
Adatkezelési tájékoztató
az „Animóka nyári gyerektáborhoz” kapcsolódóan végzett adatkezeléshez

Jelen Tájékoztatót abból a célból fogadjuk el, hogy az „Animóka nyári gyerektábor”
rendezvényen (továbbiakban: Rendezvény) résztvevő természetes személyek (a továbbiakban:
Résztvevők, ezen belül Gondviselők és Gyermekek) részére minden lényeges információt és
tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és
közérthetően megfogalmazva közöljünk, valamint segítsük a Résztvevőket a 2018. május 25.
napjától alkalmazandó, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú Rendeletben
(a továbbiakban: GDPR) szereplő érintetti jogaik gyakorlásában. Tájékoztatási
kötelezettségünk alapja a GDPR 12. cikke, az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.).

A jelen adatkezelési tájékoztatóban található jogszabályi hivatkozások alatt a GDPR és az
Info tv. megfelelő rendelkezéseire történő hivatkozások is értendőek.

1. Adatkezelő adatai

Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Fürdő sor 3.
Adószám: 15361095-2-07
E-mail: titkarsag@fehervariprogram.hu
Weboldal: www.fehervariprogram.hu

2. Az adatkezelés általános bemutatása

A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ (a továbbiakban: Szervező)
„Animóka nyári gyerektábort” szervez.

A Szervező a rendezvényhez kapcsolódóan végez adatkezeléseket. Ezen adatkezelések
kiterjednek a rendezvényre történő jelentkezéshez, annak szervezéséhez, a rendezvény
lebonyolításához és annak promóciójához, valamint kapcsolattartáshoz és
panaszkezeléshez szükséges személyes adatokra, illetve a Résztvevőkről esetlegesen
készített fényképekre.

3. Adatkezelési folyamatok

Jelen pontban részletezzük az egyes adatkezelésekhez tartozó azon lényeges
körülményeket, melyeket a GDPR és az egyéb ágazati jogszabályok elvárnak minden
adatkezelőtől.

A Szervező a rendezvényre történő jelentkezéshez, a rendezvény lebonyolításához és
annak promóciójához, valamint kapcsolattartáshoz és panaszkezeléshez kapcsolódóan
a következő személyes adatokat kezeli az alábbiakban ismertetett célokból és
jogalapon.

3.1. Rendezvényre történő jelentkezéssel, a rendezvény lebonyolításával kapcsolatos
adatkezelés

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A32016R0679
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV
mailto:titkarsag@fehervariprogram.hu


Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja

Név az egyes adatbázisokban
történő azonosítás, Résztvevő

beazonosítása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b)
pontja alapján szerződés

teljesítése

Mobiltelefonszám kapcsolattartás GDPR 6. cikk (1) bekezdés b)
pontja alapján szerződés

teljesítése

E-mail cím

kapcsolattartás

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b)
pontja alapján szerződés

teljesítése

Gyermekek jelentkezéshez
szükséges személyes adatai
(jelentkezési lapon szereplő

adatok, ideértve
egészségügyi adatokat is)

rendezvény szervezése,
résztvevők nyilvántartása,

egészégügyi adatok kapcsán
orvosi ellátás elősegítése

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b)
pontja alapján szerződés
teljesítése, egészségügyi

adatok tekintetében a GDPR
9. cikk (2) bekezdés f)
pontban meghatározott

feltételekkel

3.1.1. Az adatkezelés jogalapja

A Résztvevők és a Szervező, mint adatkezelő között a rendezvényre való
jelentkezéssel, valamint a rendezvényen való részvételükkel szerződéses kapcsolat jön
létre, melynek kapcsán az adatkezelés ezen szerződés teljesítéséhez szükséges.

3.1.2. Az adatkezelés időtartama

A Szervező, mint Adatkezelő a Résztvevőknek a rendezvényen való részvétele és a
rendezvény lebonyolítása céljából kezelt személyes adatait a rendezvény időpontjától
számított 1 évig kezeli.



3.1.3. Az adatkezelés módja

Elektronikus formában.

3.1.4. Az adatkezelés jellege

A rendezvényen történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás kötelező. A
személyes adatok szolgáltatása hiányában a Szervező nem biztosítja a rendezvényen
történő részvétel lehetőségét.

3.2. A rendezvényen készült képfelvételekkel kapcsolatos adatkezelés

Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja

Résztvevő képmása
a rendezvény népszerűsítése, a
nyilvánosság tájékoztatása a
Szervező rendezvényéről

Tömegfelvétel esetében a
GDPR 6. cikk (1) bekezdés f)
pontja alapján az Adatkezelő

jogos érdeke,

Egyedi képfelvétel esetében a
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)

pontja alapján az érintett
önkéntes és kifejezett

hozzájárulása

3.2.1. Az adatkezelés jogalapja

Tömegfelvételek

Az Adatkezelő által szervezett rendezvényeken előfordulhat, hogy – az események
dokumentálása érdekében – kép- és hangfelvételek készülnek. Figyelemmel arra, hogy
ezeken a képfelvételeken a Résztvevők is szerepelhetnek, a GDPR 4. cikke alapján
személyes adatok (azonosítható, vagy azonosított természetes személyre vonatkozó
bármely információ) rögzítése történik. Az ezzel kapcsolatos adatkezelés részleteit
kívánjuk ismertetni jelen pontban.
A felvételek rögzítésével a Résztvevőkről készült képfelvételek, mint személyes adatok
kezelése történik. Hangsúlyozni kívánjuk, hogy a felvételek rögzítése nem a Résztvevők
megfigyelése, hanem az eseményen történtek dokumentálása, illetve azoknak az
Adatkezelő weboldalán való közzététele céljából készülnek. Az Adatkezelő
tömegfelvételek esetében törekszik arra, hogy olyan felvételeket készítsen, melyeken ne
lehessen beazonosítani meghatározott természetes személyt.
A személyes adatokat – a tömegfelvételeken szereplő érintetti képmást - jogos érdekei
alapján kezeli az Adatkezelő [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja]. Jogos érdekünk
rögzíteni és közzétenni rendezvényeinken készült kép- és hangfelvételeket annak



érdekében, hogy kulturális tevékenységünk keretében népszerűsítsük kulturális
központunk rendezvényeit, eseményeit.
Tekintettel arra, hogy rendezvényeink többségén tömegfelvétel készül, illetve a
Résztvevőktől ésszerűen elvárható annak ismerete, hogy olyan rendezvényen vesznek
részt, amelyről köztudottan kép- és hangfelvételek készülnek, a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 2:48. § (2) bekezdése alapján nem
kötelező hozzájárulást kérni tőlük a felvételek készítéséhez.
Ugyanakkor számunkra fontos Résztvevőink személyes adatainak és információs
önrendelkezési jogának védelme, ezért minden olyan intézkedést megteszünk, amelyek
révén a Résztvevők tájékozódni tudnak a róluk esetlegesen készült felvételek
kezelésével kapcsolatban, illetve befolyásolják azt. Ennek jegyében jelen
dokumentumban, weboldalunkon, rendezvényeinken és kulturális központunk bejáratán
írásban tájékoztatjuk Résztvevőinket, hogy eseményeinken felvételek készülhetnek. A
fentiekre figyelemmel gyakorlatunk nem jár a Résztvevők magánszférájának,
információs önrendelkezési jogának aránytalan korlátozásával.
A Résztvevő ezen adatkezelés ellen jogosult – a titkarsag@fehervariprogram.hu
e-mail-címre küldött kérelemmel – tiltakozni.

Egyedi képfelvételek

Az érintett önkéntes hozzájárulásának [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont] jogalapján
az Adatkezelő akkor kezeli az érintetti képmást, amennyiben az Érintettről egyedi
képfelvétel készül és nem tömegfelvétel. Amennyiben valamely természetes személy
részt vesz az Adatkezelő valamely nyilvános vagy zártkörű rendezvényén, úgy, hogy az
Adatkezelő a résztvevőket előzetesen tájékoztatta arról, hogy a rendezvényen olyan
egyedi képfelvétel készül a résztvevőkről, melyeken egyértelműen azonosíthatók, abban
az esetben a résztvevő Érintett részvételével önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy
képfelvétel készüljön róla és az Adatkezelő a képmását, mint személyes adatot kezelje
és felhasználja, weboldalán az adatkezelés céljával összhangban nyilvánosságra hozza.
A Résztvevő ezen adatkezelésre vonatkozóan hozzájárulását bármikor jogosult
visszavonni a titkarsag@fehervariprogram.hu e-mail címre küldött hozzájárulást
visszavonó nyilatkozattal.

3.2.2. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a felvételeket, ezzel az Érintettek képmását a jogos érdeke alapján
kezelt képfelvételek esetében az Érintett tiltakozásáig, törlési kérelmének teljesítése
esetén a törlés időpontjáig, ennek hiányában az adatkezelés céljának megvalósulásáig,
a weboldal tartalmának frissítéséig, a képfelvételek weboldalról történő eltávolításáig
kezeli. A képfelvételek weboldalról történő eltávolítását követően az Adatkezelő nem
őrzi meg azokat.

Az Adatkezelő a felvételeket, ezzel az Érintettek képmását az Érintett hozzájárulása
alapján kezelt képfelvételek esetében az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig,
törlési kérelmének teljesítése esetén a törlés időpontjáig, ennek hiányában az
adatkezelés céljának megvalósulásáig, a weboldal tartalmának frissítéséig, a
képfelvételek weboldalról történő eltávolításáig kezeli. A képfelvételek weboldalról
történő eltávolítását követően az Adatkezelő nem őrzi meg azokat.

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1300005.TV
mailto:titkarsag@fehervariprogram.hu


3.2.3. Az adatkezelés módja

Elektronikus formában.

3.3. Panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés

Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja

Név Résztvevő beazonosítása

Jogszabályon alapuló
adatkezelés, GDPR 6. cikk

(1) c), és (2) bekezdés
alapján Info tv. 5. § (1) b),

1997. évi CLV. törvény

E-mail cím
Résztvevővel történő

kapcsolattartás és
tájékoztatás nyújtása

Jogszabályon alapuló
adatkezelés, GDPR 6. cikk

(1) c), és (2) bekezdés
alapján Info tv. 5. § (1) b),

1997. évi CLV. törvény

Telefonszám
Résztvevővel történő

kapcsolattartás és
tájékoztatás nyújtása

Jogszabályon alapuló
adatkezelés, GDPR 6. cikk

(1) c), és (2) bekezdés
alapján Info tv. 5. § (1) b),

1997. évi CLV. törvény

3.3.1. Az adatkezelés jogalapja

Mivel a rendezvény, illetve az ezen történő részvétel szolgáltatásnak minősül, a
Résztvevők a kérdéseikre történő válaszadás, illetve az esetleges panaszok
kivizsgálása céljából e-mailben, vagy telefonon fordulhatnak hozzánk. A
panaszkezeléshez kapcsolódó adatkezelés jogszabályon alapuló adatkezelés a GDPR
6. cikk (1) c) pontjára és (2) bekezdésére, az Info tv. 5. § (1) b) pontja és a
fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) rendelkezéseire
figyelemmel.

3.3.2. Az adatkezelés időtartama

Az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdésére figyelemmel a Szervező a panasz beérkezésétől
számított 3 évig őrzi meg a panaszok kezeléséhez, elintézéséhez szükséges adatokat.

3.3.3. Az adatkezelés módja

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700155.TV


Elektronikus formában.

4. Tájékoztatás az adatbiztonságról, adatvédelmi nyilatkozat

A jelentkezés során kezelt személyes adatokhoz feladataik ellátása érdekében
kizárólag a Szervező erre jogosult munkatársai férhetnek hozzá. A személyes adatokat
harmadik személynek nem adják át, csak kizárólag abban az esetben, ha a Résztvevő
nem tartja be az előírásokat, és ebből fakadóan kártérítés fizetésére kötelezett. A
kártérítés fizetését a Székesfehérvár Városgondnokság Kft. felé kell teljesíteni, így a
személyes adatokat a Szervező kizárólag a kártérítés ügyintézése érdekében adja át a
Székesfehérvár Városgondnokság Kft. részére.

A Szervező az érintettek által megadott személyes adatokat a Szervező telephelyén
található szervereken és a pénzügyi dokumentáció között tárolja. A Szervező
gondoskodik arról, hogy a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei,
továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes
személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú
kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt
végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot
garantálja az általa kezelt, a 3. pontban felsorolt személyes adatok tekintetében.

5. Adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok

Az adatvédelmi jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen a GDPR vonatkozó
rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79.,
80. és 82. cikkei) tartalmazzák. Az alábbi összefoglalás tartalmazza a legfontosabb
rendelkezéseket, illetve a Szervező ennek megfelelően nyújt tájékoztatást az
adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogokról és jogorvoslati lehetőségekről. A
Gyermekek nevében az érintetti jogokat a Gondviselő gyakorolja.

5.1. Tájékoztatás kéréshez való jog [hozzáférési jog]
[Jogszabályi háttér: GDPR 15. cikk]
A Résztvevő az 1. pont szerinti elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást
kérhet a Szervezőtől arra nézve, hogy

− milyen személyes adatait,

− milyen célból,

− milyen jogalapon,

− milyen forrásból,

− mennyi ideig kezeli,

− az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól

− az Adatkezelő kinek, mikor, mely jogszabály alapján, mely személyes
adataihoz biztosított hozzáférést, vagy kinek továbbította személyes
adatait.



A Szervező a Jelentkező kérelmét legfeljebb 25 napon belül, a Résztvevő által
megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

5.2. Helyesbítéshez való jog
[Jogszabályi háttér: GDPR 16. cikk]
A Résztvevő az 1. pont szerinti elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti,
hogy a Szervező módosítsa valamely személyes adatát. A Szervező a kérelmet
legfeljebb 25 napon belül teljesíti, és erről a Résztvevő a megadott
elérhetőségre küldött levélben értesíti.

5.3. Törléshez való jog
[Jogszabályi háttér: GDPR 17. cikk]

A Résztvevő az 1. pont szerinti elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a
Szervezőtől a személyes adatainak törlését. A törlési kérelmet az Adatkezelő
abban az esetben utasítja el, ha a jogszabály a Szervezőt a személyes adatok
további tárolására kötelezi. Amennyiben nincs ilyen kötelezettség, akkor a
Szervező a Résztvevő kérelmét indokolatlan késedelem nélkül teljesíti, és erről
a Résztvevő a megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. A rendezvény
időtartama alatt a Résztvevő adatainak a törlése a rendezvényről való kizárását
eredményezi, mivel a Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a
Résztvevő részvételét.

5.4. Zároláshoz (korlátozáshoz) való jog
[Jogszabályi háttér: GDPR 18. cikk]

A Résztvevő az 1. pont szerinti elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti,
hogy a Szervező személyes adatait zárolja. A zárolás addig tart, amíg a
Résztvevő által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok zárolását. Adatai
zárolását kérheti például a Résztvevő, ha úgy gondolja, hogy valamely
személyes adatát a Szervező jogellenesen kezelte, azonban a Résztvevő által
kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges, hogy
személyes adatát a Szervező ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a
bíróság megkereséséig Szervező tovább tárolja a személyes adatot, ezt
követően törli az adatokat. A rendezvény időtartama alatt a Résztvevő
adatainak a zárolása a rendezvényből való kizárását eredményezi, mivel a
Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Résztvevő részvételét.

5.5. Tiltakozáshoz való jog
[Jogszabályi háttér: GDPR 21. cikk]

A Résztvevő az 1. pont szerinti elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat
az adatkezelés ellen, ha a Szervező személyes adatot közvetlen üzletszerzés,
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná,
felhasználná. A Résztvevő tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha a
Résztvevő szerint a személyes adatok kezelése kizárólag a Szervező jogi
kötelezettsége teljesítéséhez, vagy jogos érdekének érvényesítéséhez
szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket.



5.6.       Adathordozhatósághoz való jog
[Jogszabályi háttér: GDPR 20. cikk]

A Résztvevő a rá vonatkozó, általa megadott személyes adatokat tagolt, széles
körben használt, géppel olvasható formátumban megkaphatja, illetve ezeket
továbbíthatja egy másik adatkezelőnek.

5.7. Reagálás a kérelmekre

A kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap –
tiltakozás esetén 15 nap – alatt megvizsgáljuk, és annak megalapozottsága kérdésében
döntést hozunk, amelyről a kérelmezőt írásban tájékoztatjuk. Ha az Érintett kérelmét
nem teljesítjük, döntésünkben közöljük a kérelem elutasításának ténybeli és jogi
indokait.

6. A jogérvényesítési lehetőségekről szóló tájékoztatás

A Szervező indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a joggyakorlással (GDPR
15-22. cikkei) kapcsolatos kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül
tájékoztatja a kérelmezőt a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén ez
a határidő további egy hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a
Szervező a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy
hónapon belül tájékoztatja a kérelmezőt. A Szervező a kérelmező által kért
információkat írásban, vagy elektronikusan adja meg. A kérelmező részére szóbeli
tájékoztatás is adható, amennyiben a kérelmező a személyazonosságát a Szervező
részére igazolja.

Számunkra fontos a személyes adatok védelme, egyúttal tiszteletben tartjuk a
Résztvevők információs önrendelkezési jogát, ezért igyekszünk minden kérelemre
korrekt módon és határidőn belül reagálni. Erre tekintettel megkérjük a Résztvevőket,
hogy az esetleges hatósági és bírósági igényérvényesítés igénybevétele előtt
szíveskedjenek felvenni a kapcsolatot – panasz, vagy kérdés megtétele céljából –
velünk az esetleges kifogások mihamarabbi rendezése érdekében.

Amennyiben a megkeresés nem vezet eredményre, a Résztvevő
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt

érvényesítheti jogait (a per a Résztvevő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint
illetékes törvényszék előtt is megindítható; a törvényszékek felsorolását és
elérhetőségét az alábbi linken keresztül lehet megtekinteni:
http://birosag.hu/torvenyszekek), valamint

- az Infotv.-ben foglaltak szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; levelezési cím: 1363
Budapest, Pf.: 9.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: https://naih.hu/; a továbbiakban: NAIH) fordulhat és
panaszt tehet.



Jelen adatkezelési tájékoztató folyamatosan elérhető a regisztráció oldalán,
ugyanakkor a Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót az
alkalmazandó jogszabályok és szabályozások rendelkezéseire figyelemmel a
módosítást követő hatállyal módosítsa, bármikor egyoldalúan megváltoztassa. Ez
esetben a módosításokról az érintettek részére e-mail üzenet útján tájékoztatást küld.

Székesfehérvár, 2022. június 20.
Szervező

Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ


