Adatkezel6s m6dja: elektronikusan es papfron

munkatars,    a    gazdas5gi    vezet6,    a    munkaltat6i   jogk6r

2.3. Barati K6r tagokra vonatkoz6 szab£Iyozfs

Adatkezeles   celja:   6rtesi't6s   a   tagoknak  jar6   kedvezmenyekr6'l,   akci6kr61,   tajekoztatas   a
nyilv5nos f6pr6bakr616s klubd6lutanokr61.

Kezelt adatok k6re:

a)    vezet6k 6s keresztn6v

b)    e-mailci'm

c)     levelez6si cl'm  (amennyiben  nem  rendelkezik a vasarl6 e-mail cl'mmel)

d)   telefonszam (opcionalis, ha a vas5rl6 az 6rtesi't6sek fogadasahoz megadja)

Adatkezeles jogalapja:  a GDPR 6. cikk (1)  bekezdese  b)  pontja  („szerz6d6s teljesl't€se'')  illetve

c)  pontja (,,jogi k6telezetts6g teljesl't6se'')

Adatkezel6s id6tartama: az utols6 tags5gi  igazolv5ny megvasarlasanak id6pontj.at6I szaml'tott
36v.

Szem6lyes  adatokat  megismerheti:  a  k6z6ns6gszervez6ssel  es  jegyertekesi't6ssel  foglalkoz6

munkatars,    a    kommunikaci6s    munkatars,    a    gazdas5gi    vezet6,    a    munkaltat6i   jogk6r

gyakorl6ja altal megnevezett munkavallal6.

Adatkezel6s m6dja: elektronikusan 6s papiron.

2.4. Az Alapitvf n

Az  Alapitvany   internetes   oldi
honlapjf nak lftogat6ira vonatkoz6 szabflyok

lan   a   latogat6   szem6Iyes   adat   megadasa   n6lktll   szabadon
kereshet.   A   nev  nelktlli   internetes   latogatas   soran   keletkezett   hatter  (szem6lyes   adatok
n6Ikul)    adatokat    az   Alapi'tvany    kizar6lag   statisztikai    c6lokra    hasznalja    fel,    megjelen6s

optimalizalasra  6s a  rendszer biztons5ganak  n6velese  erdek€ben.  Az Alapi'tv5ny profiladatok
es  allapotadatok gytl'jt6s6hez  (peldaul:  IP-cl'm,  a  b6ng6sz6 ti'pusa,  a  bel6p6s  datuma  6s ideje,
stb.)   tigynevezett   cookie-kat   hasznal.   A   cookie-k   olyan   adatok,   melyek   ideiglenesen   a
b6ngesz6programr6l  a  szamit696p  merevlemez6re  kertllnek  az  oldal  meglatogatas5val,  6s
amelyek az oldal  latogatas5hoz sztiks6gesek.  Ezen  adatok -a felhasznal6 d6nt6s6t6l fiigg6en
-  ut6lagosan  t6r6lhet6k  a   merevlemezr61,   illetve   a   cookie-k  hasznalatat  a  felhasznal6   a

b6ng6sz6ben megtilthatja.

Az Alapitv5ny honlapj5n  a jegyvasarl5si  6s a  b6rletvasarlasi szolgaltatas ig6nybev6tele eset6n

a   jegy.hu   jegyertekesi'tesi   oldal   dzemeltet6jenek   adatkezelesi,   adatvedelmi   iranyelvei   az
iranyad6k, amelyek a www.jegy.hu oldalon erhet6ek el.
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3.  AZ ERINTETTEKRE VONATKOZ6 K6Z6S SZABALYOK

3.1. Az  Alapi'tvany  adatkezelest  kizar6lag  az  6rintettek  6nk6ntes  adatszolgaltatasa  r6v6n  v6gez,

el6zetes i'rasbeli  hozz5jarulasukkal.

{ertilt  szemelyes,  illetve  egyeb  adatokat  a  minel  hatekonyabb3.2.  Az  Alapi'tvany  a  kezeles6be
ugyf6lk6zpontd  kapcsolattartas  6s  probl6makezel6s,  valamint  a  felhasznal6k  ig6nyeit  mind
magasabb szinten ttjkr6z6 szem6lyre szabott ajanlatok k6szi't6se 6rdek6ben  hasznalja fel.

3.3.  Az    6rintett    hozz5jarulasan    alapul6    adatszolgaltatason    feltll    az    Alapi'tvany    csak    olyan
esetekben    kezel,    illetve   tovabbi't    adatokat,    amennyiben    erre   jogszabaly    k6telezi.    Az
Alapi'tv5ny    a     rendelkez6s6re     bocsatott    szem6lyes    adatokat    -    az     5ltala    jogositott
adatfeldolgoz6k   kiv6televel   -  harmadik   szem6lyek   r6sz6re   nem   adja   tovabb,   kiv6ve,   ha
ahhoz az 6rintett el6zetes es kifejezett irasbeli  hozzajarulasat adja.

3.4.  Az  Alapitvany  az  6rintettek  altal  biztosl'tott  szem6lyes,  illetve  egy6b  adatokat  kizar6lag  az

erintett  el6zetes  I'r5sbeli  hozzajarul5sa  alapjan  eg6szi'ti  ki  vagy  kapcsolja  6ssze  mss forrasb6I
sz5rmaz6 adatokkal.

3.5.  Az   Alapitvany   a   t6le   elvarhat6    legmagasabb   v6delem    nytijtasat   a   szem6lyes   adatok
kezel6sere  es  az  esetlegesen  azokhoz t6rten6 jogosulatlan  hozzaferesek  megakadalyozasara
magas     szl'nvonalll     technikai     v6delmi     int6zked6sek     es     gondos     bels6     szabalyzatok

alkalmazasaval  biztositja.  Az  Alapitvany  kiemelt  adatvedelmi  feladatk6nt  6vja,  6s  szigortian
bizalmasan   kezeli   regisztralt   ugyfeleinek   6s   szerz6d6ses   partnereinek  szem6lyes   adatait.
Vonatkoz6  int6zked6seivel  6s  eljarasi  rendj6vel  eleget  tesz  az  eur6pai  uni6s  6s  nemzetk6zi
adatv6delmi   el6irasoknak,   illetve   szabvanyoknak   ezaltal   vedve   tlgyfelei   6s   szerz6deses

partnerei  6rdekeit,  tovabba  eleget  tud  tenni  a  szerz6d6ses  szabadsag  keretein  belul  altala
vallalt tizleti titoktartasi 6s know-how meg6rz6si k6telezetts6geknek.

3.6.  Az   Alapi'tvany   csak   id6szertl'   6s   pontos   adatokat    kezel    olyan    id6tartamban,    amely   a
mindenkori adatkezeles c6ljahoz merten szuks6ges.

3.7.  Az  Alapitvany  az  6rintettet  k6r6s6re  halad6ktalanul,  de  legk6s6bb  a  k6relem  be6rkez6s6t6I
sz5mitott   30   napon   beltil   taj6koztatja   az   6rintett   altala   kezelt   szem6lyes   adatair61,   az
adatkezel6s   c6lj.ar61,   jogalapjar6l,    az   adatkezel6st,   valamint   az   adatfeldolgozast   v6gz6

szemelyekr61, az adatkezeles id6tartamar61.

3.8.  Az   Alapitvany   az   6rintett   k6r6s6re   haladektalanul,   de   legk6s6bb   a   vonatkoz6   k6relem

be6rkez6s6t6l   szami'tott   30   napon   beli]l   intezkedik   az   6rintett   altala   kezelt   szemelyes

adatanak  helyesbi't6s6r6I,  m6dosi'tasar6l,  illetve  t6rl6s6r61.  Az  erintett  barmikor,  indokolas
n6Iki]l   k6rheti   adatainak-,   vagy  adatai   egy  r6sz6nek  helyesbi't6s6t,   m6dosi't5sat,  t6rl6s6t,

illetve visszavonhatja a korabban megadott adatkezelesre vonatkoz6 engedelyet.

3.9.  Amennyiben  az  6rintett  llgy  I't6li  meg,  hogy  az Alapl'tvany a  szemelyes  adatait jogosulatlanul

kezeli,  tiltakozhat  szem6lyes  adatanak  kezel6se  ellen.  Az Alapi'tvany  az  adatkezel6s  egyidejtl'

felftlggesztes6vel    a    tiltakozast    halad6ktalanul,    de    legk6s6bb    a    kerelem    benydjtasat6l
szamitott  30  napon  beltll  megvizsgalja,  6s  vizsgalatanak  eredm6ny6r6l  a  k6relmez6t  irasban
taj6koztatja.
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4.  JOGORVOSLAT

Amennyiben    az    6rintett    tigy    i't€li    meg,    hogy    az    Alapitvany    tev€kenys6gevel    vagy
mulasztasaval  jogs6rtest  k6vetett  el,  vagy  annak  vesz6Iy€t  id6zte  el6,  dgy  panaszt  tehet  a
Nemzeti Adatvedelmi  es lnformaci6szabadsag Hat6sagnal  (NAIH). A Nemzeti Adatv€delmi  6s

lnformaci6szabadsag    Hat6sig   elerhet6's6gei:    1374    Budapest,    Pf.    603.    Szekhely:    1055

Budapest,  Falk Miksa  utca 9- 1.    Tel,:  061/391-1400  Fax:  061/391-1410

Ha  az  6rintett szem€lyes  adatai  kezel6sevel  kapcsolatban  6szrevetele,  kifogasa  van,  vagy az
adatai  kezeleser6I  taj€koztat?st  szeretne  k€rni,  akkor  azt  az  adatvedelem@mavzenekar.hu
el6rhet6s6genteheti meg.       I
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