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Adatkezelési tájékoztató 
 
 

A Nemzetközi Vizuális Művészeti Alapítvány és az Csaba Kulturális Egyesület a 

Táncművészetért civil szervezet konzorciumban valósítja meg a „Növelés vagy Nevelés?” 

közösségalakító tevekénységek Magyarország hátrányos helyzetű régióiban című, EFOP-

5.2.2.-17-2017-00074. azonosító számú projektet (a továbbiakban: projekt).  A projekt 

keretében a Konzorcium, a műhelymunkákon és a tanulmányutakon fényképek, video - és 

hangfelvételek készültek/készülnek.  

A felvételeken, a kiadványokban természetes személyek és civil szervezet tevékenységei is 

szerepelnek és a rájuk vonatkozó információk személyes és szervezeti adatoknak minősülnek. 

Erre tekintettel Konzorcium közzéteszi az alábbi adatkezelési tájékoztatót.  

 

Tájékoztatom, hogy az adatok kezelése az Ön és/vagy Szervezete hozzájárulásán alapul.  

 

I. Adatkezelési tájékoztató 

 

Az adatkezelés célja „Növelés vagy Nevelés?” közösségalakító tevekénységek 

Magyarország hátrányos helyzetű régióiban című, 

módszertani kiadvány többszörözése, magyarországi és 

külhoni terjesztése, elektronikus felületen történő nyilvános 

megjelentetése, oktatási célú bemutatása. 

Adatkezelő neve, 

elérhetőségei 

EFOP-5.2.2.-17-2017-00074. azonosító számú projektet 

konzorciuma 

Az adatkezeléssel 

kapcsolatban további 

tájékoztatást nyújtó 

szervezet  elérhetőségei 

Konzorcium 

Nemzetközi Vizuális Művészeti Alapítvány 

9028 Győr, Soproni u. 45. 

Postacím: 9001 Győr Pf. 668. 

info@mediawave.hu 

www.mediawave.hu 

 

Csaba Kulturális Egyesület a Táncművészetért 

5600 Békéscsaba Békési út 15. 

+36 30 963 8693 

csabatanc@gmail.com 

www.csabatanc.hu 

Adatfeldolgozó neve, 

tevékenységei 

A konzorciumi partnerség 2 tagja (lsd. előző pont) 

Tevékenységei:videofilmek, fényképek rögzítése, 

feldolgozása és projekt honlapján történő online terjesztése 

Nagy Péter EV – disszeminációs élményfilm elkészítése 

Natural Day Lapkiadó Kft.  

szakmai - módszertani kiadvány online elkészítése és a 

konzorcium rendelkezésére bocsájtása 

 

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása 

A személyes és/vagy 

szervezeti adatok kezelésére 

vonatkozó hozzájárulás 

visszavonásáig. 

 

Tájékoztatjuk, hogy Ön és/vagy Szervezete bármikor 

visszavonhatja a személyes és/vagy szervezeti adatok 

kezelésére vonatkozó hozzájárulását. 

A konzorciumi partnerség törli az adatokat, ha  

 az adatok kezelése jogellenes; 

mailto:info@mediawave.hu
mailto:csabatanc@gmail.com
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 az adatkezelés az Infotv. alapelveivel ellentétes; 

 az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok 

további kezelése már nem szükséges az adatkezelés 

céljának megvalósulásához; 

 Az adatok tárolásának időtartama vagy ha ez 

nem lehetséges, ezen időtartam 

meghatározásának szempontjai törvényben, 

nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió 

kötelező jogi aktusában az adatkezelés 

meghatározott időtartama eltelt; 

 az adatkezelés jogalapja megszűnt és az adatok 

kezelésének nincs másik jogalapja; 

 ha Ön és/vagy Szervezete visszavonja a 

hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más 

jogalapja; 

ha a törlést jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a 

bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság elrendelte. 

Kezelt adatok köre név, lakcím, telefonszám, munkahely, szervezet név, 

elérhetőség, cím – résztvevő film - és hangfelvétele 

 

II. Ön és/vagy Szervezete az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg: 

 

1. Az Ön és/vagy Szervezete helyesbítéshez való joga 

Ön és/vagy Szervezete kérheti, hogy a Konzorciumot, hogy haladéktalanul helyesbítse az 

Ön és/vagy Szervezete vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve Ön és/vagy 

Szervezete és Szervezete kérheti hiányos személyes adatainak kiegészítését. 

 

2. Ön és/vagy Szervezete tájékoztatást kérhet a személyes adatok kezeléséről 

Ön és/vagy Szervezete visszajelzést kérhet a Konzorciumtól hogy a személyes adatainak, 

valamint az szervezet adatainak kezelése folyamatban van-e.  

 

Ön és/vagy Szervezete tájékoztatást kérhet a Konzorciumtól, 

 hogy az Ön és/vagy Szervezete vagy a szervezet adatai közül melyeket kezeli, illetve az 

adatfeldolgozó mely adatokat dolgozza fel; 

 az adatok kategóriáiról; 

 az adatok forrásáról;  

 az adatkezelés céljáról;  

 az adatkezelés jogalapjáról;  

 az adatkezelés időtartamáról (az személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról); 

 az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről; 

 az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett 

intézkedésekről (a jogszabályi feltételek fennállása esetén az esetleges adatvédelmi 

incidensről a Konzorcium az Ön és/vagy Szervezete erre irányuló kérelme nélkül is 

tájékoztatja Önt és/vagy Szervezetét);  
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 azon személyek vagy szervek, szervezetek (címzettek) nevéről és elérhetőségéről, 

akikkel vagy amelyekkel az Ön és/vagy Szervezete vagy az elhunyt személy személyes 

adatait közölték vagy közölni fogják, az adattovábbítás jogalapjáról;  

 azon jogairól, hogy Ön és/vagy Szervezete kérelmezheti a Konzorciumtól a személyes 

és szervezeti adatok helyesbítését, törlését, zárolását vagy az adatok kezelésének 

korlátozását, az adathordozást; 

 a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz benyújtandó panasz, 

illetve a bírósághoz fordulás lehetőségéről. 

Ön és/vagy Szervezete másolatot kérhet az Konzorcium által kezelt, a szervezetére 

vonatkozó adatokról. 

 

 

3. Az Ön és/vagy Szervezete törléshez való joga 

Ön és/vagy Szervezete kérheti, hogy a Konzorciumot, hogy haladéktalanul törölje az Ön 

és/vagy Szervezete vonatkozó személyes adatokat akkor,  

 ha Ön és/vagy Szervezete visszavonja a személyes és szervezeti adatok kezelésére 

vonatkozó hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás 

előtti adatkezelés jogszerűségét; 

 ha az Ön és/vagy Szervezete adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből 

azokat a Konzorcium gyűjtötte vagy kezelte; 

 ha az Ön és/vagy Szervezete adatait jogellenesen kezelték, például az Ön és/vagy 

Szervezete hozzájárulása nélkül; 

 ha az Ön és/vagy Szervezete adatainak törlését jogszabály írja elő; 

 ha a személyes adatok gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált, információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban került sor. 

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön és/vagy Szervezete olyan adat törlését kéri, amelyet 

a Konzorcium. vagy valamely címzett nyilvánosságra hozott, a Konzorcium, illetve a 

címzett megtesz minden ésszerűen elvárható intézkedést, amely ahhoz szükséges, hogy a 

személyes adatai törlésre kerüljenek. 

 

4. Az Ön és/vagy Szervezete joga az adatkezelés korlátozásához 

Az Ön és/vagy Szervezete kérésére a Konzorcium korlátozza a személyes adataira 

vonatkozó adatkezelést. 

 

5. Az Ön és/vagy Szervezete joga az adathordozhatósághoz 

Ön és/vagy Szervezete kérheti, hogy a Konzorcium rendelkezésére bocsátott személyes és 

szervezeti adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, 

és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. 

 

Ön és/vagy Szervezete a fenti jogait a Konzorcium részére, személyesen, elektronikus vagy 

postai úton eljutatott kérelem útján gyakorolhatja: 

 

Cím: Az I. pont 3. bekezdésében említett szervezetek  
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III. Az Ön és/vagy Szervezete hozzájárulása alapján a Konzorcium a projektben készített 

fénykép - film és hangfelvételeket valamint a szakmai - módszertani kiadványt (a 

továbbiakban együtt: felvételek) szabadon, területi, időbeli korlátozás nélkül, a felhasználás 

mértékére korlátozás nélkül felhasználhatja az alábbiak szerint: 

 a felvételek, módszertani anyagok többszörözése, a filmek, anyagok DVD-n vagy más 

anyagi hordozón való rögzítése, valamint erről másolatok készítése (DVD 

sokszorosítása); 

 a felvételek terjesztése nem kereskedelmi céllal, nyilvánosság számára történő 

hozzáférhetővé tétele; 

 a felvételek nyilvános megjelentetése (nyilvánosságra hozatala): 

 a Konzorcium vezetőjének www.mediawave.hu alhonlapján 

 a Konzorcium galériáiban, nyilvános kiadványaiban, módszertani anyagaiban 

 Csaba Kulturális Egyesület a Táncművészetekért Honlapján  

www.csabatanc.hu 

 a projekt érintő hírekben 

 sajtóanyagokban, média megjelenésekben  

 nyilvánosan elérhető internetes oldalakon: de nem kizárólagosan a 

www.facebook.com és a www.youtube.com oldalakon 

 a felvételek oktatási céllal történő bemutatása oktatási intézményekben 

 a felvételek nyilvánossághoz közvetítése sugárzással vagy másként; 

 a sugárzott felvételeknek az eredetihez képest más szervezet közbeiktatásával a 

nyilvánossághoz történő továbbközvetítése. 

 

IV. Panasz benyújtásának joga 

 

Tájékoztatom, hogy amennyiben az Ön és/vagy Szervezete megítélése szerint társaságunk vagy 

társaságunk által megbízott adatfeldolgozó tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést 

követett el az Ön és/vagy Szervezete vonatkozó személyes adatok kezelésével vagy 

feldolgozásával kapcsolatban, Ön és/vagy Szervezete panaszt nyújthat be a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.  

Telefon: +36 (1) 391-1400  

Fax: +36 (1) 391-1410  

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap: www.naih.hu 

 

V. Bírósághoz fordulás lehetősége 

 

Ön és/vagy Szervezete lehetősége van bírósághoz is fordulni társaságunkkal vagy társaságunk 

által megbízott adatfeldolgozóval szemben jogai megsértése esetén. Ennek érdekében pert 

indíthat az Ön és/vagy Szervezete a Fővárosi Törvényszéken (postacím: 1363 Pf. 16., cím: 

1055 Budapest, Markó utca 27., központi telefonszám: +36 1 354 6000, telefax: +36 1 354 

6041) vagy az Ön és/vagy Szervezete lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti 

törvényszék előtt. Amennyiben az Ön és/vagy Szervezete szokásos tartózkodási helye nem 

Magyarországon található, hanem az Európai Unió más tagállamának területén, úgy a bírósági 

eljárást megindíthatja az Ön és/vagy Szervezete szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam 

bírósága előtt is. 

 

 

http://www.mediawave.hu/
http://www.facebook.com/
http://www.youtube.com/
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/
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VI. Részletes szabályok 

 

Jogaira, jogai érvényesítésére irányadó részletes szabályokat 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 (általános adatvédelmi rendelet) szóló rendelet 

(GDPR) 12-23. cikkei, valamint a 77-82. cikkei és az információs Ön és/vagy Szervezete és 

Szervezeterendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 14-

23.§-ai tartalmazzák. 
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HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT  

 

a személyes és/vagy szervezetei adatok kezeléséhez 

 a „Növelés vagy Nevelés?” közösségalakító tevekénységek Magyarország 

hátrányos helyzetű régióiban című 

EFOP-5.2.2.-17-2017-00074. azonosító számú projektet keretében  

elkészülő és azt érintő fényképek – hang és film anyagok valamint  

a szakmai – módszertani kiadvány elkészítésivel kapcsolatban. 

 

 

Alulírott………………………………….………………………………… (nyilatkozatot tevő 

neve) …………………………………………………………………………… (lakóhely) 

szám alatti lakos  

 

nyilatkozom, hogy 

 

a Konzorcium személyes és/vagy szervezeti adatok kezelésére vonatkozó adatkezelési 

tájékoztatását megismertem, megértettem, annak tartalmát elfogadom.  

 

Hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a Konzorcium kezelje az alábbi személyes és szervezeti 

adataimat:  

Név, lakcím, telefonszám, születés éve, foglalkozás, munkakörök, munkahelyek, 

tevékenységek, módszerek fénykép, kép-és hangfelvétel (videó felvétel). 

Kifejezetten hozzájárulok, hogy rólam és a szervezetemről készült fényképeket, 

hangfelvételeket, valamint videó felvételeket (a továbbiakban együtt: felvételek) a 

Konzorcium szabadon, területi, időbeli korlátozás nélkül, a felhasználás mértékére 

korlátozás nélkül felhasználhassa az alábbiak szerint:  

 a felvételek, kiadványok, módszertani anyagok többszörözése, a filmsorozat DVD-n 

vagy más anyagi hordozón való rögzítése, valamint erről másolatok készítése (DVD 

sokszorosítása); 

 a felvételek terjesztése nem kereskedelmi céllal, nyilvánosság számára történő 

hozzáférhetővé tétele; 

 a felvételek nyilvános megjelentetése (nyilvánosságra hozatala 

 a Konzorcium vezetőjének www.mediawave.hu honlapján 

 a Konzorcium galériáiban, nyilvános kiadványaiban, módszertani anyagaiban 

 Csaba Kulturális Egyesület a Táncművészetekért Honlapján  

www.csabatanc.hu 

 a projektet érintő hírekben 

 sajtóanyagokban, média megjelenésekben  

 nyilvánosan elérhető internetes oldalakon: de nem kizárólagosan a 

www.facebook.com és a www.youtube.com oldalakon 

 a felvételek oktatási céllal történő bemutatása oktatási intézményekben 

 a felvételek nyilvánossághoz közvetítése sugárzással vagy másként; 

 a sugárzott felvételeknek az eredetihez képest más szervezet közbeiktatásával a 

nyilvánossághoz történő továbbközvetítése. 

 

http://www.mediawave.hu/
http://www.facebook.com/
http://www.youtube.com/
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Hozzájárulok a személyes és szervezeti adataim kezeléséhez az információs Ön és/vagy 

Szervezete rendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, 

valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 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 általános 

adatvédelmi rendelet (GDPR) irányadó rendelkezései alapján.  

 

Egyúttal kijelentem, hogy a közzétett anyagok tekintetében szerzői jogi, illetve szellemi 

tulajdonra vonatkozó jogokkal kapcsolatos követelésem nincs, és ilyennel a jövőben sem lépek 

fel.  

 

 

 

Kelt: ………………………., 2019. ……… hó ……. nap 

 

 

 

 

 

    ………………………………… 

aláírás 

 


