Adatkezelési Tájékoztató
TOP-6.9.2-16-SG-1-2018-00001 azonosítószámú projekt közösségi rendezvényein történő
adatkezelésről a GDPR rendeletnek megfelelően
Jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak elfogadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Szegedi
Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kft. mint adatkezelő személyes adatait kezelje, az alábbi
tájékoztatóban foglaltak szerint.
A Társaság biztosítja, hogy a Társaság által bekért személyes adatok kezelése a Társaság adatvédelmi
szabályzatban foglalt garanciális elvek biztosítása mellett történjen.
Az adatkezelő személye
Név: Szegedi Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kft.
Székhely: 6721 Szeged, Felső Tisza- part 2.
Képviseli: Szűcsné Kolonics Erika ügyvezető
adatkezelés célja:
A rendezvény szervezője tájékoztatja arról, hogy a projekt megvalósítója, a rendezvény megtartásának
és a résztvevők számának igazolása érdekében jelenléti ívet köteles vezetni, melynek kizárólagos célja
a projekt teljesítésének igazolása. A vonatkozó Európai Uniós előírások (1304/2013/EU rendelet 5.
cikke) közös eredménymutatók előállítását írják elő, amelyek révén az ESZA programok eredményei
uniós szinten összesíthetőek, illetve összehasonlíthatóak lesznek. Az Ön adatai az eredménymutatók
előállításához szükségesek, amelyek előállítása a Miniszterelnökség és az Irányító Hatóság, mint
adatkezelők jogszabályban meghatározott feladata.
kezelt adok köre: név, e-mail cím, telefonszám, lakcím
adattárolás határideje: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, de legalább Az adatkezelés
időtartama a projekt lezárását követő fenntartási időszak és záró ellenőrzések befejezése.
adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti érintetti hozzájárulás illetve a GDPR
6. cikk (2) bekezdés szerinti, a Társaság jogos érdeke
adattárolás módja: elektronikusan
adattovábbítás:
Az adatkezeléssel érintett személyes adatok harmadik félnek továbbításra nem kerülnek.
Az azonosítás során gyűjtött személyes adatokat az Adatkezelő semmilyen esetben sem továbbítja,
teszi hozzáférhetővé harmadik fél számára, vagy kapcsolja össze más adatkezeléssel az érintett
kifejezett beleegyezése nélkül. Az Adatkezelő ugyanakkor tájékoztatja az érintetteket, hogy jogszabály
vagy bírósági, hatósági kötelezés esetén az abban meghatározott körben az abban meghatározott
személy(ek) részére az érintettek személyes adatait továbbíthatja, hozzáférhetővé teheti vagy más
adatkezeléssel összekapcsolhatja.
adatkezelési elvek:
A személyes adatok kezelését a hatályos jogi szabályozás alapján többek között a tisztességesség,
átláthatóság, célhoz kötöttség, a feledéshez való jog és az elszámoltathatóság elvei szerint végezzük.
adatfeldolgozó igénybevétele:
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Társaságunk adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az adatokat csak az adatkezelő munkatársai és a
jogszabályban erre feljogosított személyek és hatóságok ismerhetik meg, azokat tovább nem adhatják
Érintettek jogainak érvényesítése:
Tájékoztatáshoz való jog:
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak
helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a Társaság
feltüntetett elérhetőségein.
A Társaság a beérkezett kérelmet, illetve tiltakozást köteles a beérkezéstől számított három napon
belül áttenni az adatkezelés szempontjából feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egység
vezetőjéhez.
A feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egység vezetője az érintett személyes adatának
kezelésével összefüggő kérelmére az érkezésétől számított legkésőbb 25 – tiltakozási jog gyakorlása
esetén 15 – napon belül írásban, közérthető formában választ ad.
Amennyiben az érintett jogainak gyakorlása során az ügy megítélése nem egyértelmű, az adatot kezelő
szervezeti egység vezetője az ügy iratainak és az ügyre vonatkozó álláspontjának megküldésével
állásfoglalást kérhet az adatvédelemért felelős munkatárstól, aki azt három napon belül teljesíti.
A tájékoztatás kiterjed a GDPR 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott információkra, amennyiben
az érintett tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg. A Társaság megfelelő intézkedéseket
hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13.
és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a GDPR 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes
tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően
megfogalmazva nyújtsa. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az
elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy
más módon igazolták az érintett személyazonosságát.
A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést a Társaság csak a GDPR 12. cikk (5) a)
pontjában meghatározott esetben számíthat fel.
A Társaság kérelmet csak a GDPR 12. cikk (5) bekezdés b) pontjában meghatározott okokból utasít el,
erre csak indoklással, megfelelő tájékoztatással, írásban kerülhet sor.
Helyesbítéshez, törléshez (elfelejtéshez ) való jog:
A valóságnak nem megfelelő adatot az adatot kezelő szervezeti egység vezetője – amennyiben a
szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, a GDPR 17.
cikkében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törlése iránt.
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat, a Társaság pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes
adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, különösen ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
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-

-

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
módon kezelték;
az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre, vagy az érintett a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen
tiltakozik;
a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
a személyes adatok gyűjtésére a 16 éven aluli gyermekek részére az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor;

-

ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a személyes adatokra már nincs
szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték úgy azt törölni
köteles, valamint az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével
megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak
érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte
tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának,
illetve másodpéldányának törlését.

Tiltakozás a személyes adatok kezelésével szemben:
Az érintett jogosult arra, hogy személyes adatai kezelése ellen bármikor tiltakozzon a Társasághoz
intézett erre irányuló nyilatkozat útján, különösen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása
kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő
vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés
esetén, illetve ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint törvényben meghatározott
egyéb esetben.
Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5
napra – az adatkezelést az adatkezelő felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és
döntést hoz, amelyről a kérelmezőt a GDPR 19. cikk szerint tájékoztatja.
Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő a GDPR 21. cikkében meghatározottak szerint jár el.
Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, az adatokat zárolja, valamint a
tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a
tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási
jog érvényesítése érdekében.
Ha az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve, ha az Adatkezelő a válaszadási határidőt
elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül
- bírósághoz fordulhat.
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Ha az adatátvevő jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt nem kapja
meg, úgy az értesítés közlésétől számított 15 napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében
bírósághoz fordulhat az Adatkezelő ellen. Az Adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.
Ha az Adatkezelő az értesítést elmulasztja, az adatátvevő felvilágosítást kérhet az adatátadás
meghiúsulásával kapcsolatos körülményekről az Adatkezelőtől, amely felvilágosítást az Adatkezelő az
adatátvevő erre irányuló kérelmének kézbesítését követő 8 napon belül köteles megadni.
Felvilágosítás kérése esetén az adatátvevő a felvilágosítás megadásától, de legkésőbb az arra nyitva
álló határidőtől számított 15 napon belül fordulhat bírósághoz az Adatkezelő ellen. Az Adatkezelő az
érintettet is perbe hívhatja.
Az Adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban
nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a
tiltakozás jogosságát megállapította.
Amennyiben az érintett jogainak gyakorlása során az ügy megítélése nem egyértelmű, az adatot kezelő
szervezeti egység vezetője az ügy iratainak és az ügyre vonatkozó álláspontjának megküldésével
állásfoglalást kérhet az adatvédelmi tisztviselőtől, aki azt három napon belül teljesíti.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha
- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát);
vagy
- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását; vagy
- a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
- az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges vagy az adatkezelés a Társaság
vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és az érintett tiltakozott
az e célokból történő adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).
Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás
kivételével a Társaság nem kezeli, illetve csak abban a körben kezeli, amihez az érintett hozzájárult,
illetve a Társaság ilyen hozzájárulás hiányában is kezelheti azokat az adatokat, amelyek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy
jogainak védelme érdekében, vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekére
tekintettel szükségesek. A Társaság az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen
tájékoztatja.
Az adathordozhatósághoz való jog:
A Társaság jelen adatkezelési tájékoztatóban rögzített adatkezelési tevékenysége során nem valósul
meg olyan adatkezelés, amely adathordozhatóság biztosítását tenné szükségessé.
Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:
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Az Adatkezelő adatkezelései során automatizált döntéshozatal nem valósul meg.
Jogellenes adatkezeléssel okozott kár megtérítéséhez való jog:
Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek
megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által
okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az adatkezelő mentesül az okozott
kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt
vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte
elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan
magatartásából származott.
Jogorvoslathoz való jog:
Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Társasághoz fordulhat közvetlenül (postacím: 6721
Szeged, Felső Tisza- part 2.), vagy választása szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9..) vagy
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez. A bírósági jogorvoslathoz való
jogának érvényesítése érdekében az érintett az adatkezelő, illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi
körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben – az adatfeldolgozó ellen bírósághoz
fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján
eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban
vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. A bíróság
az ügyben soron kívül jár el.
Szeged, 2022. május 25.
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