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TÁJÉKOZTATÓ KÉP- ÉS HANGFELVÉTELEK KEZELÉSÉRŐL 
 

 
1. ADATKEZELŐ NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI 

 
Cégnév: Veszprém-Balaton 2023 Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
Székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 26. 
Cégjegyzékszám: 19-10-500277 
Adószám: 23701142-2-19 
Képviseli: Markovits Aliz vezérigazgató 
Weboldal: www.veszprembalaton2023.hu 
E-mail: info@veszprembalaton2023.hu 
 

2. AZ ÉRINTETTI ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA ÉS IDŐTARTAMA 
 
A Mini Cranegie Hall elnevezésű eseménysorozaton való részvétellel kapcsolatban az alábbi adatkezelésekre 
kerül sor. 

 

KEZELT ADATOK 
KÖRE 

ADATKEZELÉS CÉLJA ADATKEZELÉS 
JOGALAPJA 

ADATTÁROLÁS 
IDŐTARTAMA 

 

• Érintettekről 
kép-és 
hangelvétel 
(„Felvétel”) 
 

VEB2023 népszerűsítse a 
„Veszprém Európa Kulturális 
Fővárosa 2023” projektet 
(„Projekt”) különösen, de nem 
kizárólagosan a Felvételek 
felhasználásával készült 
összefoglalókban, a Projektet 
népszerűsítő, illetve bemutató 
videókban, illetve ezek 
közzététele a VEB2023 YouTube-
csatornáján, Facebook-oldalán, 
LinkedIn oldalán, illetve saját 
weboldalán keresztül a 
nyilvánosság számára, továbbá 
pályázatokon és kampányokban, 
illetve egyéb, a Projekt 
népszerűsítésére alkalmas 
fórumokon 

GDPR 6. cikk (1) 
bekezdésének a) 
pontja alapján az 
érintett önkéntes, 
kifejezett 
hozzájárulása  

2024. december 
31. napjáig 
vagy a 
hozzájárulás 
visszavonásáig, 
amennyiben ez 
korábbi. 

Jelentkezés 
során megadott 
adatok (gyermek 
neve, életkora, 
hangszer, 
zeneiskola, 
felkészítő tanár 
neve, szülő 
neve, telefon, e-
mail.) 

Fellépők kiválasztása GDPR 6. cikk (1) 
bekezdésének a) 
pontja alapján az 
érintett önkéntes, 
kifejezett 
hozzájárulása 

2024. december 
31. napjáig 
vagy a 
hozzájárulás 
visszavonásáig, 
amennyiben ez 
korábbi. 

 

 
3. ADATFELDOLGOZÓ, FELVÉTELEK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK  

 
A VEB2023 a Felvételek felhasználási céljának megvalósításához adatfeldolgozóként harmadik személyt is 

igénybe vehet.  Ezen harmadik személyek tevékenysége az adatkezelési cél megvalósításához szükséges vizuális 

anyagokra vonatkozó munkákra terjed ki, önmaguk nem kezelik vagy rögzítik a személyes adatokat, hanem a 

VEB2023 utasításai szerinti műveletekhez használják azokat (pl. videó készítése, vágása, szerkesztése). Továbbá 
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a Felvételekből készült promóciós anyagokat VEB2023 YouTube-csatornáján, Facebook-oldalán, LinkedIn 

oldalán, illetve saját weboldalán, illetve a Projekt népszerűsítésére igénybe vehető fórumokon teszi közzé.  

 
4. AZ ADATOK TÁROLÁSA, BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 
 
A VEB2023 a személyes adatok biztonságára vonatkozó előírások szerint védi a rendelkezésre bocsátott 
személyes adatokat, így megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, 
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés ellen, ezen belül a személyes adatokat tartalmazó 
adatbázisokhoz kizárólag azon munkatársainak enged hozzáférést, akik az adatkezelési cél megvalósításában 
részt vesznek, illetve hibaelhárítással kapcsolatos munkakörük miatt erre szükségük van. 

 
5. ÉRINTETTI JOGOK GYAKORLÁSA  

 
5.1. A hozzáféréshez való jog  
 
Ön a GDPR 15. cikke alapján bármikor jogosult felvilágosítást kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatait 
a VEB2023 kezeli-e és miként, ideértve az adatkezelés céljait, a címzetteket, akikkel az adatait közölték, vagy 
a forrást, ahonnan az adatot a VEB2023 megkapta, a megőrzési időtartamot, az adatkezeléssel kapcsolatos 
bármely jogát, továbbá, harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek való továbbítás esetén pedig az 
ezzel kapcsolatos garanciákra vonatkozó információkat.  

 
A hozzáférés joga gyakorlása során Ön arra is jogosult, hogy az adatok másolatát kérje az alábbiak szerint: 
 

• A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait, vagyis 
amennyiben a felvételen más érintettek is felismerhetőek, VEB2023 harmadik felek jogainak védelme 
érdekében technikai intézkedéseket (például képszerkesztés, ezen belül elfedés vagy eltorzítás) 
foganatosít. 

• Amennyiben az Ön kérelme túlzó vagy egyértelműen megalapozatlan, VEB2023 az általános 
adatvédelmi rendelet 12. cikke (5) bekezdésének a) pontja szerint észszerű összegű díjat számíthat fel, 
vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést (GDPR 12. cikke (5) bekezdésének b) 
pontja).  

 
5.2. A hozzájárulás visszavonásához való jog 

 
Ön jogosult bármikor visszavonni az adatkezeléshez adott hozzájárulását, mivel az adatkezelés az Ön 
beleegyezésén alapul, azonban ez nem érinti a hozzájárulás visszavonását megelőző és a hozzájárulás alapján 
végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulást a fentiekben meghatározott postai vagy e -mail címekre 
küldött nyilatkozattal tudja visszavonni. 

 
5.3. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 

 
A GDPR 17. cikke értelmében amennyiben Ön visszavonta a személyes adatainak kezeléséhez adott 
hozzájárulást, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, a VEB2023 az(oka)t indokolatlan késedelem nélkül törli.  
 
Ha a VEB2023 nyilvánosságra hozta a Felvételeket, és az előbbiek értelmében azt törölni köteles, 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 
Ön kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, 
illetve másodpéldányának törlését. 
 

A Felvételek nem törölhetőek, amennyiben az adatkezelés szükséges: 

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 
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b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti 

kötelezettség teljesítése céljából; 

c) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

 

5.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog  
 

Ön a személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti a GDPR 18. cikke alapján az alábbi esetekben: 
 

• az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának 
korlátozását; 

• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat 
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. 

 
5.5. Helyesbítéshez való jog 

 
A Felvételek esetén az adatok helyesbítésére szűk körben van lehetőség, ez az érintetti jog jelen esetben 
korlátozottan gyakorolható. 

 
 

5.6. Panaszjog, jogorvoslathoz való jog 
 

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy VEB2023 általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos 
adatvédelmi jogszabályok, így különösen az GDPR rendelkezéseit, Önnek jogában áll illetékes adatvédelmi 
felügyeleti hatóságához panasszal fordulni. Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) lehet panaszt benyújtani. A NAIH elérhetőségei:  

 
Honlap: http://naih.hu/ 
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.  
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.  
Telefon: +36 (1) 391-1400  
Fax: +36 (1) 391-1410  
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 
Továbbá a GDPR és az Info tv. szabályai szerint bírósághoz fordulhat. Részletes jogait és jogorvoslati 
lehetőségeit a GDPR III. és VIII Fejezete, illetve Info tv. 23. § rendelkezései tartalmazzák. 
 
5.7. Érintett kérelmének megválaszolására nyitva álló határidőt 

 
VEB2023 gondoskodik róla, hogy amennyiben a jelen adatkezeléssel kapcsolatban Ön bármely jogát 
gyakorolja és ezzel kapcsolatban VEB2023-et megkeresi, VEB2023 az ilyen kérelmekre indokolatlan 
késedelem nélkül, de legkésőbb 30 napon belül válaszol. 

Amennyiben bármilyen jogát kívánja gyakorolni, vagy kérdése, észrevétele van, kérjük forduljon hozzánk 
a jelen Tájékoztató 1. pontjában megjelölt elérhetőségeken!  

http://naih.hu/

