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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.”), 2019. évi XXXIV. törvény, az Európai Unió adatvédelmi 

reformjának végrehajtása érdekében szükséges törvénymódosításokról, valamint a további 
vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelő adatkezelési szabályait és tájékoztatóját 
tartalmazza az Alapítvánnyal szerződő partnerek tekintetében. 
Az adatkezelési tájékoztatót az Alapítvány évente, április hónapban felülvizsgálja és ha 
szükséges, vagy ha jogszabályi változás megköveteli, módosítja. A felülvizsgálat dátuma és a 
vizsgálatot végző neve a Felülvizsgálati naplóban dokumentálásra kerül. 

Az Alapítvány megalkotta az ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATOT, amely a jelen 
tájékoztatóban szabályozott érintettek körére vonatkozó általános szabályokat is tartalmazza. 

 

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. 

1143 Budapest, Stefánia út 61. 

 telefonszám: +36-1-338-2664/11. mellék 

(munkanapokon 9.00 – 15.00 óra között) 

e-mail: adatkezeles@mavzenekar.hu 

Adattárolás helye: 
1088 Budapest, Múzeum utca 11. 
1143 Budapest, Stefánia út 61. 
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Érintettek: az Alapítvány tevékenysége során megkötött szerződésekben, a szerződéskötés 

során eszközölt levelezésekben és az ügyintézés során bármilyen módon megnevezett 

természetes személyek 

Adatkezelés célja: az Alapítvány előadó-művészeti tevékenységének, valamint az ezekhez 

kapcsolódó egyéb tevékenységeknek a biztosítása 

 

Kezelt adatok köre: 

 

Jogviszonya alapján: Kezelt adatok köre: 

magánszemély név, cím, telefonszám, adószám, TB szám 

egyéni vállalkozás név, cím, telefonszám, adószám, vállalkozói igazolvány száma 

társas vállalkozás cégnév, cím, telefonszám, adószám, kapcsolattartó adatai 

 

Adatkezelés jogalapja: a GPDR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint a szerződés teljesítése 

 

Adatkezelés időtartama: a számviteli törvényben a bizonylatok megőrzésére aktuálisan 

meghatározott időtartam 

 

Adatkezelés módja: papír alapon és elektronikusan 

 

Jogorvoslat 
 

Az érintett jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben az Alapítvány döntésével nem ért 
egyet, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet: 
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Székhely/Postacím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. / 1530 Budapest, Pf. 5. 

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. / 1374 Budapest, Pf. 603. 
Telefon: (+36-1) 391-1400 
Telefax: (+36-1) 391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Az érintett jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben az Alapítvány döntésével nem ért 
egyet – annak közlésétől számított 30 napon belül –, az Alapítvánnyal szemben közvetlenül is 
fordulhat jogorvoslatért az Alapítvány székhelye szerinti vagy a lakóhelye, illetve tartózkodási 
helye szerinti bírósághoz. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 
 
Ha az érintett személyes adatai kezelésével kapcsolatban észrevétele, kifogása van, vagy az 
adatai kezeléséről tájékoztatást szeretne kérni, akkor azt az adatvedelem@mavzenekar.hu 
elérhetőségen teheti meg. 
 


