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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
~ a Magyar Állami Operaház által szervezett Énekkari Workshop c. rendezvényhez kapcsolódóan~
A Magyar Állami Operaház (a továbbiakban: MÁO) Énekkari Workshop címmel (a továbbiakban: Rendezvény)
egész napos tájékoztató célú rendezvényt tart. A Rendezvényen részt vevő vendégek (meghívottak) személyek
adatainak kezeléséről a MÁO az alábbi tájékoztatást nyújtja.
Adatkezelő:
Székhely:
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

A kezelt adatok
köre

Magyar Állami Operaház
1061 Budapest, Andrássy út 22.
dpo@opera.hu, 06-1-814-7444

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés
határideje

az érintett beazonosítása
kapcsolatfelvétel céljából

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)
pontja, vagyis az érintett
hozzájárulását adta személyes
adatainak egy vagy több konkrét
célból történő kezeléséhez.

a rendezvény
lezárulta

az érintett beazonosítása
kapcsolatfelvétel céljából

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)
pontja, vagyis az érintett
hozzájárulását adta személyes
adatainak egy vagy több konkrét
célból történő kezeléséhez.

a rendezvény
lezárulta

oktatási
intézmény,
amelyben az
érintett tanul

a részvételi jogosultság
megállapítása

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)
pontja, vagyis az érintett
hozzájárulását adta személyes
adatainak egy vagy több konkrét
célból történő kezeléséhez.

a rendezvény
lezárulta

kép- és
hangfelvétel

a MÁO Műsorgyártási Osztálya
általi videóanyag elkészítése, és
annak MÁO általi felhasználása
az alaptevékenységeivel
összhangban

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)
pontja, vagyis az érintett
hozzájárulását adta személyes
adatainak egy vagy több konkrét
célból történő kezeléséhez.

a felhasználási
engedély
visszavonásáig

név

telefonszám, email cím
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5. Az adatokhoz hozzáférő személyi kör
A név, a kapcsolatfelvételhez használt adatok, valamint az oktatási intézmény nevének megismerésére kizárólag a
rendezvény szervezésében érintett szervezeti egységek foglalkoztatottjai ismerhetik meg. A személyes adatokat a
MÁO elektronikus formában őrzi, a hozzáférés felhasználónévvel és jelszóval történő azonosítást követően
lehetséges.
A kép- és hangfelvételek megismerését a MÁO nem köti meghatározott személyi körhöz, tekintettel arra, hogy a
felhasználási hozzájárulások tartalmazzák a felvételek közzétételére vonatkozó engedélyt.
6. Az érintett jogai az adatkezelés kapcsán:


a saját személyes adataihoz való hozzáférést kérhet, azaz információt kérhet arról, hogy vele
kapcsolatban az adatkezelő milyen személyes adatokat kezel, azokról másolatot is kérhet, amennyiben az
mások jogait nem érinti hátrányosan;



a személyes adatok törlését kérheti, kivéve, ha az adat kezelése jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges;



a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti;



bármikor tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamely saját helyzetével kapcsolatos okból.
Ilyen esetben a munkáltató a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha 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;

Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintettnek joga van:


az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulni közvetlenül;



bírósághoz fordulni (az illetékes törvényszék bírálja el az ön igényét).



a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; NAIH) panaszt
benyújtani [postai cím: 1530 Budapest, Pf. 5; telefon: +36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410; e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu];

Amennyiben a kezelt adatok köre, az adatkezelés valamely egyéb körülménye megváltozik, módosul, az adatkezelő
jelen adatkezelési tájékoztatót módosítja és az általa szokásos módokon és csatornákon közzéteszi.
A jelen adatkezelési tájékoztató elérhető az adatkezelő honlapján.
Budapest, [időbélyegző szerint]
Magyar Állami Operaház
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