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A  MAV  Szimfonikusok  Zenekari  Alapitvany  (tovabbiakban:  Alapitvany)  az  Eur6pai  Parlament  6s  a

Tanacs  (EU)  2016/679  Rendelete  (2016.  aprilis  27.)  a  term6szetes  szem6lyeknek  a  szem6lyes  adatok

kezel6se tekintet6ben t6rt6n6 v6delm6r616s az ilyen adatok szabad aramlasar6l, valamint a 95/46/EK

iranyelv hatalyon kivtll helyezeser6l (a tovabbiakban: "GDPR"), az informaci6s 6nrendelkez6si jogr6I es

az  informaci6szabadsagr6l  sz616  2011.  evi  CXII.  t6rveny  (tovabbiakban:  „lnfotv.''),  a  2019.  6vi  XXXIV.

t6rv6ny,      az      Eur6pai      Uni6      adatv6delmi      reformj.5nak     v6grehaj.tasa      6rdek6ben      szuks6ges

t6rv6nym6dosit5sokr6l,  valamint  a  tov5bbi  vonatkoz6 jogszab5lyok  alapj5n  az Alapitvany  altal  kezelt

szem6lyes    adatok   v6delm6vel    kapcsolatos    technikai    6s    szervez6si    int6zked6sekr61    6s    elj-arasi

szabalyokr6l     a     jelen     ALTALANOS     adatv6delmi,     adatkezelesi     es     adatbiztonsagi     Szab5lyzat

(tovabbiakban: ,,Szabalyzat") szerint rendelkezik.

Az egyes 6rintetettekre vonatkoz6 specialis adatkezel6si taj6koztat6k

Jelen   dokumentum   ALTALANOS   szabalyzat,   amely   a   minden   tertlleten   egys6gesen   alkalmazand6

fogalmakat, szabalyokat tartalmazza az adatkezel6sre vonatkoz6an.

Az   6rintettek   k6rehez   kapcsol6d6   specialis   szab5Ivok   az   alabbi   Adatkezelesi   tajekoztat6kban   6s

szabalyzatokban talalhat6k:

1. Adatkezel6si taj6koztat6 az emberi er6forras menedzsment tertileten felmertil6 szem6lyes
adatok kezel6s6r61

2. Adatkezel6si taj6koztat6 a b6rlettel rendelkez6k, hfrlev6lolvas6k 6s barati k6r tagok szamara
3. Adatkezel6si taj6koztat6 szerz6deses partnerek r6sz6re
4. Kamera szabalyzat
5. Vesz6lyhelyzet idej6re bevezetett ktil6nleges adatv6delmi taj6koztat6
6. Adatkezel6si t6i6koztat6 Ddlv6z6k r6sz6re

I. Az Adatkezel6 adatai

Neve: MAV Szimfonikusok Zenekari Alapi'tvany

Sz6khelye: 1097 Budapest,  P6celi  utca  2.

Nyilvantart6 hat6s5g: F6varosi  Bir6sag

Bfr6sagi nyilvantartasi szama: 01-01-0004473

Ad6sz5ma: 18056721-2-43

E-mail  cfme: office@mavzenekar.hu

Honlapj5nak ci'me: www.mavzenekar.hu

Telefonos ugyfelszolg5lat: +36-1-338-2664

Adatv6delmi tisztvisel6 Polefk6  No6mi

Panaszkezel6s helye 6s

lev6lcim:  1143  Budapest, Stef5nia  dt 61.

telefonszam: +36-1-338-2664/11.  mell6k

el6rhet6s6gei: (munkanapokon 9.00 -15.00 bra kbzbtt)
e-mail:  adatkezeles@mavzenekar.hu

Adattarolas helye 1143  Budapest, Stef5nia  tit 61.

3



11. Altalanos rendelkez6sek
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1. A Szabflyzat c6lja 6s hatalya

(1)  A  Szabalyzat  celja,  hogy  a  megfelel6  technikai  es  szervezesi  intezkedesek  es  elj6rasi  szabalyok
meghatarozasa  dtj.an  biztositsa az Alapitvany altal kezelt szemelyes adatok v6delm6t.

(2) A Szabalyzat szemelyi  hatalya  kiterjed  az Alapitvannyal

a)  munkaviszonyban,  megbizasi  vagy  mss  munkav6gz6sre  iranyul6  egyeb  jogviszonyban  all6
szemelyekre  [tovabbiakban egytltt:  munkavallal6],

b) olyan szemelyekre, akik az Alap`tvannyal  barmilyen szerz6deses jogviszonyban allnak.

(3)  A  Szabalyzat  szem6lyi  hatalya  kiterjed  tovabba  azon  szem6lyekre  is,  akik  az  Alap`tvannyal  nem
allnak a fenti (2)  bekezd6s szerinti jogviszonyban, azonban

a)   a (2) bekezdesben meghatarozott valamelyjogviszony letesitese celjab6l szemelyes adataikat
az Alapitvany kezeli,

b)   szemelyes   adataikat  I.ogszabalyi   el6iras  folytan   az  Alapitvany  a  jogviszony   megszd'n6s6t
k6vet6en kezelni k6teles.

(4)   A   (2)-(3)   bekezd6sben   felsoroltakon   kivul   a   Szabalyzat   hat5Iya   kiterjed   mindazokra,   akiknek
szem6lyes adatait az Alapitvany barmely okb6l  kezeli.

(5)  A Szabalyzat targyi  hatalya  kiterj.ed  az Alapitv5ny altal  kezelt szem6lyes  adatra,  k6z6rdekd' adatra,
illetve  k6zerdekb6l  nyilvanos adatra.

2. Fogalommeghatf rozfsok

a)   6rintett:   barmely  meghatarozott,  szemelyes  adat  alapjan   azonositott  vagy  -  k6zvetlenul  vagy
k6zvetve -azonosithat6 term6szetes szem€ly;

b)   GDPR: a term6szetes szem6lyeknek a szem6lyes adatok kezel6se tekinteteben t6rten6 v6delmer61
6s  az  ilyen  adatok  szabad   aramlasar6l,  valamint  a   95/46/EK  rendelet  hatalyon   kivul   helyezeser6'I

(altalanos  adatv6delmi   rendelet)  sz616,   az   Eur6pai   Parlament  6s  Tanacs  (EU)  2016/679.   rendelete
(2016.  aprilis  27.);

c)   szem6lyes  adat:   azonositott  vagy  azonosithat6   termeszetes  szemelyre   („erintett'')   vonatkoz6
barmely  informaci6;  azonosithat6  az  a  term6szetes  szem6ly,  aki  k6zvetlen  vagy  k6zvetett  m6don,

kul6n6sen  valamely  azonosit6,  p6ldaul  n6v,  szam,  helymeghataroz6  adat,  online  azonosit6  vagy  a

termeszetes    szem6ly    testi,    fiziol6giai,    genetikai,    szellemi,    gazdasagi,    kulturalis    vagy    szocialis

azonossagara vonatkoz6 egy vagy t6bb t6nyez6 alapjan azonosithat6;

d)   ktjl6nleges adat:  szemelyes  adatok  kul6nleges  kateg6riai,  a  faj.i vagy etnikai  szarmazasra,  politikai

v6Iem6nyre,  vallasi  vagy  vilagnezeti  meggy6z6d6sre  vagy  szakszervezeti  tagsagra   utal6  szem6lyes

adatok, valamint a term6szetes szemelyek egyedi azonositasat c6lz6 genetikai es biometrikus adatok,

az  egeszs6gtlgyi  adatok  es  a  termeszetes  szemelyek  szexualis  eletere  vagy  szexualis  iranyultsagara
vonatkoz6 szem6lyes adatok;

e)  az  6rintett  hozzajarulasa:  az  erintett  akaratanak  6nkentes,  konkr6t  es  megfelel6  taj6koztatason
alapul6 6s egyertelmti  kinyilv5nitasa, amellyel  az erintett nyilatkozat vagy a  meger6sitest
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felreerthetetlentll kifej.ez6 cselekedet dtj.an jelzi, hogy beleegyez6set adj.a az 6t 6rint6 szemelyes
adatok kezelesehez;

d)  adatkezel6: az  a  termeszetes vagy I.ogi  szemely,  k6zhatalmi  szerv,  tlgyn6ks6g vagy  barmely egy6b
szerv,   amely  a   szem6lyes  adatok  kezel6s6nek  c6Ijait  6s  eszk6zeit  6n5116an  vagy  masokkal  egyutt

meghatarozza;  ha  az  adatkezel6s  c6lj.ait  6s  eszk6zeit  az  uni6s  vagy  a  tagallami j.og  hatarozza  meg,  az

adatkezel6t vagy az adatkezel6 kij.el616s6re vonatkoz6 ktll6n6s szempontokat az uni6s vagy a tag5llami

j.og is meghat5rozhatj.a; I.elen szabalyzat k6r6ben az Alapitvany

e) adatkezel6s:  a  szemelyes adatokon vagy adatallomanyokon  az Alapitvany vagy az altala  megbizott

adatfeldolgoz6   5ltal   automatizalt  vagy   nem   automatizalt   m6don   v6gzett   barmely   mfivelet  vagy
mdveletek   6sszessege,    igy   a   gyd'jtes,    r6gzites,    rendszerezes,   tagolas,   tarolas,   atalakitas   vagy

megvaltoztatas,  Iek6rdez6s,  betekintes, felhasznalas,  k6zles tovabb`tas, terj.eszt6s vagy egy6b  m6don

t6rt6n6   hozzaf6rhet6v6  t6tel   dtj.an,   6sszehangolas  vagy  6sszekapcsolas,   korlatozas,   t6rl6s,   illetve

megsemmisites;

f) adatfeldolgoz6: az a termeszetes vagy j.ogi szemely, k6zhatalmi szerv, tlgyn6kseg vagy barmely egy6b
szerv, amely az adatkezel6 Alapitv5ny nev6ben szem6lyes adatokat kezel;

g)   harmadik f6l: az a termeszetes vagyj.ogi szemely, k6zhatalmi szerv, tlgyn6ks6g vagy barmely egyeb
szerv,   amely   nem   azonos   az   6rintettel,   az   Alapitv5nnyal,   az   adatfeldolgoz6val   vagy   azokkal   a

szemelyekkel,  akik  az  adatkezel6  vagy  adatfeldolgoz6  k6zvetlen  iranyitasa  alatt  a  szem6lyes  adatok

kezel6sere felhatalmazast kaptak;

h) adatv6delmi incidens: a biztonsag olyan sertllese, amely a tovabbitott, tarolt vagy mss m6don kezelt
szem6Iyes    adatok    v6Ietlen    vagy    jogellenes    megsemmisit6s6t,    elveszt6set,     megvaltoztatasat,

I.ogosulatlan  k6zl6s6t vagy az azokhoz val6 j.ogosulatlan  hozz5fer6st eredm6nyezi;

3. Adatkezel6si alapelvek
Az adatok

a)     kezeles6t  I.ogszercjen  6s  tisztess6gesen,  valamint  az  6rintett  sz5mara  atlathat6  m6don  kell
v6gezni  („jogszerffs6g, tisztess6ges eljar5s 6s atlathat6s5g");

b)    gytij.tese csak meghatarozott, egyertelmti 6sjogszerc` c6lb6l t6rtenhet, 6s azok nem kezelhet6k

ezekkel  a  celokkal  6ssze  nem  egyeztethet6  m6don;  a   Rendelet  89.  cikk  (1)   bekezd6s6nek

megfelel6en  nem  min6stll az eredeti c6llal 6ssze nem egyeztethet6nek a  k6z6rdekti archivalas

c6ljab61,  tudomanyos  6s  t6rt6nelmi  kutat5si  c6lb6l  vagy  statisztikai  c6lb6l  t6rten6  tovabbi

adatkezeles („celhoz k6t6ttseg");

c)     az   adatkezeles  c6ljai   szempontjab6l   megfelel6ek  es   relevansak   kell,   hogy   legyenek,   es   a
szuks6gesre  kell  korlatoz6dniuk („adattakar6koss5g");

d)     pontosak  es  sztlkseg  eseten  naprakeszek  kell,  hogy  legyenek;  minden  eszszerti  intezkedest

meg   kell   tenni   annak   6rdek6ben,    hogy   az   adatkezel6s   cell.ai   szempontjab6l    pontatlan

szem6lyes adatokat haladektalanul t6rl6sre vagy helyesbit6sre  kertlljenek („pontoss5g");

e)    tarolasanak olyan formaban  kell t6rt6nnie, amely az 6rintettek azonositasat csak a szemelyes

adatok  kezel6se  c6lj.ainak  el6r6s6hez  szuks6ges  ideig  tegy6k  lehet6v6;  a  szemelyes  adatok

enn€l  hosszabb  ideig  t6rten6  tarolasara  csak  akkor  kertllhet  sor,  amennyiben  a  szem6lyes

adatok  kezel6s6re  k6z6rdekG  archivalas  c6ljab61,  tudom5nyos  6s  t6rt6nelmi  kutatasi  c6lb6l

vagy statisztikai celb6I  kerul sor, az erintettek I.ogainak 6s szabadsagainak v6delme 6rdekeben

el6irt    megfelel6    technikai    es    szervezesi    intezkedesek    vegrehajtasara    is    figyelemmel

(,,korlatozotttarolhat6sag");
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f)      kezel6s6t  oly  m6don   kell  v6gezni,   hogy  megfelel6  technikai  vagy  szervez6si  int6zked6sek

alkalmaz5saval    biztositva    legyen   a   szem6lyes   adatok   megfelel6   biztonsaga,    az   adatok

jogosulatlan   vagy  jogellenes   kezel€sevel,   veletlen   elvesztes€vel,   megsemmisitesevel   vagy
k5rosod5saval szembeni v6delmet is ide6rtve („integrit5s 6s bizalmas jelleg").

Mindezek   mellett   az  Alapitvany  felel6s   a   fentiek   megfelel6s6rt,   tovabba   k6pesnek   kell   lennie   e
megfelel6s    igazolasara    („elszamoltathat6sag"),    illetve    mar    az    adatkezel6s    megkezd6se    el6tt

figyelembe  kell venni  a tervezett tevekenys6ggel 6sszefugg6 adatv€delmi  kerdeseket es a  lehetseges
kockazatokat (,,be6pitett 6s alap6rtelmezett adatv6delem elve'').

4. Az 6rintett jogai 6s azok 6rv6nyesit6se

A szem6lyes adatai  kezel6s6vel  kapcsolatban az 6rintettet az alabbi I.ogok illetik meg:

a)   hozzafer6shez val6 jog (GDPR 15. cikk): az 6rintett I.ogosult arra, hogy az Alapitvanyt6l taj.6koztatast
kapjon   arra   vonatkoz6an,   hogy   szem6lyes   adatainak   kezel6se   folyamatban   van-e,   es   ha   ilyen
adatkezel6s  folyamatban  van,  j.ogosult  arra,  hogy  a  s2em6lyes  adatokhoz  hozz5f6rj.en,  illetve,  hogy
adatainak kezeles6nek r6szletes k6rulmenyeir616s felteteleir6l taj6koztatast kapjon.

Az   Alapitvany   az   adatkezel6s   targyat   k6pez6'   szem6lyes   adatok   masolatat   k6r€sre   az   6rintett
rendelkez6s6re  bocsatja.  Az  6rintett  5ltal  k6rt  tovabbi  masolatok6rt  az  Alapitvany  az  adminisztrativ
k6lts6geken  alapul6,  6szszerG  m6rt6kti`  dijat sz5mithat fel.  Ha  az  6rintett elektronikus  ulton  nytljtotta
be   a    k6relmet,   az   inform5ci6kat   sz6les   k6rben   haszn5It   elektronikus   form5tumban    bocsatj.uk
rendelkez6sere,  kiv6ve,  ha  mask6nt  keri.

b)  helyesbit6shez  val6  jog  (GDPR  16.  cikk):  az  6rintett  jogosult  arra,  hogy  k6r6s6re  az  Alapitv5ny
indokolatlan  k6sedelem  n6lkul  helyesbitse  a  ra  vonatkoz6  pontatlan  szem6Iyes  adatokat.  Az 6rintett

I.ogosult arra  is,  hogy kerje a  hianyos szem6lyes adatok kiegeszit6s6t.

c)  t6rl6shez val6 jog (GDPR  17.  cikk):  az 6rintett I.ogosult arra,  hogy k6r6s6re az Alapitvany k6sedelem
nelkul t6r6lj.e a  r5 vonatkoz6 szem6Iyes adatokat, tovabba  k6teles arra,  hogy az erintettre vonatkoz6
szemelyes adatokat kesedelem  nelki]I t6r6lje,  ha az alabbi  indokok valamelyike fennall:

-a  szemelyes  adatokra  mar  nincs  szuks6g abb6I  a  c6lb6l,  amelyb6l  azokat gyffjt6tt6k vagy  mss

m6don kezelt6k;

-amennyiben az adatkezeles jogalapja az erintett hozzajarulasa es az erintett azt visszavonj.a es

az adatkezel6snek nincs mss j.ogalapj.a;

-   az   erintett   tiltakozik   az   adatkezeles   ellen,   es   nincs   els6bbseget   elvez6   jogszerci   ok   az

adatkezel6sre; -a szem6lyes adatokat j.ogellenesen  kezelt6k;

-a  szem6lyes  adatokat  az  Alapitvanyra  alkalmazand6  uni6s  vagy  tagallami  j.ogban  el6irt  jogi

k6telezettseg teljesitesehez t6r6lni kell;

-   a   szem€lyes   adatok   gyti'j.t6s6re   a   GDPR   8.   cikk   (1)   bekezd6seben   emlitett,   informaci6s

tarsadalommal 6sszeftlgg6 szolgaltatasok k`nalasaval  kapcsolatosan  kerult sor.

Az Alapitvany az adatokat nem t6rli, amennyiben az adatok meg6rz6se a  szem6lyes adatok kezeles6t
el6'ir6, az Alap`tvanyra alkalmazand6  uni6s vagy tagallami j.og szerinti  k6telezetts6g teljesit6se cell.ab6l
szukseges,  vagy  az  adatkezel6s jogi  igenyek  el6'terj.esztes6hez,  ervenyesitesehez,  illetve  vedelmehez
sztlkseges.

d)  adatkezel6s  korl5tozasahoz  val6  jog  (GDPR  18.  cikk):  az  6rintett jogosult  arra,  hogy  k6r6s6re  az

Alapitvany korlatozza  az adatkezelest,  ha  az alabbiak valamelyike tell.esul:
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-az 6rintett vitatj.a a szem€lyes adatok pontossagat, ez esetben a korlatozas arra az id6tartamra

vonatkozik,    amely   lehet6ve   teszi,    hogy   az   Alapitvany   ellen6rizze   a   szemelyes   adatok

pontoss5gft;

-  az  adatkezeles  jogellenes,   es  az  erintett  ellenzi   az  adatok  t6rl6s6t,   6s  ehelyett  k6ri  azok

felhasznalasanak korlatozas5t;

-az Alapitvanynak mar nincs szuks6ge a szem€lyes adatokra adatkezel6s c6lj.ab61, de az 6rintett

igenyli azokat jogi ig6nyek el6terjesztesehez, ervenyesitesehez vagy vedelmehez; vagy

-   az   erintett  tiltakozott   az  adatkezeles  ellen;   ez  esetben   a   korlatozas   arra   az   id6tartamra

vonatkozik,  amfg  megallapitasra   nem   kerul,   hogy  az  Alapitvany  jogos  indokai  els6bbseget

6lveznek-e az 6rintett I.ogos indokaival szemben.

e) tiltakozashoz val6 jog (GDPR 21. cikk): az 6rintett jogosult arra,  hogy a saj.at helyzetevel  kapcsolatos

okokb6I   barmikor   tiltakozzon   szem6lyes   adatainak   az   adatkezel6   vagy   egy   harmadik   fel   I.ogos

6rdekeinek  6rv6nyesit6s6hez  szuks6ges  kezel6se  ellen.  Ebben  az  esetben  az  Alapitv5ny  a  szem6lyes

adatokat   nem   kezelheti   tovabb,   kiv6ve,   ha   az  Alapitvany   bizonyitja,   hogy   az   adatkezel6st  olyan

k6nyszeri't6 erejti j.ogos okok indokolj.ak, amelyek els6bbs6get 6lveznek az erintett 6rdekeivel, jogaival

6s   szabadsagaival   szemben,   vagy   amelyek  jogi   ig6nyek   el6terj.eszt6s6hez,   6rv6nyesit6s6hez  vagy

v6delm6hez   kapcsol6dnak.   Abban   az   esetben,   ha   az   adatkezelesre  jogi   k6telezettseg   teljesi't6se

6rdek6ben  kertll  sor,  a  tiltakozashoz val6 jog gyakorl5sa  nem  eredm6nyezi  a jelen  szabalyzat szerinti

adatkezel6s megsztintet6s6t.

f)  a  fenti  jogokkal  kapcsolatos  taj6koztat5shoz  val6  jog  (GDPR  12.  cikk):  az  Alapitvany  k6sedelem
nelkul, kerelme beerkezeset6l szam`tott egy h6napon belul tajekoztatja az erintettet az adatkezelessel
kapcsolatos   k6rtllm6nyekr6l   t6m6ren,   atlathat6an,   k6z6rthet6en   6s   vilagosan.   Szukseg   eset6n,
figyelembe v6ve  a  k6relem  6sszetetts696t 6s  a  k6relmek szamat,  ez a  hatarid6 tovabbi  ket  h6nappal
meghosszabbithat6.     A     hatarid6     meghosszabbitasar6l     az     Alap`tvany     a     kesedelem     okainak
megjel6lesevel a  k6relem  k6zhezvetelet6l szamitott egy h6napon belul taj.ekoztatja az erintettet.

A  taj.6koztatas  ingyenes.  Ha  az  erintett  kerelme  egyertelmtl'en   megalapozatlan  vagy  -  kul6n6sen
ismetl6d6  I.ellege   miatt  -  tdlz6,   az  Alapitvany,   figyelemmel   a   k6rt   informaci6   vagy  taj.6koztatas
nytijtasaval  vagy  a  k6rt  int6zked6s  meghozatalaval  j.ar6  adminisztrativ  k6ltsegekre:  6szszerti  6sszegci
d`jat    szamfthat   fel,    vagy    megtagadhatja    a    k6relem    alapj.an    t6rten6    int6zked6st.    A    kerelem
egy6rtelmd'en  megalapozatlan vagy ttilz6 jelleg6nek bizonyitasa  az Alapitvanyt terheli.

Az  Alapitvany  minden  olyan  cimzettet  taj.ekoztat  a  fenti  b)-d)  pontban  foglaltakr6l  (azaz valamennyi
helyesbit6sr61,  t6rl6sr6l  vagy  adatkezeles-korlatozasr6l),  akivel,  illetve  amellyel  a  szem6lyes  adatot

k6z6ltek,   kiv6ve,   ha   ez   lehetetlennek   bizonyul,   vagy   aranytalanul   nagy   er6feszit6st   ig6nyel.   Az
Alapitvany az erintettet keresere tajekoztatja e c`mzettekr61.

g)  adathordozhat6saghoz val6 jog  (GDPR  20.  cikk):  az  adathordozhat6saghoz val6 jog  akkor  illeti  meg  az
erintettet,   ha   az   adatkezeles   jogalapja   az   erintett   hozzajarulasa   vagy   az   erintettel   k6t6tt   szerz6des

teljesit6se.  Ebben az esetben az 6rintett jogosult arra,  hogy a ra vonatkoz6 6s az 6rintett altal az Alapitvany

rendelkez6s6re    bocsatott    szem6lyes    adatokat    tagolt,    sz6les     k6rben    haszn5It,    g6ppel    olvashat6

formatumban   megkapja,   tovabba   jogosult   arra,   hogy   ezeket   az   adatokat   egy   masik   adatkezel6nek
tovabbitsa  an6lktll,  hogy  az  Alapitvany  ezt  akadalyozna.  Az  erintett  jogosult  tovabba  arra,  hogy -ha  ez

technikailag  megval6sithat6  -  k6rje  az  Alapitvanyt6I  a  szem6lyes  adatok  masik  adatkezel6h6z  t6rt6n6

k6zvetlen tovabbitasat.

h)   hozz5j5rulas visszavon5s5hoz val6 jog: az 6rintett az Alapitvany szamara valamely c6lb6l megadott
hozzaj.arul5sat   barmikor   visszavonhatja,   amely   esetben   szemelyes   adatait   a   tovabbiakban   nem
kezelj.uk.   A   hozzajarulas   visszavonasa   nem   6rinti   a   hozzajarulason   alapul6,   a   visszavonas   el6tti

adatkezelesj.ogszerfiseg6t.
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i)   panaszt6telhez val6 jog (GDPR 77. cikk): az erintett jogosult arra,  hogy panaszt tegyen a felugyeleti
hat6sagnal, ha a megit616se szerint a ra vonatkoz6 szem6lyes adatok kezel6se serti a GDPR-t. A panasz
a  Nemzeti  Adatvedelmi  6s  lnformaci6szabadsag  Hat6sagnal  tehet6  meg  (cim:  1055  Budapest,  Falk
Miksa      utca      9-11.;      telefon:      +36      1      391      1400;      fax:      +36      1     391      1410;      \;\rww.naih.hu;
ugyfelszolgalat@naih.hu).

j)   bir6saghoz   fordulas   joga   (GDPR   79.   cikk):   az   6rintett   b`r6sagi   eljarast   kezdem6nyezhet,   ha
megit616se   szerint   az   Alapitvany   a   szem6lyes   adatainak   nem   megfelel6   kezel6se   k6vetkezt6ben
megsertette  a  GDPR  szerinti  jogait.  Az  Alapitvannyal  szembeni  eljarast  az  Alapitvany  tevekenysegi
helye   szerint   illet6kes   bir6sag  el6tt  vagy  az  erintett  szokasos   lakhelye/tart6zkodasi   helye  szerint
illet6kes  blr6sag el6tt is megindithat6.

Ill. Erdekm6rlegel6si teszt

Az  GDPR  rendelkezesei  szerint  lehet6seg  van   hozz5jarulas  nelktlli  adatkezelesre,  ha  ezt  valamilyen

jogos 6rdek lehet6v6 teszi, felt6ve,  hogy az Adatkezel6' eleget tesz taj.ekoztatasi k6telezettsegenek.
Az adatkezel6s I.ogalapjanak vizsgalata soran a  GDPR 6. cikk (1)  bekezd6se a) -f)  pontj.ai az iranyad6k.

Amennyiben  a jogalapot a GDPR  6.  cikk (1)  bekezd6s f)  pontja jelenti,  az adatkezel6si folyamat,  akkor
6s  annyiban  lesz  I.ogszercl',  amennyiben  az  adatkezel6s  az  adatkezel6  vagy  egy  harmadik  fel  j.ogos
6rdekeinek 6rv6nyesit6s6hez sztlks6ges,  kiv6ve,  ha ezen 6rdekekkel szemben els6bbs6get 6lveznek az
6rintett olyan  6rdekei vagy alapvet6 j.ogai 6s szabadsagai,  amelyek szem6lyes adatok v6delm6t teszik
sztlksegess6.

Az adatkezeles jogszercis696nek vizsgalatahoz az Alapitvany elv6gez egy erdekmerlegelesi tesztet, mely
soran  az  adatkezel6s  c6ljanak  szuks6gess696t  6s  az  6rintettek  j.ogainak  6s  szabadsagainak  ar5nyos
m6rt6kd'  korlatozasat vizsg5lja  6s megfelel6en al5tamasztja.

Az 6rdekmerlegelesi teszt soran  az Alapitvany azonositj.a I.ogos 6rdeket az adatkezeleshez, valamint a
stllyozas ellenpontjat  kepez6' erintetti erdeket es az erintett alapj.ogot. Az egymassal ellentetes I.ogok
es 6rdekek stilyozasanak feltetel6t mindig az adott eset sajatos k6rtllmenyeire val6 tekintettel vizsgalja
az Alapitvany. Az Alap`tvany a  m6rlegel6s soran figyelembe veszi  kul6n6sen  a  kezelt,  illetve  kezelend6

adat   term6szetet   es   szenzitiv   jelleget,   nyilvanossaganak   merteket,   az   esetlegesen   bek6vetkez6
szabalysert6s stilyossagat, stb.

Az erdekmerlegelesi teszt reszekent a szuksegesseg es aranyossag vizsgalatat is elv6gzi az Alapitvany,
amelynek 6rtelmeben  a  szemelyes adatok v6delme al6li  kiveteleknek es a v6delem  korlatozasainak a
felt6tlenul  sztlks6ges  m6rt6k hatarain  beltll  kell  maradniuk. A kezelhet6  adatok jellege  6s  mennyis6ge

nem  haladhatja  meg  a  jogszerd'  6rdekek  6rv6nyesitese  c6Ij.ab6l  sztlks6ges  m€rt6ket.  Az  aranyoss5g
vizsgalata   a   celok  6s  a   megvalasztott  eszk6z6k  k6z6tti   kapcsolat  6rt6kel6s6t  foglalj.a   magaban.  A

valasztott   eszk6z6k   a   szuks6gess6g   m6rt6k6t   nem   haladhatj.ak   meg,   azonban   az   eszk6z6knek   is
alkalmasnak kell  lennitlk a  meghatarozott c6l el6r6s6re.

A stllyozas elvegzese alapj.an  az Alapitvany megallapitja,  hogy kezelhet6-e a szemelyes adat.

A  teszt  eredm6ny6r6l  az  6rintettek  tajekoztatast  kapnak,  melyb6l  egyertelmd'en  kiderul,  hogy  mely

jogos  6rdek  alapjan  es  mi6rt  tekinthet6  aranyos  korlatozasnak  az,   hogy  az  Alapitvany  az  6rintett
beleegyezese  nelktll  kezeli  a  szem6lyes  adatot,  tehat  az  Alapitvany  adatkezeles6hez  fCiz6'd6  jogos
erdeke  miert mulja felul  az erintett erdekeit,  illetve I.ogait. Az Alapitvany taj.6koztatj.a  az erintetteket a
hozzaj5rulas   hianyara   tekintettel   alkalmazott   adatv6delmi   garanciakr61   6s   az   adatkezel6s   elleni

tiltakozaslehet6's6geir6'l.
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Nem   irhat6  el6   az  ellent6tes   6rdekek  6s  jogok  k6z6tti  sdlyozas  eredm6nye  an6lkul,   hogy  elt6r6
eredm6nyt  tenne  lehet6v6  az  Alapitvany  az  adott  eset  saj.atos  k6rtllm6nyeire  tekintettel,  ez6rt  az
Alapitvany minden egyes esetben  kul6n erdekmerlegel6si tesztet vegez el.

Lehetseges forgat6k6nyv, melyt6l val6 elt6res jogat az Alapitvany fenntartj.a:

a)          az  Alapitv5ny  a  tervezett  adatkezel6s  megke2d6se  el6tt  5ttekinti,  hogy  a  c6lja  el6r6se
6rdek6ben felt6tlenul sztlks6ges-e szemelyes adat kezelese:  rendelkezesre allnak-e olyan
alternativ    megoldasok,    amelyek    alkalmaz5s5val    szem6lyes    adatok    kezel6se    n6lkul
megval6s`that6 a tervezett cel;

b)          az Alapitvany a j.ogos 6rdeket a  lehet6 legpontosabban  meghatarozza;
c)          az  Alapitv5ny  meghatarozza,   hogy  mi  az  adatkezel€s  c6lj.a,   milyen  szem6lyes  adatok,

meddig tart6 adatkezel6s6t ig6nyli a jogos 6rdek;
d)          az  Alap`tvany  meghatarozza,  hogy  az  6rintetteknek  mik  lehetnek  az  6rdekeik  az  adott

adatkezel6s    vonatkoz5saban     (pl.:     azok    a     szempontok,     amelyeket    az    6rintettek
felhozhatnanak az adatkezelessel szemben);

e)          az   Alapl'tv5ny   elv6gzi   jogos    6rdekeinek   6s    az   6rintettek   6rdekeinek,    alapjogainak
stllyozasat  6s  ez  alapj.an  megallapjtj.a,  hogy  a  szem6lyes  adat  kezelhet6-e.  Az  Alapitvany

meghatarozza, hogy miert korlatozza aranyosan az Alapitvany jogos erdeke -es az ennek
alapjan    v€gzett    adatkezeles    -    a    4.    Iepesben    meghatarozott    erdekelti    jogokat,
varakozasokat;

f)           az Alapitvany meghatarozza, mely garanciak biztosithatj.ak az adatkezeles szuks6gesseg6t
-aranyossag5t (term6szetesen  mss garancialis  int6zked6sek is alkalmazhat6k).

Az Alapitvany j.elen  szabalyzat  1.  sz.  mell6klet6ben  leirt  szempontrendszer figyelembev6tel6vel  v6gzi
el az 6rdekm6rlegel6st.

IV. Adatv6delemi tisztvisel6 szerepe, feladatai

Az   Alapitvany   5ltal   folytatott   adatkezel6si   tev6kenys6gek   szervezeten    beltlli   felugyelet66rt   az

adatvedelmi   tisztvisel6   felel6s,   aki   k6zremtl'k6dik   abban,   hogy   az   Alapitvany   az   adatvedelmi,   -

biztonsagi,        -kezel6si,        -tovabbitfsi        6s        -k6zl6si        k6telezetts696nek        a       jogszabalyokban

meghatarozottaknak megfelel6en tegyen eleget.  E16segiti az 6rintettek jogainak biztosit5sat, valamint

kivizsgalja  es megvalaszolj.a az 6rintett szemelyt6l  be6rkez6  panaszt.

(1)Az  adatv6delmi  tisztvisel6  elk6sziti  az  Alapitvany  adatv6delemr6l  sz616  altalanos  szabalyzatat  6s
koordinalja  a  specialis  adatkezelesi  taj6koztat6k,  szabalyzatok  elkeszit€set.  Ha  szukseges,  I.avaslatot

tesz ezek m6dositasara, valamint nyilvantartast vezet az Alapitv5ny 5ltal folytatott adatkezel6sekr6'I 6s

az adattovabbitasokr61.

(2) Az Alapitvany az adatvedelmi tisztvisel6 r6ven gondoskodik az adatv€delmi tudatossag szervezeten
beluli   6s  adott  esetben   kivtlli   (pl.   adatfeldolgoz6k)   megfelel6   kialakitasar6l,   a   szem6lyes  adatokat
kezel6 munkavallal6k adatv6delmi oktatasar61.

(3)  Egy  esetleges  adatv6delmi  incidens  eset6n jelzi  azt  az  Alapitvany  tlgyvezet6j6nek,  6s  r6szt  vesz  a
kivizsgalasaban,    illetve    a    hat6sagnak    t6rt6n6    bej.elent6seben,    valamint    -    sztlks6g    eset6n    -

k6zremcik6dik  az  incidensben  erintettek  ertesiteseben.  Az  Alap`tvany  az  adatvedelmi  incidensekr6'l

nyilvantartast  vezet,   amely   tartalmazza   az   adatv6delmi   incidenshez   kapcsol6d6   t6nyeket,   annak

hatasait 6s az orvosl5sara tett intezkedeseket.

Az adatvedelmi incidenst az Alapitvany indokolatlan  kesedelem  nelkul, es ha  lehetseges,  legkes6bb 72

6raval azutan, hogy az adatv6delmi incidens a tudomasara I.utott, bejelenti az adatv6delmi hat6sagnak,
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kiveve,  ha  az  adatvedelmi  incidens val6szintisithet6en  nem  jar  kockazattal  a  term6szetes  szemelyek

I.ogaira 6s szabadsagaira n6zve. Ha a bej.elent6s nem t6rt6nik meg 72 6ran belul, az Alapitvany mellekeli
a  bejelenteshez a  kesedelem  igazolasara  szolgal6 indokokat is. Az Alapitvany a  bej.elent6sben:

a)     ismerteti   az  adatv6delmi  incidens  jelleg6t,   bele6rtve  -  ha   lehets6ges  -  az  6rintettek
kateg6riait 6s  hozzavet6'leges  szamat,  valamint az  incidenssel  6rintett  adatok  kateg6riait

es hozzavet6Ieges szamat;
b)     k6zli  az  adatvedelmi  tisztvisel6  vagy  a  tovabbi  taj6koztatast  nyuljt6  egy6b  kapcsolattart6

nev6t 6s elerhet6'segeit;
c)     ismerteti az adatv6delmi  incidensb6l ered6', val6sz`nti'sithet6 k6vetkezm6nyeket;
d)     ismerteti   az   Alapitvany   5ltal   az   adatv6delmi   incidens   orvoslasara   tett  vagy  tervezett

int6zkedeseket,   beleertve   adott   esetben   az   adatvedelmi   incidensb6l   ered6   esetleges
hatranyos k6vetkezm6nyek enyhit6s6t c6lz6 intezked6seket.

(4)  Ha  az  adatv6delmi  incidens  val6szind'sithet6en  magas  kockazattal  jar  a  term6szetes  szem6lyek
I.ogaira  es szabadsagaira  n€zve,  az Alapitvany indokolatlan  k6sedelem  n6lktll taj6koztatja  az 6rintettet
az adatvedelmi incidensr61. A taj6koztatasban vilagosan 6s k6z6rthet6en ismertetni kell az adatv6delmi
incidens jelleg6t, es  k6z6lni  kell  legalabb a fenti  (3)  bekezdes b) -d)  pontj.aiban foglaltakat.

V. Adatbiztonsf g

(1)   Az  Alapitvany   munkavallal6i   k6telesek  gondoskodni   a   Szab5lyzatban   foglaltak   betartasar6l   es
betartatasar61.  Mindazon  szem6lyek,  akik  az  Alapitvannyal  fennall6  j.ogviszonyukkal  6sszefugg6sben

szem6lyes adat birtokaba jutnak,  ilyet munkak6rtlk vagy tiszts6guk alapj.5n  kezelnek,  k6telesek v6deni

es   6'rizni,   es   minden   er6'feszitest   megtenni   annak   erdek6ben,   hogy   azok   megfelel6   vedelm6t,
bizalmassagat biztositsak.

(2)    A    szemelyes    adatokat    v6deni    kell    ktll6n6sen    a    jogosulatlan    hozzafer6s,    megvaltoztatas,
nyilvanossagra  hozas vagy t6rles,  illet6leg serul6s vagy a  megsemmisules ellen.

(3) A vedelmi intezked6sek kiterjednek:

(a)        az alkalmazott hardver eszk6z6kre es azok mtik6desi  biztonsagara,

(b)        az informatikai eszk6z6k uzemeltet6s6hez szuks6ges okmanyokra  6s dokument5ci6kra,

(c)        az  adatokra  6s  adathordoz6kra,  a   megsemmisit6stlkig,   illetve  a  t6rl6sre  szant  adatok
felhasznalasaig,

(d)        az  adatfeldolgoz6   programrendszerekre,  valamint  az  adatkezelest  tamogat6   rendszer
szoftverek        tartalmi         6s         logikai         egysegere,         el6irasszerti'         felhasznalasara,
reprodukalhat6sagara.

(4)  Az  egyes  szervezeti  egysegek  vezet6i  meghatarozzak  a  hozzaferesi jogosultsagokat.  A  szem6lyes
adatokhoz   val6   hozzaf6r6s   csak   azon   munkav5llal6k   szamara   biztosithat6,   akiknek   a   szem6lyes

adatokat a feladataik teljesitesehez sztlks6ges  kezelniuk,  ismerniuk.

(5) Az adatok biztonsagos tarolas5nak m6dja:
-papiron 6rz6s helye:  1143  Budapest, Stefania  dt 61.
-elektronikusan  (elektronikus eszk6z6k helye:  1143  Budapest, Stefania  tit 61.)
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(6)   A   munkav6gzeshez   biztosftott   informaci6technol6giai   vagy   szamftastechnikai   eszk6z6k   privat
hasznalata a  munkaltat6 altal  nem enged6lyezett.

(7)   A   Kormany   altal    kihirdetett   vesz6Iyhelyzet    k6vetkezt6ben    kialakult   specialis   foglalkoztat5si
szabalyoknak   megfelel6en    (Home   Office)   az   otthoni    munkav6gz6s   soran,    a   sajat   vagy   mobil

szamitastechnikai   eszk6z6k6n   t6rten6    munkav6gz6s   eseten    is    be    kell   tartani   az   adatvedelmi

szabalyokat,  valamint  a  keletkezett  bizalmas  adatokat  legk€s6bb  a  v€szhelyzet  elmdltaval  mindenki
k6teles atmenteni a  munk5ltat6 szerverere €s t6r6lni a  priv5t eszk6z6kr61.

(8) Az Alapitvannyal  barmilyen jogviszonyban all6k k6telesek az eszlelt vagy az altaluk v€letlenszerd'en
elk6vetett  adatv6delmi  incidenst  az  adatv6delmi  tisztvisel6  r6sz6re  halad6ktalanul,  de  legk6s6bb  24
6ran  beltll  bejelenteni.

VI. Adatfeldolgoz6k

Amennyiben   az  adatkezeles   nem   vegezhet6   el   az  Alapitvany  altal,   dgy  az  adatok   kezel6sevel   az
Alapitvany kuls6 adatfeldolgoz6 szervezetet is megb`zhat. Az adatfeldolgoz6 altal v6gzett adatkezel6si
tev6kenys6geket a felek k6z6tti szerz6'd6s szabalyozza.

Adatfeldolgoz6 neve: Adatkezel6si tev6kenys6ge: Adatfeldolgoz6 adatai, el6rhet6's6ge:

KBOSS.hu  Kft. Sz5ml5zz.hu,  szaml5z6 sz6khely: 2000 Szentendre, Taltos u. 22/b

Program ad6szam:  13421739-2-13,
cegjegyzekszam:  13-09-101824

Kulcs-Soft Kulcs-K6nyvel6s  program sz6khely:  1022  Budapest, T6r6kv6sz  ult

Szamitastechnikai 30/A.'

Nyrt. ad6szam:  13812203-2-41,
c6gjegyzekszam: 01-10-045531

Soft Consulting Baber berszamfej.t6' program sz6khely:  1113  Budapest,  Karolina  dt 65.,

Hungary Zrt. ad6szam  14936322-2-41,
cegjegyz6kszam: 01-o9-674160

Mailchimp Az erintetteknek sz616 https://mailchimp.com/
hjrlevel  kikuld6set biztosit6 sz6khely: The  Rocket Science Group,  LLC,

Mailchimp program 675  Ponce de Leon Ave  NE, Suite 5000,
Atlanta,  GA 30308  USA

VLSI Technologies  Kft, A www. in avze neka r. h u sz6khely: 7621  P6cs,  Rak6czi  dt 35-37.,

honlap  tlzemeltet6s6vel ad6szam: 26699356-2-02,

6sszefugg6 feladatokat ellat6 c6gj.egyzeksza in : 02-09-084305

Tarhely.Eu Szolgaltat6 tarhely-szolgaltatasaval sz6khely:  1144 Budapest, Ormansag  u. 4.

Kft. 6sszefugg6 feladatok ad6szam:  14571332-2-42,
c6gj.egyz6kszam: 01-09-909968

ITwise  Kft. Rendszergazda feladatok sz6khely:  1036  Budapest,  Laj.os  u. 93-99.

ad6szam:  17723736-2-41,
c6gj.egyzekszam:  13-09-193854
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Dr.  F6Ides  Katalin Foglalkoz5s -eg€szs6gugyi sz6khely:  1132  Budapest,  Kresz Geza  u.

fogla I koz5s - vizsgalatok elv6gz6se 39. ,/3.,

eg6szs6gugyi ANTSZ eng.szam 869/2013/1/13/2013,
szakorvos ad6szam: 55069962-1-41

Pali  lmre, egy6ni Munkav6delmi sz6khely:  1094 Budapest Tompa  u.14.,

vallalkoz6 szaktevekenys6g ad6szam: 57055958-1-43

Interticket Kft. I.egy6rt6kesit6si rendszer sz6khely:  1139  Budapest Vaci  dt 99.,

rendszergazdaja ad6szam:  10384709-2-41

Gomb6si  Csilla kbzbns6aszervez6, sz6khelv: 9531 Mersev6t, Adv tar 2.
eav6ni vdllalkoz6

•Ieav6rt6kesit6
ad6sz6m:  64102272-1-38

Meridea  Kft k6z6nsegszervez6, sz€khely:  1072  Bp., Akacfa  u.  22.,1/9.

jegyertekesit6 ad6szam: 25022083-2-42

Az  Alapitv5ny,  mint  Adatkezel6  jogosult  6s  k6teles  minden  olyan  rendelkez6s6re  all6  6s  5Itala

szabalyszerd'en     tarolt     szem6lyes     adatot     az     illet6kes     hat6s5goknak    tovabbitani,     amely

adattovabbitasra  6't  jogszabaly  vagy  joger6s  hat6sagi  k6telez6s  k6telezi.  Ilyen  adattov5bbitasa,
valamint az ebb6l szarmaz6 k6vetkezm6nyek miatt az Adatkezel6 nem tehet6 felel6'sse.

Az   Alapitvany   a   fentiekben   nem  j.elzett   adat5tadast   kizar6lag   az   6rintett   el6zetes   6s   t5j.6kozott
hozzajarulasa  eset6n  hal.t v6gre.

VII. Adatkezel6sek 6sszekapcsolasa

A szem6Iyes adatok kezeles6nek nyomon  k6vet6sehez Adatterkeppel  rendelkezik az Alapjtvany.

VIII. Zar6 rendelkez6sek

(1)           Jelen szab5lyzat_2021. fcbru5r 1. 2022.  dart./t.s 2£.  napj5n  lip hatalyba.

(2)   Az   Alapitv5ny  figyelemmel   kis6ri   az   Eur6pai   Adatv6delmi  Testulet   iranymutat5sait,   a   magyar
jogalkotast, illet6leg az Eur6pai Uni6ban alakul6 GDPR gyakorlatot a jogszabalyoknak es a gyakorlatnak
val6 folyamatos megfelel6s biztositasa 6rdek6ben.

(3)    Jelen     szabalyzat    feltllvizsgalatara    jogszabalyi    valtozas    vagy    az    Alapitvany     mtik6des6ben
bek6vetkezett  valtozas  eseten,  legalabb  6vente  egyszer,  aprilis  h6napban  kertll  sor.  A  felulvizsgalat

d5tuma 6s a vizsg5Iatot v6gz6  neve a  Feltllvizsg5lati  napl6ban dokumentalfsra  kertll.
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!kt3t5::Err: :  DOH,'2021,'00C}019

Iktat6szdm : DOK/2022/000020

1.sz.  mel[6k[et

ADATVEDELMI ERDEKMERLEGELESI TESZT

Ha az adatkezel6 a  szem6lyes adatok kezel6st un. 6rdekm6rlegel6st ig6nyl6 jogalap  kivalasztasaval
folytatj.a  (GDPR 6. cikk (1)  bek.  d.) es f.)  pontok, valamint 9.  cikk (2)  bek. c.)  pont) tigy az adott

mti'velet megkezd6se el6tt az un. 6rdekm6rlegel6si tesztet el  kell v6gezni.

1. Az erdekm6rlegel6si

teszt elvegzes6nek oka :
A    MAV   Szimfonikusok   Zenekari   Alapitvany   (a   tov5bbiakban:

Alapitv5ny) tev6kenys696hez  kapcsol6d6an  a  (akiknek az adatait

kezeli  pl.  k6zremtik6d6  mti'v6szek)  (a  tovabbiakban:  Erintettek)

szemelyes adatait kezeli.

Az     adatkezel6s    j.ogalapjanak     vizsg5lata     soran     az     Eur6pai

Parlament es a Tanacs (EU) 2016/679 Rendelete (a tov5bbiakban:

Rendelet)    6.    cikk    (1)    bekezd6se    a)-   f)    pontjai,   valamint   az

informaci6s  6nrendelkez€si  jogr6l  es  az  informaci6szabadsagr6l

sz616     2011.     6vi     Cxll.     t6rv6ny     (a     tov5bbiakban:      lnfotv.)

rendelkezesei az iranyad6k.

Amennyiben a jogalapot a  Rendelet 6.  cikk (1)  bekezdes f)  pontja

j.elenti:  az adatkezelesi folyamat akkor 6s annyiban  lesz jogszerti,
amennyiben  az adatkezeles az adatkezel6 vagy egy  harmadik fel

I.ogos  6rdekeinek  6rv6nyesites6hez  szuks6ges,   kiveve,   ha  ezen
6rdekekkel   szemben   els6'bbs6get   6lveznek   az   6rintett   olyan

erdekei  vagy  alapvet6 jogai  es  szabadsagai,  amelyek  szem6lyes

adatok v6delm6t teszik szuks6gess6.
Az adatkezel6s jogszerti's696nek vizsg5latahoz  el  kell v6gezni  egy

6rdekmerlegelesi   tesztet,   mely   soran   az   adatkezeles   cell.anak

szuks6gess6get   6s   az   6rintettek   jogainak   6s   szabadsagainak

ar5nyos    m6rt6kti'    korl5tozas5t    kell    vizsgalni    6s    megfelel6en

alatamasztani.

Az erdekm6rlegelesi teszt soran az Alapitvany:
-azonosjtj.a     az     adatkezel6nek,     azaz     az     Alapitvanynak     az

6rdekmerlegel6si     teszt     targyat     kepez6'     szemelyes     adat
kezelesehez fd'z6d6 jogos 6rdeket, 6s

-a tervezett adatkezel6s  megkezd6se el6tt attekinti,  hogy a  c6lja

el6r6se    6rdek6ben    felt6tlenul    sztlks6ges-e    szemelyes    adat

kezel6se:  rendelkez6sre  allnak-e  olyan  alternativ  megoldasok,

amelyek    alkalmazasaval    szemelyes    adatok    kezel6se    nelktjl

megval6slthat6 a tervezett c6l, 6s
-megallapitja  az  Erintetteknek  az  6rdekm6rlegel6si teszt targyat

k6pez6  szem6lyes  adataival   kapcsolatos  erdekeit,  az  6rintett

alapjogokat,  mint  az  Alapltvany jogos  6rdekeinek ellenpontjat,

6s
-elvegzi    az    Alapitvany    jogos    erdekeinek    es    az    Erintettek

erdekeinek,  alapjogainak sulyozasat es  ez  alapjan  megallapitj.a,

hogy a szem6lyes adat kezelhet6-e.

Az ok, I.ogalap  leirasa:

2. Az Alapitvany,  mint

adatkezel6 jogos erdeke:
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3. Az  Erintett 6rdekei, Az   Alapt6rveny   rendelkezesei   6rtelmeben   mindenkinek  I.oga   van
alapjogok: szemelyes  adatai  vedelm6hez.  Az  lnfotv.  kifej.ezett  c6lja  az  adatok

kezel6sere   vonatkoz6    alapvet6'   szabalyok   meghatarozasa    annak

erdekeben,    hogy    a    termeszetes    szemelyek    maganszferajat    az
adatkezel6'k  tiszteletben  tarts5k.  Az  lnfotv.  tovabba  alapelvi  szinten

r6gziti,   hogy   szemelyes   adat   kizar6lag   meghatarozott   celb61,   jog

gyakorl5sa   6s   k6telezetts6g   teljesit6se   6rdek6ben   kezelhet6.   Az
adatkezel6snek minden szakaszaban  meg  kell felelnie az adatkezel6s

cell.anak,  az  adatok  felvetelenek  es  kezel6senek  tisztess6gesnek  es
t6rv€nyesnek kell lennie. Csak olyan szem6Iyes adat kezelhet6, amely

az   adatkezel6s   cell.anak   megval6sulasahoz   elengedhetetlen,   a   c6l

eleresere  alkalmas.  A  szemelyes  adat  csak  a  cel  megval6sulasahoz

szuks6ges    mertekben    6s    ideig    kezelhet6'.    A    szemelyes    adatok

jogosulatlan vagy c6lt6l elt6r6 kezeles6t, illetve az adatok biztonsagat
szolgal6    int6zked€sek   elmulasztasat   a    Btlntet6   T6rv6nyk6nyv   is

btlntetni  rendeli.

Az  Erintettnek,  mint term6szetes szem6lynek az el6'bbiek szerinti

vedelmet elvez6' erdeke ftl'z6dik ahhoz,  hogy:
-inform5ci6s 6nrendelkez6si I.ogat gyakorolhassa,

-sajat szem6lyes adatainak masok altali  kezel6s6r6l  maga

rendelkezhessen,
-maganszf6raj.at az adatkezel6'k tiszteletben tartsak,

-     az informaci6s 6nrendelkez6si jog 6rv6nyesit6s6t el6segit6',

illetve a szemelyes adatok es ezen keresztul a  maganszf6ra

v6delmet biztosit6 jogszabalyi  rendelkez6sek ervenyesuljenek.

4. Az Alapi'tvany jogos6rdekeinekesazErintettek6rdekeinek,alapj.ogainakstllyozasa:

5. A biztosl't6kok, Az adatfelv6telkor k6telez6en  nytljtott t5j.6koztatason tdl  az  Erintett

garanciak: barmikor informaci6t k6rhet az adatkezel6s 16nyeges k6rulm6nyeir6'I,

melyr6'l  az Alapitvany a  lehet6  legr6videbb  id6',  maximum  a  k6relem

beerkezeset6l   szamitott   30   napon   beltll   irasban   taj.6koztatja.   Az

Alap`tvany  honlapj5n  el6rhet6  az  Altalanos  Adatv6delmi  szabalyzat,

mely  r6szletes  le`rast  tartalmaz  az  adatkezel6s  c6ljar6l, jogalapj5r61,

id6'tartamar6l,     azok    egyeb    jogszabalyi     el6'`rasoknak    megfelel6

jellemz6ir61.

Az    Erintett    taj6koztatast    k6rhet    szem6Iyes    adatai    kezel6ser6'l,

valamint    k6rheti   szem6lyes    adatainak    helyesbit6s6t,    illetve    -   a

jogszabalyban  elrendelt  adatkezel6sek  kiv6tel6vel  -t6rl6s6t  az  adat
felvetelenel    jelzett    m6don,     illetve     az    adatkezel6    feltuntetett
el6rhet6's6gein:

N6v:        Polefk6No6mi

E~mail clm:           adatkezeles@mclvzenekar.hu

Telefonszdm:      +36-1-338-2664

Jogorvoslati   lehet6s6ggel,    panasszal   a   Nemzeti   Adatv6delmi   6s

lnformaci6szabadsag Hat6sagnal  (a tovabbiakban:  NAIH)  lehet elni:Nev:NemzetiAdatvedelmi6slnformaci6szabadsagHat6sag

Sz6khely:  1055  Budapest,  Falk Miksa  utca  9-11.

Honlap:  http://www.naih.hu
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Az    adatkezeles    a    telefonszam    kapcsolatfelv6tel    es    esetlegesen
kapcsolattartas  celjab6l t6rt6n6 felhasznalasaig,  ellen6rz6s6ig terjed

ki,   annak  jogosulatlan   harmadik   szemelyek  fel6   t6rt6n6   kiadasa,

profilalkotas  celjara  t6rten6  felhasznalasa   nem  val6sulhat  meg.  A
val6sagnak   nem   megfelel6   szem6lyes   adat   m6dositasa   barmikor

k6rhet6'.     Az      Erintett     k6rheti     szemelyes     adatainak     t6rles6t,

amennyiben   v6lem6nye   szerint   annak   kezel6se   nem   indokolt.   Az
Alapitvany  a   k6relem   be6rkezeset   k6vet6  30   napon   beltll   irasban

6rtesiti  az  Erintettet a  k6relem  kivizsg5lasanak eredm6ny6r6l,  illetve

a jogorvoslati  lehet6s6gekr61. Az adat t6rlesre kerul,  ha  az Alapitvany

megallapit5sa   szerint   a   tarolt   adat   kezel6se  jogellenes,   a   t6rl6st

elrendelte  a  blr6sag,  a  NAIH,  az  adat  hi5nyos,  vagy  t6ves,  6s  ezen

allapot   nem   kikusz6b6lhet6',  vagy  az   adatkezel6s   c6lja   megszti'nt,

illet6leg az adat t5rolasanak t6rvenyi  hataridej.e  lej5rt.  Az Alapitvany

az adatbiztonsag ervenyestll€se okan, az lnfotv., illetve az egy€b adat-

6s   titokvedelmi   szabalyoknak   megfelelve   minden   olyan   technikai,

szervezeti, szervez6si 6s egy6b olyan mtl'szaki felt6telt biztosit, amely

a   kezelt   adatok  jogellenes   nyilvanossagra   hozatalat,   jogosulatlan

adattovabbitasat,     hozzaferes6t,     m6dositasat,     megsemmistll6s6t
megakadalyozza.  E16bbiekre tekintettel a Tarsasag altal  kezelt adatok

serthetetlens6ge 6s titkossaga telj.es k6rtien  biztositott.

6. Az 6rdekm6rlegel6siteszteredm6nye:

7.  A tiltakozas joga: Az   Erintett   nyilatkozataban   kifogasolhatj.a   adatainak   kezel6s6t,   es

kerheti   az   adatkezel6s    megszunteteset,    illetve    a    kezelt   adatok

t6rles6t,  mely  k6relmet  az  Alapitvany  a  be6rkezest6l  szam`tott  15

napon      belijl      megvizsgal,      d6nt6ser61,      illetve      a      jogorvoslati

lehet6segekr6'l  irasban  megktlldi  taj.ekoztatasat.  Indokolt  tiltakozas

eseteben -megallapitasra kertll, hogy az Erintett erdekei els6'bbseget

6lveznek   -   az   adatkezel6s   megsziintet6s6re   keriil   sor.   Abban   az

esetben,   amennyiben   az   Erintett   nem   ert   egyet   az   Alapitvany

d6nt6sevel,  a  k6zl6st6'l  sz5mitott  30  napon  beltll  a  lakhelye  szerint

illet6kes t6rv6nysz6khez fordulhat keresettel.
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