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A MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) 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 

irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: "GDPR"), az információs önrendelkezési jogról és 

az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”), a 2019. évi XXXIV. 

törvény, az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében szükséges 

törvénymódosításokról, valamint a további vonatkozó jogszabályok alapján az Alapítvány által kezelt 

személyes adatok védelmével kapcsolatos technikai és szervezési intézkedésekről és eljárási 

szabályokról a jelen ÁLTALÁNOS adatvédelmi, adatkezelési és adatbiztonsági Szabályzat 

(továbbiakban: „Szabályzat”) szerint rendelkezik. 

 

 

Az egyes érintetettekre vonatkozó speciális adatkezelési tájékoztatók 
 
Jelen dokumentum ÁLTALÁNOS szabályzat, amely a minden területen egységesen alkalmazandó 
fogalmakat, szabályokat tartalmazza az adatkezelésre vonatkozóan. 
Az érintettek köréhez kapcsolódó speciális szabályok az alábbi Adatkezelési tájékoztatókban és 
szabályzatokban találhatók: 
 
1. Adatkezelési tájékoztató az emberi erőforrás menedzsment területén felmerülő személyes 

adatok kezeléséről 
2. Adatkezelési tájékoztató a bérlettel rendelkezők, hírlevélolvasók és baráti kör tagok számára 
3. Adatkezelési tájékoztató szerződéses partnerek részére 
4. Kamera szabályzat 
5. Veszélyhelyzet idejére bevezetett különleges adatvédelmi tájékoztató 

 

I. Az Adatkezelő adatai 

 

Neve:  MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány 

Székhelye: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. 

Nyilvántartó hatóság:  Fővárosi Bíróság 

Bírósági nyilvántartási száma:   01-01-0004473 

Adószáma:  18056721-2-42 

E-mail címe:  office@mavzenekar.hu 

Honlapjának címe:  www.mavzenekar.hu 

Telefonos ügyfélszolgálat:  +36-1-338-2664 

Adatvédelmi tisztviselő Polefkó Noémi 

Panaszkezelés helye és 
elérhetőségei: 

 levélcím: 1088 Budapest, Múzeum utca 11. 
 telefonszám: +36-1-338-2664/11. mellék 
(munkanapokon 9.00 - 15.00 óra között) 
 e-mail: adatkezeles@mavzenekar.hu 

Adattárolás helye Budapest, Múzeum utca 11. 
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II. Általános rendelkezések 

 

1. A Szabályzat célja és hatálya 
 
(1) A Szabályzat célja, hogy a megfelelő technikai és szervezési intézkedések és eljárási szabályok 
meghatározása útján biztosítsa az Alapítvány által kezelt személyes adatok védelmét. 
 
(2) A Szabályzat személyi hatálya kiterjed az Alapítvánnyal 
 

a) munkaviszonyban, megbízási vagy más munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló 
személyekre [továbbiakban együtt: munkavállaló], 
 
b) olyan személyekre, akik az Alapítvánnyal bármilyen szerződéses jogviszonyban állnak. 

 
(3) A Szabályzat személyi hatálya kiterjed továbbá azon személyekre is, akik az Alapítvánnyal nem 
állnak a fenti (2) bekezdés szerinti jogviszonyban, azonban 
 

a) a (2) bekezdésben meghatározott valamely jogviszony létesítése céljából személyes adataikat 
az Alapítvány kezeli, 
 
b) személyes adataikat jogszabályi előírás folytán az Alapítvány a jogviszony megszűnését 
követően kezelni köteles. 

 
(4) A (2)-(3) bekezdésben felsoroltakon kívül a Szabályzat hatálya kiterjed mindazokra, akiknek 
személyes adatait az Alapítvány bármely okból kezeli. 
 
(5) A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Alapítvány által kezelt személyes adatra, közérdekű adatra, 
illetve közérdekből nyilvános adatra. 
 

2. Fogalommeghatározások 
 
a) érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy 
közvetve - azonosítható természetes személy; 
 
b) GDPR: 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, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 
(2016. április 27.); 
 
c) személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó 

bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, 

különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a 
természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális 

azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 

 
d) különleges adat: személyes adatok különleges kategóriái, a faji vagy etnikai származásra, politikai 

véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes 

adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, 

az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára 

vonatkozó személyes adatok; 
 
e) az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson 
alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést  
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félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes 
adatok kezeléséhez; 
 
d) adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 

szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt 
meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az 

adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami 
jog is meghatározhatja; jelen szabályzat körében az Alapítvány 
 
e) adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon az Alapítvány vagy az általa megbízott 
adatfeldolgozó által automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy 

műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy 

megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon 
történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve 

megsemmisítés; 
 
f) adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 
szerv, amely az adatkezelő Alapítvány nevében személyes adatokat kezel; 
 
g) harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 
szerv, amely nem azonos az érintettel, az Alapítvánnyal, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a 
személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok 
kezelésére felhatalmazást kaptak; 
 
h) adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt 
személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, 
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi; 
 

3. Adatkezelési alapelvek 
Az adatok 

a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell 
végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”); 

 
b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és azok nem kezelhetők 

ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének 

megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás 

céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további 

adatkezelés („célhoz kötöttség”); 
 

c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a 
szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”); 

 
d) pontosak és szükség esetén naprakészek kell, hogy legyenek; minden észszerű intézkedést 

meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan 

személyes adatokat haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek („pontosság”); 

 
e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes 

adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig tegyék lehetővé; a személyes adatok 

ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes 

adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból 

vagy statisztikai célból kerül sor, az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében 

előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel 

(„korlátozott tárolhatóság”); 
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f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések 

alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok 

jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy 

károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”). 

 

Mindezek mellett az Alapítvány felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e 
megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”), illetve már az adatkezelés megkezdése előtt 
figyelembe kell venni a tervezett tevékenységgel összefüggő adatvédelmi kérdéseket és a lehetséges 
kockázatokat („beépített és alapértelmezett adatvédelem elve”). 

 

4. Az érintett jogai és azok érvényesítése 
 
A személyes adatai kezelésével kapcsolatban az érintettet az alábbi jogok illetik meg: 

 

a) hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk): az érintett jogosult arra, hogy az Alapítványtól tájékoztatást 
kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen 
adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférjen, illetve, hogy 
adatainak kezelésének részletes körülményeiről és feltételeiről tájékoztatást kapjon. 

 

Az Alapítvány az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésre az érintett 
rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Alapítvány az adminisztratív 
költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta 
be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk 
rendelkezésére, kivéve, ha másként kéri. 
  
b) helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk): az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Alapítvány 
indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintett 
jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését. 

 
c) törléshez való jog (GDPR 17. cikk): az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Alapítvány késedelem 
nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, továbbá köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó 
személyes adatokat késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más 
módon kezelték; 

- amennyiben az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása és az érintett azt visszavonja és 
az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 
adatkezelésre; - a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

- a személyes adatokat az Alapítványra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

- a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 

 

Az Alapítvány az adatokat nem törli, amennyiben az adatok megőrzése a személyes adatok kezelését 
előíró, az Alapítványra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából 
szükséges, vagy az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez 
szükséges. 

 

d) adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk): az érintett jogosult arra, hogy kérésére az 
Alapítvány korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 
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- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Alapítvány ellenőrizze a személyes adatok 
pontosságát; 

- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 
felhasználásának korlátozását; 

- az Alapítványnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett 
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Alapítvány jogos indokai elsőbbséget 
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

e) tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk): az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos 
okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos 
érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen. Ebben az esetben az Alapítvány a személyes 
adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Alapítvány bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan 
kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival 
és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 
védelméhez kapcsolódnak. Abban az esetben, ha az adatkezelésre jogi kötelezettség teljesítése 
érdekében kerül sor, a tiltakozáshoz való jog gyakorlása nem eredményezi a jelen szabályzat szerinti 

adatkezelés megszüntetését. 

 

f) a fenti jogokkal kapcsolatos tájékoztatáshoz való jog (GDPR 12. cikk): az Alapítvány késedelem 
nélkül, kérelme beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az adatkezeléssel 
kapcsolatos körülményekről tömören, átláthatóan, közérthetően és világosan. Szükség esetén, 
figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal 
meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Alapítvány a késedelem okainak 
megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. 
  
A tájékoztatás ingyenes. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen 
ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Alapítvány, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás 
nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: észszerű összegű 
díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem 
egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Alapítványt terheli. 

 

Az Alapítvány minden olyan címzettet tájékoztat a fenti b)-d) pontban foglaltakról (azaz valamennyi 
helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról), akivel, illetve amellyel a személyes adatot 
közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az 
Alapítvány az érintettet kérésére tájékoztatja e címzettekről. 

 
g)  adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk): az adathordozhatósághoz való jog akkor illeti meg az 
érintettet, ha az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása vagy az érintettel kötött szerződés 
teljesítése. Ebben az esetben az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó és az érintett által az Alapítvány 

rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható 
formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek 

továbbítsa anélkül, hogy az Alapítvány ezt akadályozná. Az érintett jogosult továbbá arra, hogy – ha ez 
technikailag megvalósítható – kérje az Alapítványtól a személyes adatok másik adatkezelőhöz történő 
közvetlen továbbítását. 

 
h) hozzájárulás visszavonásához való jog: az érintett az Alapítvány számára valamely célból megadott 
hozzájárulását bármikor visszavonhatja, amely esetben személyes adatait a továbbiakban nem 
kezeljük. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti 
adatkezelés jogszerűségét. 
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i) panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk): az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti 
hatóságnál, ha a megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR-t. A panasz 
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál tehető meg (cím: 1125 Budapest, Szilágyi 
Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; www.naih.hu; 
ugyfelszolgalat@naih.hu). 

 
j) bírósághoz fordulás joga (GDPR 79. cikk): az érintett bírósági eljárást kezdeményezhet, ha 
megítélése szerint az Alapítvány a személyes adatainak nem megfelelő kezelése következtében 
megsértette a GDPR szerinti jogait. Az Alapítvánnyal szembeni eljárást az Alapítvány tevékenységi 
helye szerint illetékes bíróság előtt vagy az érintett szokásos lakhelye/tartózkodási helye szerint 
illetékes bíróság előtt is megindítható. 

 

III. Érdekmérlegelési teszt 

 
Az GDPR rendelkezései szerint lehetőség van hozzájárulás nélküli adatkezelésre, ha ezt valamilyen 
jogos érdek lehetővé teszi, feltéve, hogy az Adatkezelő eleget tesz tájékoztatási kötelezettségének. 
Az adatkezelés jogalapjának vizsgálata során a GDPR 6. cikk (1) bekezdése a) -f) pontjai az irányadók. 
 
Amennyiben a jogalapot a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja jelenti, az adatkezelési folyamat, akkor 
és annyiban lesz jogszerű, amennyiben az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos 
érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az 
érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik 
szükségessé. 
 
Az adatkezelés jogszerűségének vizsgálatához az Alapítvány elvégez egy érdekmérlegelési tesztet, mely 
során az adatkezelés céljának szükségességét és az érintettek jogainak és szabadságainak arányos 
mértékű korlátozását vizsgálja és megfelelően alátámasztja. 
 
Az érdekmérlegelési teszt során az Alapítvány azonosítja jogos érdekét az adatkezeléshez, valamint a 
súlyozás ellenpontját képező érintetti érdeket és az érintett alapjogot. Az egymással ellentétes jogok 
és érdekek súlyozásának feltételét mindig az adott eset sajátos körülményeire való tekintettel vizsgálja 
az Alapítvány. Az Alapítvány a mérlegelés során figyelembe veszi különösen a kezelt, illetve kezelendő 
adat természetét és szenzitív jellegét, nyilvánosságának mértékét, az esetlegesen bekövetkező 
szabálysértés súlyosságát, stb. 
 
Az érdekmérlegelési teszt részeként a szükségesség és arányosság vizsgálatát is elvégzi az Alapítvány, 
amelynek értelmében a személyes adatok védelme alóli kivételeknek és a védelem korlátozásainak a 
feltétlenül szükséges mérték határain belül kell maradniuk. A kezelhető adatok jellege és mennyisége 
nem haladhatja meg a jogszerű érdekek érvényesítése céljából szükséges mértéket. Az arányosság 
vizsgálata a célok és a megválasztott eszközök közötti kapcsolat értékelését foglalja magában. A 
választott eszközök a szükségesség mértékét nem haladhatják meg, azonban az eszközöknek is 
alkalmasnak kell lenniük a meghatározott cél elérésére. 
 
A súlyozás elvégzése alapján az Alapítvány megállapítja, hogy kezelhető-e a személyes adat. 
 
A teszt eredményéről az érintettek tájékoztatást kapnak, melyből egyértelműen kiderül, hogy mely 
jogos érdek alapján és miért tekinthető arányos korlátozásnak az, hogy az Alapítvány az érintett 
beleegyezése nélkül kezeli a személyes adatot, tehát az Alapítvány adatkezeléséhez fűződő jogos 
érdeke miért múlja felül az érintett érdekeit, illetve jogait. Az Alapítvány tájékoztatja az érintetteket a 
hozzájárulás hiányára tekintettel alkalmazott adatvédelmi garanciákról és az adatkezelés elleni 
tiltakozás lehetőségeiről. 
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Nem írható elő az ellentétes érdekek és jogok közötti súlyozás eredménye anélkül, hogy eltérő 
eredményt tenne lehetővé az Alapítvány az adott eset sajátos körülményeire tekintettel, ezért az 
Alapítvány minden egyes esetben külön érdekmérlegelési tesztet végez el. 
 
Lehetséges forgatókönyv, melytől való eltérés jogát az Alapítvány fenntartja: 
 

a) az Alapítvány a tervezett adatkezelés megkezdése előtt áttekinti, hogy a célja elérése 
érdekében feltétlenül szükséges-e személyes adat kezelése: rendelkezésre állnak-e olyan 
alternatív megoldások, amelyek alkalmazásával személyes adatok kezelése nélkül 
megvalósítható a tervezett cél; 

b) az Alapítvány a jogos érdekét a lehető legpontosabban meghatározza; 
c) az Alapítvány meghatározza, hogy mi az adatkezelés célja, milyen személyes adatok, 

meddig tartó adatkezelését igényli a jogos érdek; 
d) az Alapítvány meghatározza, hogy az érintetteknek mik lehetnek az érdekeik az adott 

adatkezelés vonatkozásában (pl.: azok a szempontok, amelyeket az érintettek 
felhozhatnának az adatkezeléssel szemben); 

e) az Alapítvány elvégzi jogos érdekeinek és az érintettek érdekeinek, alapjogainak 
súlyozását és ez alapján megállapítja, hogy a személyes adat kezelhető-e. Az Alapítvány 
meghatározza, hogy miért korlátozza arányosan az Alapítvány jogos érdeke – és az ennek 
alapján végzett adatkezelés – a 4. lépésben meghatározott érdekelti jogokat, 
várakozásokat; 

f) az Alapítvány meghatározza, mely garanciák biztosíthatják az adatkezelés szükségességét 
– arányosságát (természetesen más garanciális intézkedések is alkalmazhatók). 

 
Az Alapítvány jelen szabályzat 1. sz. mellékletében leírt szempontrendszer figyelembevételével végzi 
el az érdekmérlegelést. 
 

IV. Adatvédelemi tisztviselő szerepe, feladatai 

 

Az Alapítvány által folytatott adatkezelési tevékenységek szervezeten belüli felügyeletéért az 

adatvédelmi tisztviselő felelős, aki közreműködik abban, hogy az Alapítvány az adatvédelmi, - 

biztonsági, -kezelési, -továbbítási és -közlési kötelezettségének a jogszabályokban 

meghatározottaknak megfelelően tegyen eleget. Elősegíti az érintettek jogainak biztosítását, valamint 

kivizsgálja és megválaszolja az érintett személytől beérkező panaszt.  
 

(1) Az adatvédelmi tisztviselő elkészíti az Alapítvány adatvédelemről szóló általános szabályzatát és 

koordinálja a speciális adatkezelési tájékoztatók, szabályzatok elkészítését. Ha szükséges, javaslatot 

tesz ezek módosítására, valamint nyilvántartást vezet az Alapítvány által folytatott adatkezelésekről és 

az adattovábbításokról.  

 

(2) Az Alapítvány az adatvédelmi tisztviselő révén gondoskodik az adatvédelmi tudatosság szervezeten 
belüli és adott esetben kívüli (pl. adatfeldolgozók) megfelelő kialakításáról, a személyes adatokat 
kezelő munkavállalók adatvédelmi oktatásáról. 
 
(3) Egy esetleges adatvédelmi incidens esetén jelzi azt az Alapítvány ügyvezetőjének, és részt vesz a 

kivizsgálásában, illetve a hatóságnak történő bejelentésében, valamint – szükség esetén – 

közreműködik az incidensben érintettek értesítésében. Az Alapítvány az adatvédelmi incidensekről 

nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak 

hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. 
 
Az adatvédelmi incidenst az Alapítvány indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 

órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az adatvédelmi hatóságnak, 
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kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek 

jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, az Alapítvány mellékeli 

a bejelentéshez a késedelem igazolására szolgáló indokokat is. Az Alapítvány a bejelentésben: 
 

a) ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek 
kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit 
és hozzávetőleges számát; 

b) közli az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó 
nevét és elérhetőségeit; 

c) ismerteti az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; 
d) ismerteti az Alapítvány által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett 

intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges 
hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket. 

 
(4) Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek 
jogaira és szabadságaira nézve, az Alapítvány indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet 
az adatvédelmi incidensről. A tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi 
incidens jellegét, és közölni kell legalább a fenti (3) bekezdés b) – d) pontjaiban foglaltakat. 
 
 

V. Adatbiztonság 

 
(1) Az Alapítvány munkavállalói kötelesek gondoskodni a Szabályzatban foglaltak betartásáról és 
betartatásáról. Mindazon személyek, akik az Alapítvánnyal fennálló jogviszonyukkal összefüggésben 
személyes adat birtokába jutnak, ilyet munkakörük vagy tisztségük alapján kezelnek, kötelesek védeni 
és őrizni, és minden erőfeszítést megtenni annak érdekében, hogy azok megfelelő védelmét, 
bizalmasságát biztosítsák. 
 

(2) A személyes adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, 

nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen.  

 
(3) A védelmi intézkedések kiterjednek: 
 

(a) az alkalmazott hardver eszközökre és azok működési biztonságára, 
 

(b) az informatikai eszközök üzemeltetéséhez szükséges okmányokra és dokumentációkra, 
 

(c) az adatokra és adathordozókra, a megsemmisítésükig, illetve a törlésre szánt adatok 
felhasználásáig, 

 
(d) az adatfeldolgozó programrendszerekre, valamint az adatkezelést támogató rendszer 

szoftverek tartalmi és logikai egységére, előírásszerű felhasználására, 
reprodukálhatóságára. 

 
(4) Az egyes szervezeti egységek vezetői meghatározzák a hozzáférési jogosultságokat. A személyes 

adatokhoz való hozzáférés csak azon munkavállalók számára biztosítható, akiknek a személyes 

adatokat a feladataik teljesítéséhez szükséges kezelniük, ismerniük.  
 
(5) Az adatok biztonságos tárolásának módja: 

 - papíron (őrzés helye: 1088 Budapest, Múzeum utca 11.) 
 - elektronikusan (elektronikus eszközök helye: 1088 Budapest, Múzeum utca 11.) 
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(6) A munkavégzéshez biztosított információtechnológiai vagy számítástechnikai eszközök privát 
használata a munkáltató által nem engedélyezett. 
 
(7) A Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet következtében kialakult speciális foglalkoztatási 
szabályoknak megfelelően (Home Office) az otthoni munkavégzés során, a saját vagy mobil 
számítástechnikai eszközökön történő munkavégzés esetén is be kell tartani az adatvédelmi 
szabályokat, valamint a keletkezett bizalmas adatokat legkésőbb a vészhelyzet elmúltával mindenki 
köteles átmenteni a munkáltató szerverére és törölni a privát eszközökről. 
 
(7) (8) Az Alapítvánnyal bármilyen jogviszonyban állók kötelesek az észlelt vagy az általuk 
véletlenszerűen elkövetett adatvédelmi incidenst az adatvédelmi tisztviselő részére haladéktalanul, de 
legkésőbb 24 órán belül bejelenteni. 

 

 VI. Adatfeldolgozók 

 
Amennyiben az adatkezelés nem végezhető el az Alapítvány által, úgy az adatok kezelésével az 
Alapítvány külső adatfeldolgozó szervezetet is megbízhat. Az adatfeldolgozó által végzett adatkezelési 
tevékenységeket a felek közötti szerződés szabályozza.  
 

Adatfeldolgozó neve: Adatkezelési tevékenysége: Adatfeldolgozó adatai, elérhetősége: 

KBOSS.hu Kft. Számlázz.hu, számlázó 
program 

székhely: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b 
adószám: 13421739-2-13, 
cégjegyzékszám: 13-09-101824 

Kulcs-Soft 
Számítástechnikai 
Nyrt. 

Kulcs-Könyvelés program székhely: 1022 Budapest, Törökvész út 
30/A., 
adószám: 13812203-2-41, 
cégjegyzékszám: 01-10-045531 

Soft Consulting 
Hungary Zrt. 

Babér bérszámfejtő program székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 61., 
adószám 14936322-2-41, 
cégjegyzékszám: 01-09-674160 

Mailchimp Az érintetteknek szóló 
hírlevél kiküldését biztosító 
Mailchimp program 

https://mailchimp.com/  
székhely: The Rocket Science Group, LLC, 
675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, 
Atlanta, GA 30308 USA 

Nagy Lajos, egyéni 
vállalkozó 

A www.mavzenekar.hu 
honlap üzemeltetésével 
összefüggő feladatokat ellátó 

székhely: 1071 Budapest, Damjanich u. 
35. III/15A 
adószám: 68089984-1-42 

Tárhely.Eu Szolgáltató 
Kft. 

tárhely-szolgáltatásával 
összefüggő feladatok 

székhely: 1144 Budapest, Ormánság u. 4. 
adószám: 14571332-2-42, 
cégjegyzékszám: 01-09-909968 

ITWise Kft. Rendszergazda feladatok székhely: 1036 Budapest, Lajos u. 93-99.  
adószám: 17723736-2-41, 
cégjegyzékszám: 13-09-193854 
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Dr. Földes Katalin 
foglalkozás – 
egészségügyi 
szakorvos 

Foglalkozás – egészségügyi 
vizsgálatok elvégzése 

székhely: 1132 Budapest, Kresz Géza u. 
39. I/3., 
ÁNTSZ eng.szám 869/2013/1/13/2013, 
adószám: 55069962-1-41 

Páli Imre, egyéni 
vállalkozó 

Munkavédelmi 
szaktevékenység 

székhely: 1094 Budapest Tompa u. 14., 
adószám: 57055958-1-43 

Interticket Kft. jegyértékesítési rendszer 
rendszergazdája 

székhely: 1139 Budapest Váci út 99., 
adószám: 10384709-2-41 

Gombási Csilla  
egyéni vállalkozó 

közönségszervező, 
jegyértékesítő 

székhely: 9531 Mersevát, Ady tér 2. 
adószám: 64102272-1-38 

Meridea Kft közönségszervező, 
jegyértékesítő 

székhely: 1072 Bp., Akácfa u. 22.,1/9. 
adószám: 25022083-2-42 

 

Az Alapítvány, mint Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa 

szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely 

adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítása, 

valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé. 

 

Az Alapítvány a fentiekben nem jelzett adatátadást kizárólag az érintett előzetes és tájékozott 
hozzájárulása esetén hajt végre. 

 

VII. Adatkezelések összekapcsolása 

 
A személyes adatok kezelésének nyomon követéséhez Adattérképpel rendelkezik az Alapítvány. 
 

VIII. Záró rendelkezések 

 
(1) Jelen Szabályzat 2019. április 30 2020. március 19. napján lép hatályba. 
Ezzel egyidejűleg az adatkezeléssel kapcsolatban a 2017. november 16-án kelt Adatkezelési szabályzat 
hatályát veszti, amelynek közérdekű adatokra vonatkozó része új, külön szabályzatban kerül 
megfogalmazásra. 
 
(2) Az Alapítvány figyelemmel kíséri az Európai Adatvédelmi Testület iránymutatásait, a magyar 
jogalkotást, illetőleg az Európai Unióban alakuló GDPR gyakorlatot a jogszabályoknak és a gyakorlatnak 
való folyamatos megfelelés biztosítása érdekében. 
 
(3) Jelen szabályzat felülvizsgálatára jogszabályi változás vagy az Alapítvány működésében 
bekövetkezett változás esetén, legalább évente egyszer, április hónapban kerül sor. A felülvizsgálat 
dátuma és a vizsgálatot végző neve a Felülvizsgálati naplóban dokumentálásra kerül. 
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1 .sz. melléklet 

ADATVÉDELMI ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT 
 

Ha az adatkezelő a személyes adatok kezelést un. érdekmérlegelést igénylő jogalap kiválasztásával 
folytatja (GDPR 6. cikk (1) bek. d.) és f.) pontok, valamint 9. cikk (2) bek. c.) pont) úgy az adott 
művelet megkezdése előtt az un. érdekmérlegelési tesztet el kell végezni. 
 

1. Az érdekmérlegelési 
teszt elvégzésének oka: 

A MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány (a továbbiakban: 
Alapítvány) tevékenységéhez kapcsolódóan a (akiknek az adatait 
kezeli pl. közreműködő művészek) (a továbbiakban: Érintettek) 
személyes adatait kezeli. 
Az adatkezelés jogalapjának vizsgálata során az Európai 

Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: 

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

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 

rendelkezései az irányadók. 

Amennyiben a jogalapot a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja 
jelenti: az adatkezelési folyamat akkor és annyiban lesz jogszerű, 

amennyiben az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél 
jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen 
érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan 

érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes 
adatok védelmét teszik szükségessé. 

Az adatkezelés jogszerűségének vizsgálatához el kell végezni egy 
érdekmérlegelési tesztet, mely során az adatkezelés céljának 

szükségességét és az érintettek jogainak és szabadságainak 
arányos mértékű korlátozását kell vizsgálni és megfelelően 

alátámasztani. 

Az érdekmérlegelési teszt során az Alapítvány: 
- azonosítja az adatkezelőnek, azaz az Alapítványnak az 

érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adat 

kezeléséhez fűződő jogos érdekét, és 
- a tervezett adatkezelés megkezdése előtt áttekinti, hogy a célja 

elérése érdekében feltétlenül szükséges-e személyes adat 

kezelése: rendelkezésre állnak-e olyan alternatív megoldások, 

amelyek alkalmazásával személyes adatok kezelése nélkül 

megvalósítható a tervezett cél, és 

- megállapítja az Érintetteknek az érdekmérlegelési teszt tárgyát 

képező személyes adataival kapcsolatos érdekeit, az érintett 

alapjogokat, mint az Alapítvány jogos érdekeinek ellenpontját, 

és 

- elvégzi az Alapítvány jogos érdekeinek és az Érintettek 
érdekeinek, alapjogainak súlyozását és ez alapján megállapítja, 
hogy a személyes adat kezelhető-e. 

Az ok, jogalap leírása: 
 

2. Az Alapítvány, mint 
adatkezelő jogos érdeke: 
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3. Az Érintett érdekei, 
alapjogok: 

Az Alaptörvény rendelkezései értelmében mindenkinek joga van 
személyes adatai védelméhez. Az Infotv. kifejezett célja az adatok 

kezelésére vonatkozó alapvető szabályok meghatározása annak 
érdekében, hogy a természetes személyek magánszféráját az 
adatkezelők tiszteletben tartsák. Az Infotv. továbbá alapelvi szinten 

rögzíti, hogy személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog 
gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az 
adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés 

céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és 
törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely 

az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél 
elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához 
szükséges mértékben és ideig kezelhető. A személyes adatok 
jogosulatlan vagy céltól eltérő kezelését, illetve az adatok biztonságát 

szolgáló intézkedések elmulasztását a Büntető Törvénykönyv is 
büntetni rendeli. 

Az Érintettnek, mint természetes személynek az előbbiek szerinti 
védelmet élvező érdeke fűződik ahhoz, hogy: 

- információs önrendelkezési jogát gyakorolhassa, 
- saját személyes adatainak mások általi kezeléséről maga 

rendelkezhessen, 

- magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák, 
- az információs önrendelkezési jog érvényesítését elősegítő, 

illetve a személyes adatok és ezen keresztül a magánszféra 

védelmét biztosító jogszabályi rendelkezések érvényesüljenek. 

4. Az Alapítvány jogos 
érdekeinek és az 
Érintettek érdekeinek, 
alapjogainak súlyozása: 

 

5. A biztosítékok, 
garanciák: 

Az adatfelvételkor kötelezően nyújtott tájékoztatáson túl az Érintett 
bármikor információt kérhet az adatkezelés lényeges körülményeiről, 
melyről az Alapítvány a lehető legrövidebb idő, maximum a kérelem 
beérkezésétől számított 30 napon belül írásban tájékoztatja. Az 

Alapítvány honlapján elérhető az Általános Adatvédelmi szabályzat, 
mely részletes leírást tartalmaz az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, 

időtartamáról, azok egyéb jogszabályi előírásoknak megfelelő 
jellemzőiről. 

Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, 
valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a 

jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését az adat 
felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett 
elérhetőségein: 

Név: Polefkó Noémi 
E-mail cím: adatkezeles@mavzenekar.hu 
Telefonszám: +36-1-338-2664 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: NAIH) lehet élni: 

 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Honlap: http://www.naih.hu 

http://www.naih.hu/
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Az adatkezelés a telefonszám kapcsolatfelvétel és esetlegesen 

kapcsolattartás céljából történő felhasználásáig, ellenőrzéséig terjed 
ki, annak jogosulatlan harmadik személyek felé történő kiadása, 

profilalkotás céljára történő felhasználása nem valósulhat meg. A 

valóságnak nem megfelelő személyes adat módosítása bármikor 
kérhető. Az Érintett kérheti személyes adatainak törlését, 
amennyiben véleménye szerint annak kezelése nem indokolt. Az 
Alapítvány a kérelem beérkezését követő 30 napon belül írásban 
értesíti az Érintettet a kérelem kivizsgálásának eredményéről, illetve 

a jogorvoslati lehetőségekről. Az adat törlésre kerül, ha az Alapítvány 
megállapítása szerint a tárolt adat kezelése jogellenes, a törlést 
elrendelte a bíróság, a NAIH, az adat hiányos, vagy téves, és ezen 
állapot nem kiküszöbölhető, vagy az adatkezelés célja megszűnt, 
illetőleg az adat tárolásának törvényi határideje lejárt. Az Alapítvány 

az adatbiztonság érvényesülése okán, az Infotv., illetve az egyéb adat- 

és titokvédelmi szabályoknak megfelelve minden olyan technikai, 

szervezeti, szervezési és egyéb olyan műszaki feltételt biztosít, amely 
a kezelt adatok jogellenes nyilvánosságra hozatalát, jogosulatlan 
adattovábbítását, hozzáférését, módosítását, megsemmisülését 
megakadályozza. Előbbiekre tekintettel a Társaság által kezelt adatok 

sérthetetlensége és titkossága teljes körűen biztosított. 

6. Az érdekmérlegelési 
teszt eredménye: 

 
 
 
 

7. A tiltakozás joga: Az Érintett nyilatkozatában kifogásolhatja adatainak kezelését, és 
kérheti az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok 

törlését, mely kérelmet az Alapítvány a beérkezéstől számított 15 

napon belül megvizsgál, döntéséről, illetve a jogorvoslati 
lehetőségekről írásban megküldi tájékoztatását. Indokolt tiltakozás 

esetében – megállapításra kerül, hogy az Érintett érdekei elsőbbséget 
élveznek - az adatkezelés megszüntetésére kerül sor. Abban az 
esetben, amennyiben az Érintett nem ért egyet az Alapítvány 

döntésével, a közléstől számított 30 napon belül a lakhelye szerint 

illetékes törvényszékhez fordulhat keresettel. 

 


