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A  MAV  Szimfonikusok  Zenekari  Alapitvany  (tovabbiakban:  Alapitv5ny)  az  Eur6pai  Parlament  6s  a

Tanacs  (EU)  2016/679  Rendelete  (2016.  aprilis  27.)  a  term6szetes szem6lyeknek a  szem6lyes adatok

kezelese tekintet6ben t6rt6n6 v6delm6r616s az ilyen adatok szabad 5ramlas5r6l, valamint a 95/46/EK
iranyelv hat5lyon kivtjl helyez6ser6l (a tovabbiakban: "GDPR'.), az informaci6s 6nrendelkez6si jogr616s

az  informaci6szabadsagr6I  sz616  2011.  evi  CXII.  t6rveny  (tov5bbiakban:  „Infotv.''),  a  2019.  6vi XXXIV.

t6rv€ny,     az     Eur6pai     Uni6     adatvedelmi     reformjanak     vegrehaj.tasa     erdekeben     szukseges

t6rv6nym6dosit5sokr61, valamint a  tov5bbi vonatkoz6 jogszabalyok alapj.5n  az Alapitvany altal  kezelt

szemelyes    adatok   v6delm6vel    kapcsolatos   technikai    6s   szervez6si    int6zked6sekr61    6s    elj.arasi

szabalyokr6l     a     j.elen     ALTALANOS     adatvedelmi,     adatkezel6si     6s     adatbiztonsagi     Szabalyzat

(tovabbiakban: ,,Szabalyzat'') szerint rendelkezik.

Az egyes 6rintetettekre vonatkoz6 specialis adatkezel6si taj6koztat6k

Jelen   dokumentum   ALTALANOS   szab5lyzat,   amely   a   minden   tertlleten   egys6gesen   alkalmazand6

fogalmakat, szabalyokat tartalmazza az adatkezelesre vonatkoz6an.
Az   6rintettek   k.6rehez   kaocsol6d6   specialis   szabalyok   az   alabbi   Adatkezelesl   taj.6koztat6kban   6s
szabalyzatokban tal5lhat6k:

1. Adatkezel6si taj6koztat6 az emberi er6'forras menedzsment tert]Iet6n felmertil6' szem6lyes
adatokkezel6s6r6'I

2. Adatkezel6si taj6koztat6 a b6rlettel rendelkez6'k, hirlevelolvas6k 6s barati k6r tagok szamara
3. Adatkezel6si t5j6koztat6 szerz6d6ses partnerek r6sz6re
4. Kamera szabalyzat
5. Vesz6lyhelyzet idej6re bevezetett kiil6nleges adatvedelmi tajekoztat6

I. Az Adatkezel6 adatai

Neve: MAV Szimfonikusok Zenekari Alapi'tvany

Sz6khelye:
in07  D„A.,.^~+   I;^.^..^.:  ,'.+  1   I--`, .   .-\^`^+^r+-.J|,  ,\-| -r-~|  \^\  -*.

1097 BudaDest.  P6celi utca 2.

Nyilv5ntart6 hat6s5g: F6'v5rosi  Bi'r6sag

Bfr6sagi nyilvantartasi szama: 01-01-0004473

Ad6szama: ionEc7|12  42  £8056721-2-43

E-mail cfme: office@mavzenekar.hu

Honlapjanak ci'me: www.mavzenekar.hu

Telefonos tigyf6Iszolg5Iat: +36-1-338-2664

Adatv6delmitisztvisel6' Polefk6 No6mi

Panaszkezel6s helye es
lev6lc`m: 1143  Budapest, Stef5nia  tit 61.

telefonszam: +36-1-338-2664/11.  mellek
el6rhet6s6gei: (munkanapokon 9.00 -15.00 6ra kijzdtt)

e-mail: adatkezeles@mavzenekar.hu

Adattarolas helye 1143  Budapest, Stefania tit 61.
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11. Altalanos rendelkez6sek

1. A Szabflyzat c6lja 6s hatflya

(1)  A  Szab5Iyzat  cell.a,  hogy  a  megfelel6  technikai  6s  szervezesi  intezked6sek  es  eljar5si  szabalyok
meghatarozasa  utj.an biztositsa az Alapitvany 5ltal kezelt szemelyes adatok v6delmet.

(2) A Szabalyzat szemelyi hatalya  kiterjed az Alapitvannyal

a)  munkaviszonyban,  megbizasi  vagy  mss  munkavegzesre  iranyul6  egyeb  jogviszonyban  all6
szem6lyekre  [tovabbiakban egytitt:  munkavallal6],

b) olyan szem6lyekre, akik az Alapi'tvannyal  barmilyen szerz6deses jogviszonyban allnak.

(3)  A  Szab5lyzat  szemelyi  hatalya  kiterjed  tovabba  azon  szemelyekre  is,  akik  az  Alapi'tvannyal  nem
allnak a fenti (2) bekezdes szerinti jogviszonyban, azonban

a)   a (2) bekezd6sben meghatarozott valamelyjogviszony letesl't6se celjab6l szemelyes adataikat
az Alap`tv5ny kezeli,

b)   szem6Iyes   adataikat  j.ogszabalyi   el6iras  folytan   az  Alapi'tvany  a  I.ogviszony   megszd'n6s6t
k6vet6en kezelni k6teles.

(4)   A   (2)-(3)   bekezd6sben   felsoroltakon   kivtll   a   Szabalyzat   hatalya   kiterjed   mindazokra,   akiknek
szem6lyes adatait az Alapitvany barmely okb6l kezeli.

(5) A Szabalyzat targyi  hatalya  kiterjed az Alapi'tvany altal  kezelt szemelyes adatra,  k6zerdekci adatra,
illetve  k6z6rdekb6I  nyilvanos adatra.

2. Fogalommeghatf rozfsok

a)   6rintett:   barmely  meghatarozott,  szemelyes  adat  alapj5n   azonositott  vagy  -  k6zvetlentll  vagy
k6zvetve -azonosithat6 term€szetes szemely;

b)  GDPR: a term6szetes szem6Iyeknek a szemelyes adatok kezelese tekintet6ben t6rten6' vedelm6r6l
es  az  ilyen  adatok  szabad  aramlasar6I,  valamint  a  95/46/EK  rendelet  hatalyon   kivul   helyezeser6'l

(5ltalanos  adatv€delmi  rendelet)  sz616,  az  Eur6pai  Parlament  es  Tanacs  (EU)  2016/679.  rendelete
(2016.  aprilis 27.);

c)   szemelyes  adat:  azonositott  vagy  azonosithat6  termeszetes  szemelyre   (,,erintett")  vonatkoz6
b5rmely  informaci6;  azonosithat6  az  a  term6szetes  szem6ly,  aki  k6zvetlen  vagy  k6zvetett  m6don,
kt]16n6sen  valamely  azonosit6,  p6ldaul  n6v,  szam,  helymeghat5roz6  adat,  online  azonosl't6  vagy  a

term6szetes    szemely    testi,    fiziol6giai,    genetikai,    szellemi,    gazdas5gi,    kulturalis    vagy    szocialis

azonossagara vonatkoz6 egy vagy t6bb t6nyez6' alapjan azonosithat6;

d)   ktil6nleges adat: szem6Iyes adatok ktil6nleges  kateg6riai, a faji vagy etnikai szarmazasra,  politikai

v6lemenyre,  vallasi  vagy  vilagnezeti  meggy6z6'd6sre  vagy  szakszervezeti  tagsagra  utal6  szem6lyes

adatok, valamint a term6szetes szem6lyek egyedi azonositas5t c6lz6 genetikai 6s biometrikus adatok,

az  egeszsegugyi  adatok  6s  a  termeszetes  szemelyek  szexualis  eletere  vagy  szexualis  iranyultsagara
vonatkoz6 szem6lyes adatok;

e)  az  6rintett  hozzaj5rulasa:  az  6rintett  akaratanak  6nk6ntes,  konkr6t  6s  megfelel6  taj6koztatason
alapul6 6s egy6rtelmti kinyilvanitasa, amellyel az 6rintett nyilatkozat vagy a  meger6sit6st
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felreerthetetlentll kifejez6 cselekedet tltjan jelzi, hogy beleegyezeset adj.a az 6t erint6 szem6lyes
adatok kezel6sehez;

d)  adatkezel6':  az a  termeszetes vagy jogi  szemely,  k6zhatalmi szerv,  ugyn6kseg vagy barmely egyeb
szerv,  amely  a  szemelyes  adatok  kezelesenek  c€ljait  6s  eszk6zeit  6nall6an  vagy  masokkal  egyutt

meghatarozza;  ha  az  adatkezel6s  c6lj.ait 6s  eszk6zeit az  uni6s vagy a  tagallami jog hatarozza  meg,  az

adatkezel6'tvagyazadatkezel6kijel6leserevonatkoz6kul6n6sszempontokatazuni6svagyatagallami

jog is meghatarozhatj.a; jelen szab5Iyzat k6reben az Alapl'tvany

e) adatkezel6s: a  szem6lyes adatokon vagy adatallomanyokon az Alapl'tv5ny vagy az altala  megbizott
adatfeldolgoz6   altal   automatizalt  vagy   nem   automatizalt  m6don  v€gzett   barmely  md'velet  vagy
mtl'veletek   6sszess6ge,    I'gy   a   gyd'j.t€s,    r6gzit€s,    rendszerezes,   tagolas,   tarolas,   atalaki'tas   vagy

megvaltoztatas,  lek6rdez6s,  betekintes, felhasznalas,  k6zles tovabbitas, terj.eszt€s vagy egy6b  m6don
t6rt€n6  hozzaferhet6v€  tetel   tltjan,  6sszehangolas  vagy  6sszekapcsolas,   korlatozas,  t6rles,   illetve

megsemmisit6s;

f)adatfeldolgoz6:azatermeszetesvagyjogiszemely,k6zhatalmiszerv,tlgyn6ks6gvagyb5rmelyegyeb
szerv, amely az adatkezel6 Alapi'tv5ny nev6ben szem6lyes adatokat kezel;

g)   harmadik fel: az a termeszetes vagy I.ogi szem6Iy, k6zhatalmi szerv, ugyn6ks6g vagy barmely egy6b
szerv,   amely   nem   azonos   az   erintettel,   az   Alapi'tvannyal,   az   adatfeldolgoz6val   vagy   azokkal   a
szemelyekkel,  akik  az  adatkezel6'  vagy  adatfeldolgoz6  k6zvetlen  iranyit5sa  alatt  a  szem6lyes  adatok
kezel6s6re felhatalmazast kaptak;

h)adatv6delmiincidens:abiztons5golyans6rul6se,amelyatovabbitott,taroltvagymasm6donkezelt
szemelyes    adatok    veletlen    vagy    jogellenes    megsemmisi't6set,    elveszteset,    megvaltoztatasat,

j.ogosulatlan k6zleset vagy az azokhoz val6 jogosulatlan hozzafer6st eredm6nyezi;

Az adatok
3. Adatkezel6si alapelvek

a)    kezeles6t  j.ogszera'en  6s  tisztess6gesen,  valamint  az  6rintett  szamara  atlathat6  m6don  kell
v6gezni (,,I.ogszerdr's6g, tisztesseges elj.5ras 6s atlathat6s5g'');

b)    gyti'jtese csak meghatarozott, egy6rtelmd' 6s j.ogszerd' c6lb6l t6rtenhet, 6s azok nem kezelhet6'k

ezekkel  a  c6lokkal  6ssze  nem  egyeztethet6'  m6don;  a  Rendelet  89.  cikk  (1)  bekezd6s6nek

megfelel6en nem min6'st]I az eredeti cellal 6ssze nem egyeztethet6'nek a k6zerdekti archiv5las

celjab6l,  tudomanyos  es  t6rtenelmi  kutatasi  celb6I  vagy  statisztikai  celb6l  t6rten6  tovabbi

adatkezel6s (,,celhoz k6t6ttseg'');

c)     az  adatkezeles  celjai  szempontjab6l  megfelel6ek  es   relevansak  kell,   hogy  legyenek,  es  a
szuks6gesre kell korlatoz6dniuk (,,adattakar6kossag");

d)    pontosak  6s  sztlks6g  eseten  naprak€szek  kell,  hogy  legyenek;  minden  eszszerti'  intezkedest

meg   kell   tenni   annak   6rdek6ben,   hogy   az   adatkezel6s   c6Ij.ai   szempontj.5b6l   pontatlan

szem6lyes adatokat haladektalanul t6rlesre vagy helyesbitesre kertlljenek („pontossag");

e)    tarol5s5nak olyan formaban  kell t6rt6nnie, amely az 6rintettek azonositas5t csak a szem6lyes

adatok  kezelese  celjainak  eleresehez  szukseges  ideig  tegyek  lehet6'v6;  a  szemelyes  adatok

ennel  hosszabb  ideig  t6rt6n6'  t5rolasara  csak  akkor  kertllhet  sor,  amennyiben  a  szem6lyes

adatok  kezel6s6re  k6z6rdekd'  archivalas  celjab6l,  tudomanyos  6s  t6rt6nelmi  kutatasi  c6lb6l

vagy statisztikai celb6l kertll sor, az 6rintettek I.ogainak 6s szabadsagainak v6delme 6rdek6ben

el6'irt    megfelel6'    technikai    6s    szervez6si    int6zked6sek    v€grehaj.tasara    is    figyelemmel

(,,korlatozotttarolhat6sag");
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f)      kezel6s6t  oly  m6don   kell  v6gezni,   hogy  megfelel6  technikai  vagy  szervez6si  int6zked6sek

alkalmazasaval    biztositva   legyen   a   szem6Iyes   adatok   megfelel6   biztonsaga,   az   adatok

jogosulatlan   vagy  I.ogellenes   kezel6s6vel,  v6letlen   elveszt6s6vel,   megsemmisit6s6vel  vagy
k5rosodas5val szembeni v6delmet is ideertve („integritas 6s bizalmas jelleg").

Mindezek   mellett   az  Alapitv5ny  felel6s   a   fentiek   megfelel6s6rt,   tov5bba   k6pesnek   kell   lennie   e
megfeleles    igazolasara    („elszamoltathat6sag''),    illetve    mar    az    adatkezel6s    megkezd6se    el6tt
figyelembe  kell venni a tervezett tev6kenys6ggel 6sszefclgg6 adatv6delmi  k6rd6seket 6s a  lehetseges
kockazatokat („be6pitett 6s alap6rtelmezett adatv6delem elve").

4. Az 6rintett jogai ds azok 6rv6nyesft6se

A szem6Iyes adatai kezelesevel kapcsolatban az 6rintettet az alabbi I.ogok illetik meg:

a)   hozzaf6r6shez val6 jog (GDPR 15. cikk): az €rintettjogosult arra, hogy az Alapitvanyt6l taj.ekoztatast
kapjon   arra   vonatkoz6an,   hogy   szem6Iyes   adatainak   kezelese   folyamatban   vane,   6s   ha   ilyen
adatkezeles  folyamatban  van,  jogosult  arra,  hogy  a  szemelyes  adatokhoz  hozzaferjen,  illetve,  hogy
adatainak kezel6s€nek r6szletes k6rt]lm6nyeir616s felt6teleir6l tajekoztat5st kapjon.

Az   Alapitvany   az   adatkezeles   targyat   k6pez6   szem6lyes   adatok   masolat5t   k6r6sre   az   6rintett
rendelkezesere  bocsatj.a.  Az  6rintett  5ltal  k6rt tovabbi  masolatokert  az  Alapitvany  az  adminisztrativ
k6lts6geken  alapul6,  6szszerti  m6rt6kfi dljat szamithat fel.  Ha  az 6rintett elektronikus  titon  nydj.totta
be   a   k6relmet,   az   informaci6kat   szeles   k6rben   hasznalt   elektronikus   form5tumban   bocsatj.uk
rendelkezesere, kiveve, ha maskent keri.

b)  helyesbit6shez  val6  jog  (GDPR  16.  cikk):  az  erintett  jogosult  arra,  hogy  keresere  az  Alapitvany
indokolatlan  kesedelem  n6lktll  helyesbitse a  ra vonatkoz6  pontatlan szem6Iyes adatokat.  Az 6rintett

j.ogosult arra is,  hogy kerje a  hianyos szemelyes adatok kiegesziteset.

c) t6rl6shez val6 jog (GDPR 17. cikk): az erintett jogosult arra, hogy keresere az Alapitvany kesedelem
nelkiil t6r6lj.e a  ra vonatkoz6 szem6lyes adatokat, tov5bb5  k6teles arra,  hogy az 6rintettre vonatkoz6
szem6lyes adatokat kesedelem  n6Ikul t6r6lje,  ha  az alabbi indokok valamelyike fenn51l:

-a  szemelyes adatokra  mar nincs szt]ks6g abb6l a  celb6I,  amelyb6l  azokat gycijt6ttek vagy mss

m6don  kezeltek;

-amennyiben az adatkezel6s I.ogalapja az erintett hozzajarulasa es az erintett azt visszavonja €s

az adatkezel6snek nincs mss jogalapj.a;

-   az   6rintett   tiltakozik   az   adatkezel6s   ellen,   6s   nincs   els6bbs6get   elvez6  j.ogszero   ok   az

adatkezelesre; -a szem6lyes adatokat jogellenesen kezelt6k;

~  a  szem6Iyes  adatokat  az  Alapitvanyra  alkalmazand6  uni6s  vagy  tagallami  jogban  el6`rt  I.ogi

k6telezettseg tell.esitesehez t6r6Ini kell;

-   a   szemelyes   adatok   gytij.tesere   a   GDPR   8.   cikk   (1)   bekezdeseben   emlitett,   informaci6s

tarsadalommal 6sszefugg6 szolgaltatasok kin5lasaval kapcsolatosan kerolt sor.

Az Alapi'tvany az adatokat nem t6rli, amennyiben az adatok meg6rz6se a  szem6lyes adatok kezel6s6t
el6ir6, az Alapitvanyra alkalmazand6 uni6s vagy tagallami jog szerinti k6telezetts6g teljesit6se c6lj5b6I
szukseges,  vagy  az  adatkezeles jogi  ig6nyek  el6'terj.esztesehez,  6rvenyesi't6sehez,  illetve  vedelm6hez
sztlks6ges.

d)  adatkezel6s  korl5tozas5hoz  val6 jog  (GDPR  18.  cikk):  az  €rintett jogosult  arra,  hogy  k6resere  az
Alapitvany korlatozza az adatkezelest,  ha az alabbiak valamelyike tell.estll:
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vonatkozik,    amely   lehet6've   teszi,    hogy   az   Alapitvany   ellen6'rizze   a   szemelyes   adatok

pontoss5gat;

-  az  adatkezel€s  jogellenes,  6s  az  6rintett  ellenzi  az  adatok  t6rl6set,  6s  ehelyett  k6ri  azok

felhasznalasanak korlatozas5t;

-az Alapi'tvanynak mar nincs sztjks€ge a szem€lyes adatokra adatkezeles celjab61, de az erintett

igenyliazokatjogiigenyekel6'terjesztes6hez,ervenyesl'tesehezvagyvedelm6hez;vagy

-  az  erintett  tiltakozott  az  adatkezeles  ellen;  ez  esetben   a   korlatozas  arra  az  id6'tartamra

vonatkozik,  ami'g  megallapitasra  nem  kerul,  hogy  az  Alapi'tvany  jogos  indokai  els6'bbs6get

6Iveznek-e az 6rintett j.ogos indokaival szemben.

e)tiltakozashozval6jog(GDPR21.cikk):az€rintettjogosultarra,hogyasaj.5thelyzet6velkapcsolatos

okokb6l   barmikor  tiltakozzon   szem6Iyes   adatainak   az   adatkezel6'   vagy   egy   harmadik   fel   jogos

erdekeinek  ervenyesl'tesehez  szuks6ges  kezel6se  ellen.  Ebben  az  esetben  az  Alapitvziny a  szem6lyes
adatokat   nem   kezelheti  tovabb,   kiveve,   ha   az  Alapl'tvany  bizonyi'tja,   hogy  az  adatkezelest  olyan
kenyszeri't6'erejtl'j.ogosokokindokolj.ak,amelyekels6'bbs€get€Iveznekazerintetterdekeivel,I.ogaival

€s  szabadsagaival   szemben,   vagy  amelyek  jogi   ig€nyek  el6terjeszt6sehez,   6rvenyesi'tes6hez  vagy
v6delm€hez   kapcsol6dnak.   Abban   az  esetben,   ha   az  adatkezel6sre  jogi   k6telezetts6g  tell.esit6se
erdekeben  keriil  sor,  a tiltakozashoz val6 jog gyakorlasa  nem  eredmenyezi a jelen  szabalyzat szerinti
adatkezeles megszunteteset.

f)  a  fenti  jogokkal  kapcsolatos  taj6koztatashoz  val6 jog  (GDPR  12.  cikk):  az  Alapi'tvany  kesedelem
nelkul, kerelme beerkez6set6l szami'tott egy h6napon beltil taj.6koztatja az €rintettet az adatkezelessel
kapcsolatos   k6rtllmenyekr6l   t6m6ren,   atlathat6an,   k6zerthet6en   es   vilagosan.   Szukseg   eseten,
figyelembe veve  a  kerelem 6sszetetts6get €s a  k€relmek szamat,  ez a  hatarid6' tovabbi  k6t h6nappal
meghosszabbi'that6.     A     hatarid6'     meghosszabbit5sar6l     az     Alapitvany     a     k6sedelem     okainak
megjel6les6vel a kerelem  kezhezvetel6t6l szami'tott egy h6napon  belul taj6koztatja az 6rintettet.

A  tajekoztatas  ingyenes.   Ha   az  erintett  k6relme  egy6rtelmd'en   megalapozatlan  vagy  -  ktil6n6sen
ism6tl6d6  I.ellege   miatt  -  tulz6,   az  Alapitvany,   figyelemmel   a   k6rt   informaci6  vagy  taj.ekoztatas
nyt]jt5s5val vagy a  k6rt  int6zked6s  meghozatalaval I.5r6  adminisztrativ  k6ltsegekre:  eszszertl'  6sszegti'

dijat   Sz5mithat   fel,   vagy   megtagadhatja    a    k6relem    alapjan   t6rt6n6    int6zked6st.   A    k6relem
egy6rtelma'en megalapozatlan vagy ttllz6 jelleg6nek bizonyitasa az Alapitvanyt terheli.

Az Alapl'tvany  minden  olyan  cimzettet t5j6koztat a  fenti  b)-d)  pontban  foglaltakr6l  (azaz valamennyi
helyesbit6sr6l,  t6rlesr6'l  vagy  adatkezel6s-korlatozasr6l),  akivel,  illetve  amellyel  a  szemelyes  adatot
k6z6lt6k,   kiv6ve,   ha   ez   lehetetlennek   bizonyul,   vagy   aranytalanul   nagy   er6'feszi't6st   ig6nyel.   Az
Alapitvany az erintettet k6r6sere tai.6koztatj.a e cimzettekr61.

g)  adathordozhat6saghoz val6 jog  (GDPR  20.  cikk):  az  adathordozhat6saghoz val6 jog akkor  illeti  meg az
6rintettet,   ha   az   adatkezel6s  jogalapja   az   6rintett   hozzajarulasa   vagy   az   6rintettel   k6t6tt   szerz6d6s
teljesi't6se.  Ebben az esetben az 6rintett jogosult arra,  hogy a ra vonatkoz6 6s az 6rintett altal az Alapitvany
rendelkez6s6re    bocsatott    szem6Iyes    adatokat    tagolt,    szeles    k6rben    hasznalt,    g6ppel    olvashat6
formatumban   megkapja,   tovabba   j.ogosult   arra,   hogy   ezeket   az   adatokat   egy   m5sik   adatkezel6nek
tovabbitsa  anelktil,  hogy  az  Alapitvany  ezt  akadalyozna.  Az  6rintett jogosult  tovabba  arra,  hogy -ha  ez

technikailag  megval6sithat6  -  kerje  az  A[apitvanyt6l  a  szem6lyes  adatok  masik  adatkezel6h6z  t6rten6
k6zvetlen tovabbitasat.

h)   hozzajarul5s visszavonasahoz val6 jog: az erintett az Alap`tvany szamara valamely celb6l megadott
hozzaj.5rul5s5t   b5rmikor  visszavonhatja,   amely   esetben   szem6Iyes   adatait   a   tovabbiakban   nem
kezelj.tjk.   A   hozz5j.arulas   visszavonasa   nem   6rinti   a   hozzajarulason   alapul6,   a   visszavonas   el6tti

adatkezel6sj.ogszerd's696t.
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i)   panaszt6telhez val6 jog (GDPR 77. cikk): az erintett I.ogosult arra, hogy panaszt tegyen a feltigyeleti
hat6sagnal, ha a megitelese szerint a ra vonatkoz6 szem6lyes adatok kezelese serti a GDPR-t. A panasz
a  Nemzeti  Adatvedelmi  es  lnformaci6szabadsag  Hat6sagnal  tehet6  meg  (cim:  1055  Budapest,  Falk
Miksa      utca     9-11.;     telefon:     +36     1     391     1400;     fax:     +36     1     391     1410;     www.naih.hu;

ugyfelszolgalat@naih.hu).

j)   bir6s5ghoz   fordulas   joga   (GDPR   79.   cikk):   az   6rintett   bir6sagi   eljarast   kezdem6nyezhet,   ha
megitelese   szerint   az  Alapitvany  a   szemelyes   adatainak   nem   megfelel6   kezelese   k6vetkezteben
megsertette  a  GDPR  szerinti  jogait.  Az  Alapitvannyal  szembeni  eljarast  az  Alapitvany  tev6kenys6gi
helye  szerint  illet6kes  bir6sag  el6tt  vagy  az  6rintett  szokasos  lakhelye/tart6zkodasi   helye  szerint
illet6kes bir6sag el6tt is megindithat6.

Ill. Erdekm6rlegel6si teszt

Az  GDPR  rendelkez6sei  szerint  lehet6s6g  van  hozz5j.5rul5s  n6Iktjli  adatkezel6sre,  ha  ezt  valamilyen

jogos erdek lehet6've teszi, felteve, hogy az Adatkezel6 eleget tesz taj.ekoztatasi k6telezettsegenek.
Az adatkezel6s j.ogalapj.anak vizsgalata soran a  GDPR 6. cikk (1)  bekezd6se a) -f)  pontjai az iranyad6k.

Amennyiben a jogalapot a GDPR 6. cikk (1)  bekezdes f)  pontja j.elenti, az adatkezelesi folyamat, akkor
6s  annyiban  lesz  j.ogszerd',  amennyiben  az  adatkezel6s  az  adatkezel6'  vagy  egy  harmadik  fel  I.ogos
erdekeinek 6rvenyesitesehez sztlks6ges, kiv6ve,  ha ezen erdekekkel szemben els6'bbs6get 6lveznek az
6rintett olyan 6rdekei vagy alapvet6' j.ogai 6s szabads5gai, amelyek szem6lyes adatok v6delm6t teszik
sztiks6gesse.

Az adatkezeles jogszertl's696nek vizsgalatahoz az Ala pitvany elvegez egy erdekmerlegelesi tesztet, mely
soran  az  adatkezel6s  c6lj.anak  szuks6gess696t  6s  az  6rintettek j.ogainak  6s  szabadsagainak  aranyos
mert6kfu' korl5tozasat vizsgalja 6s megfelel6en alatamasztja.

Az erdekm6rlegel6si teszt soran az Alap`tv5ny azonositja jogos 6rdek6t az adatkezel6shez, valamint a
sdlyozas ellenpontj.at k6pez6' 6rintetti 6rdeket 6s az erintett alapjogot. Az egymassal ellent6tes jogok
6s 6rdekek stllyozasanak felt6tel6t mindig az adott eset sajatos k6rtllm6nyeire val6 tekintettel vizsgalj.a
az Alap`tvany. Az Alapitvany a  m6rlegel6s soran figyelembe veszi  kt]16n6sen a  kezelt,  illetve kezelend6
adat   term6szet6t   6s   szenzitiv  jelleg6t,   nyilvanossaganak   m€rt€k6t,   az   esetlegesen   bek6vetkez6
szab5lysertes stllyossagat, stb.

Az erdekmerlegelesi teszt reszekent a szuksegesseg es aranyossag vizsgalatat is elvegzi az Alapitvany,
amelynek ertelmeben a szem6lyes adatok vedelme al6Ii  kiveteleknek es a vedelem  korlatozasainak a
felt6tlenul sztlks6ges m6rt6k hatarain  beml  kell  maradniuk. A kezelhet6' adatok jellege 6s mennyisege
nem  haladhatja  meg  a  jogszerd'  erdekek  ervenyesitese  cell.ab6l  szukseges  merteket.  Az  aranyossag
vizsgalata  a  c€lok  es  a   megvalasztott  eszk6z6k  k6z6tti  kapcsolat  ertekeleset  foglalj.a  magaban.  A
valasztott  eszk6z6k  a   sztlksegesseg   merteket   nem   haladhatj.ak   meg,   azonban   az  eszk6z6knek   is
alkalmasnak kell  lennitik a meghat5rozott c6l el6r6s6re.

A sdlyozas elv6gz6se alapj.an az Alapitv5ny megallapi'tja, hogy kezelhet6'-e a szem€lyes adat.

A  teszt  eredm6ny6r6'l  az  6rintettek  taj.6koztat5st  kapnak,  melyb6l  egy6rtelmd'en  kidertll,  hogy  mely

j.ogos  6rdek  alapj.an  6s  mi6rt  tekinthet6'  aranyos  korlatozasnak  az,  hogy  az  Alapi'tvany  az  erintett
beleegyezese  nelkul  kezeli  a  szemelyes  adatot,  tehat  az  Alapitvany  adatkezel6s6hez  fa'z6'd6'  jogos
erdeke miert mtllja felul az 6rintett 6rdekeit, illetve I.ogait. Az Alapi'tvany taj6koztatja az 6rintetteket a
hozz5jarulas   hiany5ra   tekintettel   alkalmazott   adatv6delmi   garanciakr61   6s   az   adatkezeles   elleni

tiltakozaslehet6's6geir6'I.
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Nem   lrhat6  el6'  az  ellent6tes  6rdekek  6s  jogok  k6z6tti  stilyozas  eredmenye  anelkul,   hogy  elter6'
eredm6nyt  tenne  lehet6'v6  az  Alapitvany  az  adott  eset  saj.5tos  k6rt]lm6nyeire  tekintettel,  ez6rt  az
Alapitvany minden egyes esetben kul6n erdekm6rlegelesi tesztet vegez el.

Lehets6ges forgat6k6nyv, melyt6l val6 elt6r6s I.ogat az Alapitvany fenntartj.a:

a)         az  Alapitv5ny  a  tervezett  adatkezel6s  megkezd6se  el6'tt  attekinti,  hogy  a  cell.a  elerese
erdekeben felt6tlenul szuks6ges-e szem€lyes adat kezelese: rendelkezesre allnak-e olyan
alternati'v    megoldasok,    amelyek    alkalmazasaval    szem6Iyes    adatok    kezel6se    n6Ikul
megval6sithat6 a tervezett c6l;

b)         az Alapitv5nyaj.ogos erdeket a  lehet6' legpontosabban meghatarozza;
c)          az  Alapitvany  meghat5rozza,   hogy  mi  az  adatkezel6s  cell.a,   milyen  szem6lyes  adatok,

meddig tart6 adatkezeleset igenyli a jogos erdek;
d)         az  Alapitvany  meghatarozza,  hogy  az  6rintetteknek  mik  lehetnek  az  6rdekeik  az  adott

adatkezel6s    vonatkozasaban    (pl.:    azok    a    szempontok,    amelyeket    az    6rintettek
felhozhatnanak az adatkezel€ssel szemben);

e)         az   Alapitvany   elv6gzi   jogos   6rdekeinek   6s   az   6rintettek   6rdekeinek,   alapj.ogainak
st]lyozasat  6s ez alapj5n  megallapitja,  hogy a  szem6lyes  adat  kezelhet6'-e.  Az Alapi'tvany
meghatarozza, hogy mi6rt korlatozza ar5nyosan az Alapi'tv5ny jogos 6rdeke -€s az ennek
alapj.an    vegzett    adatkezeles    -    a    4.    Iepesben    meghatarozott    6rdekelti    I.ogokat,
varakoz5sokat;

f)          az Alapitvany meghatarozza, mely garanciak biztosi'thatjak az adatkezeles sztiksegesseg6t
-aranyoss5gat (term€szetesen mss garancialis int6zked6sek is alkalmazhat6k).

Az Alapitvany jelen  szabalyzat  1.  sz.  mell6klet6ben  lel'rt szempontrendszer figyelembev6tel6vel v6gzi
el az 6rdekm6rlegel6st.

IV. Adatv6delemi tisztvisel6 szerepe, feladatai

Az   Alapi'tvany   altal   folytatott   adatkezelesi   tev6kenys6gek   szervezeten    beluli   felugyelet66rt   az

adatv6delmi   tisztvisel6'   felel6s,   aki   k6zremti'k6dik   abban,   hogy   az   Alapitvany   az   adatvedelmi,   -

biztonsagi,        -kezel6si,       -tovabbit5si        6s       -k6zl6si        k6telezetts696nek       a       j.ogszabalyokban

meghat5rozottaknak megfelel6'en tegyen eleget. E16'segiti az erintettek I.ogainak biztositas5t, valamint

kivizsgalj.a es megvalaszolja az 6rintett szemelyt6'I beerkez6 panaszt.

(1)Az  adatv6delmi  tisztvisel6  elk6sziti  az  Alapl'tvany  adatv6delemr6l  sz616  altalanos  szab5lyzatat  6s
koordinalja  a  specialis  adatkezel6si  taj6koztat6k,  szab5lyzatok  elk6szit6s6t.  Ha  sztlks6ges,  I.avaslatot

tesz ezek m6dositasara, valamint nyiMntartast vezet az Alapitvany altal folytatott adatkezelesekr616s
az adattovabbl'tasokr61.

(2) Az Alapitvany az adatvedelmi tisztvisel6' reven gondoskodik az adatvedelmi tudatossag szervezeten
beltlli  €s  adott  esetben   kivt]li  (pl.  adatfeldolgoz6k)  megfelel6  kialakitasar6l,  a  szem6lyes  adatokat
kezel6 munkavallal6k adatvedelmi oktatasar61.

(3)  Egy  esetleges  adatvedelmi  incidens  eseten jelzi  azt az Alapitvany  t]gyvezet6'j.6nek,  6s  r6szt vesz a
kivizsgalasaban,    illetve    a    hat6sagnak   t6rten6'    bejelent6seben,    valamint   -   szdkseg    eset6n    -

k6zremd'k6dik  az  incidensben  6rintettek  ertesites6ben.  Az  Alapitvany  az  adatvedelmi  incidensekr6'l

nyilvantartast  vezet,   amely  tartalmazza   az   adatvedelmi   incidenshez   kapcsol6d6   tenyeket,   annak

hatasait 6s az orvoslasara tett int6zked6seket.

Az adatvedelmi incidenst az Alapi'tvany indokolatlan kesedelem nelkul, es ha lehetseges, legkes6bb 72

6raval azutan, hogy az adatvedelmi incidens a tudomasara jutott, bejelenti az adatvedelmi hat6sagnak,
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kiv6ve,  ha  az  adatv6delmi  incidens val6szinffs`thet6en  nem I.ar kockazattal  a  termeszetes  szem6lyek

j.ogaira 6s szabads5gaira n6zve. Ha a bejelent6s nem t6rt6nik meg 72 6ran beltll, az Alapitv5ny mell6keli
a bejelent6shez a kesedelem igazolasara szolgal6 indokokat is. Az Alapitvany a  bejelentesben:

a)     ismerteti  az  adatvedelmi  incidens  jelleg6t,   bele6rtve  -  ha   lehetseges  -  az  erintettek
kateg6riait es  hozzavet6leges szamat, valamint az  incidenssel  6rintett adatok  kateg6riait

€s hozzavet6leges szamat;
b)     k6zli  az adatv6delmi  tisztvisel6 vagy a  tovabbi taj.ekoztatast  nydjt6  egy6b  kapcsolattart6

nev6t 6s elerhet6segeit;
c)     ismerteti az adatvedelmi incidensb6l ered6, val6szincisithet6 k6vetkezm6nyeket;
d)    ismerteti   az  Alapitv5ny  altal   az  adatv6delmi   incidens   orvoslas5ra   tett  vagy  tervezett

int6zked€seket,   bele6rtve   adott  esetben   az   adatvedelmi   incidensb6l  ered6  esetleges
hatranyos k6vetkezmenyek enyhites6t c6lz6 int6zked6seket.

(4)  Ha  az  adatvedelmi  incidens  val6szlnffsithet6en  magas  kockazattal  jar  a  termeszetes  szemelyek
jogaira 6s szabadsagaira n€zve, az Alapl'tv5ny indokolatlan  k6sedelem  n6lkdl tajekoztatj.a az 6rintettet
az adatv6delmi incidensr61. A t5j6koztatasban vilagosan 6s k6z6rthet6en ismertetni kell az adatv6delmi
incidens jelleget, es k6z6lni kell  Iegalabb a fenti (3)  bekezdes b) -d)  pontjaiban foglaltakat.

V. Adatbiztonsf g

(1)  Az  Alapi'tvany  munkavallal6i   k6telesek  gondoskodni  a   Szabalyzatban  foglaltak  betartasar61   6s
betartat5s5r61.  Mindazon  szem6lyek,  akik  az  Alapitvannyal  fennall6  jogviszonyukkal  6sszeft]gg6sben
szem6lyes adat birtokaba j.utnak, ilyet munkak6ruk vagy tiszts6guk alapjan  kezelnek, k6telesek v6deni
es   6rizni,   6s   minden   er6'feszi'test   megtenni   annak   6rdekeben,   hogy   azok   megfelel6   vedelm6t,
bizalmass595t biztosits5k.

(2)    A    szemelyes    adatokat    v€deni    kell    kiil6n6sen    a    jogosulatlan    hozzaf6res,    megvaltoztatas,
nyilvanoss5gra  hozas vagy t6rl6s,  illet6'Ieg s6rt]16s vagy a  megsemmist]16s ellen,

(3) A vedelmi intezkedesek kiterjednek:

(a)        az alkalmazott hardvereszk6z6kre 6s azok mtj'k6d6si biztonsagara,

(b)        az informatikai eszk6z6k uzemeltetes6hez szuks6ges okmanyokra 6s dokumentaci6kra,

(c)        az  adatokra  es  adathordoz6kra,  a  megsemmisit6sukig,  illetve  a  t6rlesre  szant  adatok
felhasznalasaig,

(d)       az  adatfeldolgoz6   programrendszerekre,  valamint  az  adatkezelest  tamogat6  rendszer
szoftverek        tartalmi        6s         logikai        egyseg6re,        el6frasszerd'        felhasznalasara,
reproduk5lhat6sagara.

(4)  Az  egyes  szervezeti  egys6gek vezet6'i  meghatarozzak  a  hozzaf6r6si I.ogosultsagokat.  A  szem6lyes
adatokhoz   val6   hozz5f6r6s   csak   azon   munkav5llal6k   sz5m5ra   biztosithat6,   akiknek   a   szem6lyes

adatokat a feladataik teljesit6s6hez sziiks6ges kezelnidk, ismernidk.

(5) Az adatok biztonsagos t5rol5sf nak m6dja:
-papiron 6rz6s helye:  1143 Budapest, Stefania tit 61.
-elektronikusan  (elektronikus eszk6z6k helye:  1143  Budapest, Stefania  dt 61.)
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(6)   A   munkavegzeshez   biztosftott   informaci6technol6giai   vagy   szamitastechnikai   eszk6z6k   privat
haszn5lata a munk5ltat6 altal nem engedelyezett.

(7)   A   Kormany   altal   kihirdetett   vesz6lyhelyzet   k6vetkezt6ben    kialakult   specialis   foglalkoztatasi
szabalyoknak   megfelel6en    (Home   Office)   az   otthoni    munkavegzes   soran,   a   sajat   vagy   mobil
szami't5stechnikai   eszk6z6k6n   t6rten6   munkav6gzes   eseten    is   be   kell   tartani   az   adatv6delmi

szabalyokat,  valamint  a  keletkezett  bizalmas  adatokat  legkes6bb  a  v6szhelyzet  elmt]ltaval  mindenki

k6teles atmenteni a munkaltat6 szerverere 6s t6r6lni a  privat eszk6z6kr61.

(8) Az Alapitvannyal  barmilyen jogviszonyban all6k k6telesek az eszlelt vagy az altaluk veletlenszertien
elk6vetett  adatvedelmi  incidenst  az  adatvedelmi  tisztvisel6  r6szere  halad6ktalanul,  de  legk6s6bb  24
6ran  beltll  bej.elenteni.

VI. Adatfeldolgoz6k

Amennyiben  az  adatkezeles   nem  v€gezhet6  el  az  Alapi'tvany  altal,   dgy  az  adatok  kezel6s6vel  az
Alapitvany kt]ls6' adatfeldolgoz6 szervezetet is megbizhat. Az adatfeldolgoz6 altal v6gzett adatkezel6si
tev6kenysegeket a felek k6z6tti szerz6'des szabalyozza.

Adatfeldolgoz6 neve: Adatkezel6si tev6kenys6ge: Adatfeldolgoz6 adatai, el6rhet6's6ge:

KBOSS.hu  Kft. szamlazz.hu, szaml5z6 szekhely: 2000 Szentendre, Taltos u. 22/b

Program ad6szam:  13421739-2-13,
cegjegyzekszam : 13-09-1ol824

Kulcs-Soft Kulcs-K6nyvel6s program sz6khely:  1022 Budapest, T6r6kv6sz tit
Szamitastechnikai 30/A.,
Nyrt. ad6szam: 13812203-2-41,

c6gj.egyzekszam: 01-10-o45531
Soft Consulting Baber berszamfejt6' program szekhely:  ±±43  B.ddapest, Stefinia  6t 61.,
Hungary Zrt. 1113  BudaDest. Karolina  dt 65.

ad6szam  14936322-2-41,
cegjegyzekszam : 01-09-67416o

Mailchimp Az 6rintetteknek sz616 https://mailchimp.com/
hirlevel  kikdldeset biztosi`t6 szekhely: The  Rocket Science Group,  LLC,

Mailchimp program 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000,
Atlanta, GA 30308 USA

L.--.--•`.01--J`,-,`.a,`~.`. A www.mavzenekar.hu -     --             ,          ,     -     --          ,     .-       .      .
-+, . ` . . \, , ,  I   -+,  ,   -   ,+ t~ \~ |~ l`, +-, ,,   ,, \~ . .  'J `- I  I . `. .  .   `- .

` ,i I I -I I,^ .AVLSITechnoloaies  Kft. honlap uzemeltetesevel 3E    IIi/1E^    -JA,-<r-`.£Onor)aoA   1   A.
+.,1,,1111  \,\,,  \,  \^\^\,*L\^||,,   \,\+\,+,JJ\,I    +   _TL

6sszeftlgg6 feladatokat ellat6 sz6khelv: 7621 P6cs.  Rdk6czi dt 35-37.

ad6szdm: 26699356-2-02
c6aieavz6ksz6m: 02-09-084305

Tarhely.Eu Szolg5ltat6 tarhely-szolgaltatas5val sz6khely:  1144 Budapest, Ormansag u. 4.
Kft. 6sszefugg6 feladatok ad6szam: 14571332-2-42,

cegj.egyzekszam : 01-og-9o9968
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ITwise  Kft.Dr.F6ldesKatalin Rendszergazda feladatokFoglalkoz5s-eg6szs6gtlgyivizsgalatokelvegz6seMunkav6delmiszaktevekenyseg±__..i_i,,,-,,
14tat6szdm: DOK  2021/0ooszekhely:1036Budapest,Lajosu.93-99.019

ad6szam:  17723736-2~41,

c6gjegyz6ksz5m :  13-09-193854

foglalkozas -eg6szs6gtlgyiszakorvosP5lilmree 6ni
szekhely:  1132  Budapest,  Kresz G6za  u.

39.I/3"
ANTSZ eng.szam 869/2013/1/13/2013,ad6szam:55069962-1-41

'8yvallalkoz6lntertjcketKft sz6khely: 1094 Budapest Tompa  u.14.,
ad6szam: 57055958-1-43

jegyertekesitesi rendszerrendszergazd5ja szekhely: 1139 Budapest Vaci dt 99.,
ad6szam:  10384709-2-41`,.aEJ1,\^-r.A,+  ^A       ,

.,
L±, r\ n C i\ ~ , + - ,,^___''.`-a,--,           ,`1an\,t<,AA',-^!+4,a,-1+~|\C

., . .... .\fi€F5e¥aI, . ._`,' te,-    .,,

Meride    Kft

I  C:A 1 ^1

a kozonsegszervezo,jegyertekesl't6 szekhely:  1072  Bp., Ak5cfa u.  22.,1/9.
ad6sz5m: 25022083-2-42

Az  Alapitv5ny,  mint  Adatkezel6'  jogosult  6s  k6teles  minden  olyan  rendelkezesere  all6  es  altala

szabalyszerd'en    t5rolt    szem6lyes     adatot    az     illet6kes     hat6sagoknak    tov5bbitani,     amely

adattovabbitasra  6't  jogszabaly  vagy  joger6's  hat6sagi  k6telez6s  k6telezi.  IIyen  adattovabbitasa,

valamint az ebb6l szarmaz6 k6vetkezmenyek miatt az Adatkezel6' nem tehet6' felel6ss6.

Az  Alapitvany  a   fentiekben   nem  I.elzett  adatatadast   kizar6lag  az  6rintett  el6'zetes  6s  tajekozott

hozzajarulasa eset€n hal.t vegre.

VII. Adatkezel6sek 6sszekapcsolf sa

A szem6lyes adatok kezel6s6nek nyomon k6vet6s6hez Adatt6rkeppel rendelkezik az Alapitvany.

VIII. Zar6 rendelkez6sek

(1)           Jelen szabalyzat2020. oktdber 1..._2_021. februdr| napjan l6p hatalyba.

(2)  Az  Alapitvany  figyelemmel   k'seri   az   Eur6pai  Adatv6delmi  Testulet  ir5nymutatasait,   a   magyar

jogalkotast, illet6Ieg az Eur6pai uni6ban alakul6 GDPR gyakorlatot a I.ogszabalyoknak es a gyakorlatnak
val6 folyamatos megfelel6s biztositasa 6rdekeben.

(3)    Jelen    szabalyzat    felulvizsgalatara    I.ogszabalyi    valtozas    vagy    az    Alapitvany    mtik6des6ben
bek6vetkezett  valtozas  eset6n,  legalabb  6vente  egyszer,  aprilis  h6napban  kerul  sor.  A felulvizsgalat

datuma es a vizsgalatot v6gz6 neve a  Felt]lvizsgalati napl6ban dokument515sra  kerul.

12



!kt3t5c:5:ii :  DoryJ2020,Joooo5i

uk_tat6sz6m:  DOK/2021/000019_

1 .sz.  mell6klet

ADATVEDELMI ERDEKMERLEGELESI TESZT

Ha az adatkezel6' a szemelyes adatok kezelest un. erdekm€rlegelest igenyl6 I.ogalap kivalaszt5saval
folytatj.a  (GDPR 6. cikk (1) bek.  d.)  es f.)  pontok, valamint 9. cikk (2)  bek. c.) pont) ugy az adott

md'velet megkezd6se el6'tt az un, erdekm6rlegel€si tesztet el kell vegezni.

1. Az 6rdekmerlegel6si

teszt elv6gz6s6nek oka :
A   MAV   Szimfonikusok   Zenekari   Alapi'tv5ny   (a   tov5bbiakban:

Alapitvany) tev6kenys696hez kapcsol6d6an a  (akiknek az adatait
kezeli  pl.  k6zremd'k6d6'  md'v6szek)  (a  tovabbiakban:  Erintettek)

szemelyes adatait kezeli.

Az     adatkezel6s    jogalapjanak     vizsgalata     sor5n     az     Eur6pai

Parlament 6s a Tanacs (Eu) 2016/679 Rendelete (a tovabbiakban:

Rendelet)    6.   cikk   (1)    bekezdese   a)-   f)    pontj.ai,   valamint   az

inform5ci6s  6nrendelkezesi j.ogr6I  es  az  informaci6szabadsagr6l

szdl6     2011.     evi     CXII.     t6rveny     (a     tovabbiakban:     lnfotv.)

rendelkez6sei az iranyad6k.

Amennyiben a jogalapot a Rendelet 6. cikk (1) bekezdes f) pontj.a

jelenti: az adatkezelesi folyamat akkor es annyiban  lesz j.ogszerd',
amennyiben  az adatkezel6s az adatkezel6 vagy egy harmadik fel

jogos  6rdekeinek  6rv6nyesi't6s6hez  szuks6ges,   kiv6ve,   ha  ezen
6rdekekkel   szemben   els6bbseget   elveznek   az   erintett   olyan

erdekei  vagy  alapvet6' jogai  6s  szabads5gai,  amelyek  szem6lyes
adatok v6delm6t teszik sztlks€gesse.
Az adatkezeles jogszerd's6g€nek vizsgalatahoz el  kell vegezni egy

erdekm6rlegelesi  tesztet,   mely   soran   az   adatkezeles   c6lj.anak

sztiks6gess696t   6s   az   €rintettek   j.ogainak   6s   szabadsagainak

aranyos    mert6ktl'    korlatozasat    kell   vizsgalni    6s   megfelel6en

alatamasztani.

Az erdekmerlegelesi teszt soran az Alapitvany:
-azonositj.a     az     adatkezel6nek,     azaz     az     Alapitvanynak     az

erdekmerlegel6si     teszt     targyat     k6pez6     szem6lyes     adat
kezel6s6hez fti'z6d6' I.ogos 6rdek6t, 6s

-a tervezett adatkezeles megkezd6se el6'tt attekinti, hogy a celja

el6r6se    erdek6ben    feltetlentll    sztlks6ges-e    szem6lyes   adat

kezel6se:  rendelkez6sre  51lnak-e  olyan  alternativ  megold5sok,

amelyek    alkalmazasaval    szem6lyes    adatok    kezel6se    n6Ikt]l

megval6si'that6 a tervezett c61, 6s
-megallapitj.a  az  Erintetteknek az 6rdekm€rlegel€si teszt targyat

k6pez6  szem6lyes  adataival  kapcsolatos  erdekeit,  az  6rintett

alapjogokat,  mint az Alap`tvany jogos  6rdekeinek ellenpontjat,

es
-elv6gzi    az    Alapitvany    jogos    6rdekeinek    6s    az    Erintettek

6rdekeinek,  alapj.ogainak sdlyozasat es ez alapj.5n  meg5llapl`tj.a,

hogy a szemelyes adat kezelhet6-e.

Az ok, jogalap  leirasa:

2. Az Alapitvany,  mint

adatkezel6 I.ogos 6rdeke:
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3. Az Erintett 6rdekei, Az   Alapt6rveny   rendelkezesei   ertelmeben   mindenkinek  I.oga   van
alapJ'ogok: szemelyes  adatai  v6delm6hez.  Az  lnfotv.  kifejezett  c6lja  az  adatok

kezeles€re   vonatkoz6   alapvet6   szabalyok   meghatarozasa   annak
erdekeben,    hogy    a    termeszetes    szemelyek    maganszferaj.at    az
adatkezel6k tiszteletben  tartsak.  Az  lnfotv.  tovabba  alapelvi  szinten

r6gziti,   hogy   szem6Iyes   adat   kizar6Iag   meghat5rozott   c6Ib61,  jog

gyakorlasa   es   k6telezettseg   teljesitese   erdekeben   kezelhet6.   Az
adatkezel6snek minden szakaszaban  meg kell felelnie az adatkezel6s

c6lj.anak,  az  adatok  felvetel€nek  6s  kezelesenek  tisztessegesnek  6s
t6rv6nyesnek kell lennie. Csak olyan szem6lyes adat kezelhet6', amely

az   adatkezel6s   c€ljanak  megval6sulasahoz  elengedhetetlen,   a   c6l

el6r6s6re  alkalmas.  A  szem6lyes  adat  csak  a  c6l  megval6sulasahoz

szuks6ges    m6rt6kben    es    ideig    kezelhet6.    A    szem6Iyes    adatok

jogosulatlan vagy c€lt6l elt6r6' kezeleset, illetve az adatok biztonsag5t
szolgal6   intezkedesek   elmulasztasat   a    Buntet6'   T6rv6nyk6nyv   is
btlntetni rendeli.

Az Erintettnek, mint termeszetes szemelynek az el6bbiek szerinti
vedelmet 6lvez6' erdeke fti'z6dik ahhoz, hogy:
-inform5ci6s 6nrendelkez6si j.ogat gyakorolhassa,

-saj.at szem6lyes adatainak masok altali kezel6s6r6I maga

rendelkezhessen,
-maganszferajat az adatkezel6'k tiszteletben tartsak,
-     az informaci6s 6nrendelkez6si I.og 6rv6nyesl't6s6t el6segit6',

illetve a szem6lyes adatok es ezen kereszttil a  maganszfera

vedelmet biztosi't6 jogszabalyi rende[kezesek 6rvenyestlljenek.

4. Az Alapi'tvany jogos6rdekeinek€sazErintettekerdekeinek,alapjogainaksdlyoz5sa:

5. A biztosit6kok, Az adatfelv6telkor k6telez6'en  nydj.tott taj6koztat5son tdl az  Erintett
garanciak: barmikor informaci6t k6rhet az adatkezel6s 16nyeges k6rdlm6nyeir6l,

melyr6'l az Alapitv5ny a  lehet6' Iegr6videbb id6',  maximum a  k6relem

beerkezeset6l   szamitott   30   napon   beltll   irasban   tajekoztatja.   Az
Alapi'tv5ny  honlapj.an  el6rhet6  az  Altal5nos  Adatv6delmi  szabalyzat,

mely  r6szletes  leir5st tartalmaz  az  adatkezel6s  celjar6I, I.ogalapjar61,

id6tartamar61,     azok    egyeb    jogszab5lyi    el6irasoknak    megfelel6'

jellemz6ir6'l.

Az    Erintett    taj6koztatast    kerhet    szem6lyes    adatai    kezel6ser61,

valamint   k6rheti   szem6Iyes   adatainak   helyesbit6s6t,    illetve   -   a

j.ogszabalyban  elrendelt  adatkezelesek  kivetelevel  -t6rleset  az  adat
felvetelen6l    I.elzett    m6don,    illetve    az    adatkezel6    felttlntetett
elerhet6'segein:

Nev..        Polefk6No6mi

E-mail cim:          adatkezeles@mavzenekar.hu
Telefonszdm:      +36-1-338-2664

Jogorvoslati   lehet6's6ggel,   panasszal   a   Nemzeti   Adatv6delmi   6s
Inform5ci6szabadsag Hat6sagnal (a tovabbiakban: NAIH)  lehet elni:Nev:NemzetiAdatv6delmi6slnformaci6szabadsagHat6s5g

Sz6khely:  1055  Budapest,  Falk Miksa  utca  9-11.

Honlap:  http://www.naih.hu
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Az   adatkezel6s    a   telefonszam    kapcsolatfelvetel   6s    esetlegesen

kapcsolattart5s c6Ij5b6l t6rten6' felhasznal5saig, ellen6'rz6s6ig terj.ed

ki,   annak  j.ogosulatlan   harmadik   szem6lyek   fel6   t6rt€n6   kiadasa,

profilalkotas  c6lj.ara  t6rten6'  felhasznalasa   nem  val6sulhat  meg.  A
val6s5gnak   nem   megfelel6   szem6Iyes   adat   m6dosit5sa   b5rmikor
kerhet6'.     Az     Erintett     k€rheti     szemelyes     adatainak     t6rl6set,

amennyiben   velemenye   szerint   annak   kezel6se   nem   indokolt.   Az
Alapitvany  a   k6relem   be6rkez6s6t  k6vet6'  30  napon  beliil  frasban

6rtesiti az Erintettet a  k6relem  kivizsgalasanak eredm6ny6r6I,  illetve

a jogorvoslati lehet6's6gekr6'l. Az adat t6rl6sre kerul, ha az Alapitv5ny
meg5llapit5sa   szerint  a   tarolt   adat   kezel6se  jogellenes,   a   t6rl6st

elrendelte  a  bi'r6sag,  a  NAIH,  az  adat  hianyos,  vagy  t6ves,  6s  ezen

5llapot   nem   kikt]sz6b6lhet6',   vagy  az  adatkezel6s   c6lj.a   megszd'nt,
illet6'leg az adat tarol5sanak t6rv6nyi  hataridej.e  lej.art.  Az Alapitv5ny

az adatbiztonsag ervenyesul6se okan, az lnfotv., illetve az egy6b adat-

6s  titokv6delmi  szabalyoknak  megfelelve   minden  olyan   technikai,

szervezeti, szervez6si es egyeb olyan md'szaki feltetelt biztosit, amely
a   kezelt   adatok  j.ogellenes   nyilvanossagra   hozatalat,   jogosulatlan

adattov5bbi't5sat,     hozzafereset,     m6dosit5sat,     megsemmistileset
megakadalyozza. E16'bbiekre tekintettel a T5rsas5g altal kezelt adatok
s6rthetetlensege 6s titkossaga teljes k6rd'en biztosl'tott.

6. Az 6rdekmerlegelesiteszteredm6nye:

7. A tiltakozas j.oga: Az   Erintett   nyilatkozataban   kifogasolhatja   adatainak   kezel6set,   6s

k6rheti   az   adatkezeles   megszuntet6s6t,   illetve   a    kezelt   adatok

t6rl6s6t,  mely  k6relmet  az  Alapitvany  a  be6rkezest6l  szamitott  15
napon      beltll      megvizsgal,      d6nt6s6r6'l,      illetve      a     jogorvoslati

lehet6s6gekr6l  irasban  megkuldi  taj.ekoztatasat.  Indokolt  tiltakozas

eset6ben -megallapitasra kerul, hogy az Erintett erdekei els6'bbs6get
6lveznek   -   az   adatkezel6s   megszuntetes6re   kerul   sor.   Abban   az

esetben,   amennyiben   az   Erintett   nem   ert   egyet   az   Alapitvany
d6nt6sevel,  a  k6zlest6l  szam`tott  30  napon  belul  a  lakhelye  szerint

illetekes t6rvenyszekhez fordulhat keresettel.
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