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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
~ a Magyar Nemzeti Balettintézet felvételi eljárásához ~
Hatályos a 2022. évi felvételi eljárástól kezdődően.
A Magyar Nemzeti Balettintézet felvételt hirdetett 4-14 éves gyermekek részére a 2021/2022-es évadra.
A felvételi eljárás keretében zajló adatkezelésről a Magyar Állami Operaház mint adatkezelő az alábbi
tájékoztatást nyújtja.
Ki az adatkezelő?
Név:
Székhely, levelezési cím:
Honlap:
Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

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

Ki az adatkezelés érintettje?
Az a kiskorú, aki a felvételi eljárásra szabályos jelentkezést nyújt be, valamint a jelentkezésben
közreműködő szülő (törvényes képviselő).
Milyen személyes adatokat kezelünk?
A kiskorú képmását; nevét; lakóhelyének, tartózkodási helyének címét; születési helyét, idejét; táncilletve sportbeli előképzettségét; testmagasságát; a szülő (törvényes képviselő) nevét, telefonszámát.
Az adatkezelés célja:
A személyes adatok kezelésének elsődleges célja a jelentkezőknek a felvételi eljárás során való
beazonosíthatósága.
A szülő (törvényes képviselő) nevének kezelése elengedhetetlen, ugyanis a kiskorú gyermek kizárólag
a törvényes képviselő útján tehet érvényes jognyilatkozatot, akinek kifejezetten hozzá kell járulnia az
adatkezeléshez. A szülő (törvényes képviselő) telefonszámára és e-mail címére – a felvételi eljárás
idejére. és amennyiben a gyermek felvételt nyert, azon túl – kapcsolattartás céljából van szükségünk.
Az adatkezelés jogalapja:
A személyes adatokat hozzájárulás alapján kezeljük, vagyis a jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének
a) pontja szerint: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból
történő kezeléséhez.
Mennyi ideig őrizzük meg a személyes adatokat?
A hozzájárulás alapján kezelt személyes adatok megőrzési ideje a felvételi eljárás lezárultát követő 30
nap. Az őrzési idő lejártát követően a személyes adatokat töröljük.
A jelentkező gyermekre vonatkozó egyéb személyes adatokat legkésőbb a felvételi eljárás lezárultáig
őrizzük meg, azzal, hogy ha a gyermek felvételt nyert, az adatkezelés a megfelelő jogalap fennálltáig
tovább is megvalósulhat.
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Kik jogosultak a megküldött jelentkezési anyagokat megtekinteni?
A megküldött anyagokat kizárólag a Magyar Nemzeti Balett igazgatója, művészeti vezetője, valamint a
Balettiroda munkavállalói jogosultak megtekinteni.
Az érintettek jogai az adatkezelés során:
Az érintettek







információt kérhetnek arról, hogy velük kapcsolatban milyen személyes adatot kezelünk,
másolatot kérhetnek ezekről az adatokról;
kérhetik a személyes adatainak helyesbítését (például névelírás esetén);
kérhetik a személyes adataik törlését;
kérhetik a személyes adataik kezelésének korlátozását;
bármikor tiltakozhatnak a személyes adataik kezelése ellen.

Az érintetti jogok részletesen:
A személyes adataihoz való hozzáférés joga
Ezen joga alapján Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra,
hogy a személyes adataihoz és az általános adatvédelmi rendeletben felsorolt információkhoz (például
az adatkezelés célja, jogalapja, a személyes adatok címzettjei vagy a címzettek kategóriái, harmadik
országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás esetén az azzal kapcsolatos
tudnivalók; az adatkezelés időtartama, vagy annak szempontjai, az érintett jogai, jogorvoslati lehetőségei,
az adatszolgáltatás elmaradásának következményei) hozzáférést kapjon.
Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát köteles az Ön rendelkezésére
bocsátani.
A személyes adatai helyesbítéséhez való joga
A helyesbítéshez való joga alapján Ön egyrészt jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan
késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, másrészt jogosult arra,
hogy kérje a hiányos személyes adatainak kiegészítését.
A személyes adatai törléséhez és „elfeledtetéshez” való joga
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Ön személyes
adatait, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül törölje azokat,
meghatározott feltételek esetén.
Az „elfeledtetéshez” való jog a törléshez való jog online környezetbe történő kiterjesztését jelenti, amely
alapján, ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta az Ön személyes adatát, és azt törölni köteles, köteles
megtenni észszerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az Ön személyes adatait
kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a személyes adataira mutató linkek vagy e személyes adatok
másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
Ezen érintetti joggal kapcsolatban fontos azonban megjegyezni, hogy a személyes adatok törlésére és
„elfeledtetésére” nincs lehetőség, amennyiben az általános adatvédelmi rendelet 17. cikk (3)
bekezdésében meghatározott esetek valamelyike fennáll.
A személyes adatai kezelésének korlátozásához való joga
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Önt jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza, közismertebb nevén zárolja az adatkezelést,
ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:






Ön vitatja a személyes adatai pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze ezen személyes adatai
pontosságát;
az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Ön
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
Ön tiltakozott az adatkezelés ellen. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

A személyes adatai hordozhatóságához való joga
Ön ezen joga alapján jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, és egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá
jogosult arra, hogy ezeket a személyes adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt
akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. Ezt a jogát
akkor gyakorolhatja, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés
automatizált módon történik.
A személyes adatai kezelése elleni tiltakozási joga
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak
a kezelése ellen, ha a személyes adatai kezelésére az adatkezelő jogos érdeke, vagy a közhatalmi jellege
miatt kerül sor. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult
arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen,
ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a
személyes adatai közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatai a
továbbiakban e célból nem kezelhetők.
Kérjük, hogy bármilyen probléma, észrevétel esetén vegyék fel velünk a kapcsolatot a
dpo@opera.hu e-mail címen.
Ezen túlmenően lehetőség van felkeresni a felügyeleti hatóságot is:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (elérhetőségei: ugyfelszolgalat@naih.hu, 06-1391-1400, 1363 Budapest, Pf.: 9.)
Lehetőség van továbbá bírósághoz fordulni: adatvédelmi ügyekben az illetékes törvényszék bírálja el az
igényeket.
Kelt: Budapest, [időbélyegző szerint]
Magyar Állami Operaház
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