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Adatkezelési Tájékoztató 
a Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerészképző Gyakorló Szakgimnázium által 

szervezett Országos Kürtversenyhez 
 

 

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (székhely: 1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8.; képviseli: 

Dr. Vigh Andrea rektor és Szentgyörgyvölgyi László Zoltán kancellár; web: 

https://lfze.hu/kapcsolat, a továbbiakban: Egyetem) által fenntartott Bartók Béla Zeneművészeti 

és Hangszerészképző Gyakorló Szakgimnázium (a továbbiakban: Szakgimnázium) 

hagyományteremtő szándékkal országos kürtversenyt (a továbbiakban: Kürtverseny) szervez. 

A kialakult járványhelyzetre tekintettel a Kürtverseny lebonyolítására online formában kerül sor. 

 

A Szakgimnázium (adatgazda) elérhetőségei: 

Székhely: 1065 Budapest, Nagymező utca 1. 

OM azonosító: 035301 

Igazgató: Dr. Benkő Szabolcs 

Honlap: https://konzi.hu/ 

 

Az Egyetem adatkezelőként mindent elkövet, hogy megfeleljen az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.), 

valamint 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 szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (általános 

adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) foglalt rendelkezéseknek és a további kapcsolódó 

jogszabályi előírásoknak. 

 

Bármilyen adatkezeléssel összefüggő kérdés esetén az Egyetem adatvédelmi tisztviselőjéhez lehet 

fordulni: 

(dr. Miklós Eszter, e-mail: adatkezeles@zeneakademia.hu), további elérhetőségek: 

https://lfze.hu/adatvedelmi-tajekoztato). 

  

https://lfze.hu/kapcsolat
https://konzi.hu/
mailto:adatkezeles@zeneakademia.hu
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I. Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás:  

Az adatkezelés célja: A Szakgimnázium által szervezett Kürtverseny online 
lebonyolítása. 

Az adatkezelés jogalapja: A GPDR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett kifejezett, 
önkéntes hozzájárulása. 

Érintettek kategóriái: A Kürtversenyen résztvevő versenyzők.1 
A Kürtverseny zsűrijében résztvevő zsűritagok. 

Személyes adatok 
kategóriái: 

A Kürtversenyen résztvevő versenyzők (a továbbiakban: 
Versenyzők): 

a) neve; 
b) e-mail címe vagy szülőjének (törvényes képviselőjének) e-

mail címe; 
c) hangja; 
d) képmása; 
e) környezete; 
f) személyazonosításra alkalmas igazolványa; 
g) hozzájáruló nyilatkozaton szereplő aláírásképe. 

 
A Kürtverseny zsűrijében résztvevő személyek: 

a) neve; 
b) e-mail címe; 
c) szakmai munkásság összefoglalása; 
d) hozzájáruló nyilatkozaton szereplő aláírásképe. 

 
 

Tárolás időtartama: A személyes adatok törlésére a Kürtverseny eredményhirdetését 
követő 15 napon belül kerül sor, kivéve a Kürtverseny azon 
helyezettjeit, akik hozzájárultak a nevük és versenyanyaguk 
(videófelvétel) közzétételéhez. 

Címzettek: A Szakgimnázium Kürtverseny lebonyolításában résztvevő 
munkatársai. 
A Kürtverseny zsűritagjai. 

Köteles-e megadni a 
személyes adatot: 

Igen, a Kürtverseny lebonyolításához szükséges a személyes 
adatok megadása. 

Történik-e harmadik 
országba történő 
adattovábbítás? 

Nem. 

Történik-e automatizált 
döntéshozatal? 

Nem. 

 

                                                           
1 A korcsoportokat a Versenyszabályzat határozza meg.  
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Az Egyetem - hozzájárulás esetén - a Verseny helyezettjeinek (korcsoportonként 1-3. helyezett) 

nevét és versenyanyagát (videófelvétel) a Szakgimnázium Facebook és Instagram oldalán 

közzéteszi.  

II. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések: 
 

A Versenyzők a videófelvételeket Youtube csatornára vagy Google Drive-ra töltik fel, a 
Szakgimnázium részére a videófelvételek elérési útvonala (link) kerül megküldésre. 
  
A Kürtverseny lebonyolítása során megadott személyes adatokhoz kizárólag a Szakgimnázium 
azon munkatársai férhetnek hozzá, akik a Kürtverseny lebonyolításában részt vesznek. 
Papír alapú adatkezelésre nem kerül sor. 
 
A Versenyzők által beküldött videófelvételek elérési útvonalát a Szakgimnázium kijelölt 
munkatársa továbbítja a Kürtverseny zsűritagjai részére.  
Amennyiben a zsűritagok, vagy a Szakgimnázium munkatársai részéről a videófelvételek 
letöltésre kerülnek, úgy az Egyetem mindent megtesz annak érdekében, hogy a zsűritagok a 
videófelvételek általuk használt eszközökről történő törléséről gondoskodjanak. 
 
Az Egyetem és a Szakgimnázium megfelelő intézkedésekkel gondoskodnak arról, hogy a 
személyes adatokat védjék többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen, vagy azok jogosulatlan 
megváltoztatása ellen. 
 
Az Egyetem és a Szakgimnázium minden lehetséges intézkedést megtesznek annak érdekében, 
hogy azon személyek, akik a Kürtverseny lebonyolítása során a részt vevő személyek személyes 
adataihoz hozzáférnek, gondoskodjanak azok megfelelő védelméről. 
 
Az Egyetem és a Szakgimnázium mindent elkövetnek, hogy adatvédelmi incidens ne történhessen, 
ellenkező esetben a GDPR-ban, valamint belső szabályzataiban foglalt időn - legfeljebb 72 órán - 
belül reagál az incidensre és a megfelelő bejelentéseket is megteszi. 
 
Az Egyetem az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési 
intézkedéseinek hatékonyságát rendszeresen teszteli. 
 
 
III. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok:  

 
a) személyes adatokhoz való hozzáférés - az Egyetem által kezelt adatokhoz 

hozzáférés kérhető; 
b) személyes adatokról történő tájékoztatás - az Egyetem által kezelt személyes 

adatokról tájékoztatás kérhető; 
c) személyes adatok helyesbítése - pontatlan adatkezelés észlelése esetén a 

személyes adatok javítása, helyesbítése kérhető; 
d) személyes adatok kezelésének korlátozása - a személyes adatok kezelésének 

korlátozása kérhető (pl.: személyes adatok pontosságának vitatása esetén); 
e) adathordozhatósághoz való jog - a személyes adatok tagolt, széles körben 

használt, géppel olvasható formában történő rendelkezésre bocsátása, valamint a 
személyes adatok másik adatkezelőnek történő továbbítása kérhető; 

f) személyes adatok törlése - amennyiben nincs más jogalap az adatkezelésre, a 
személyes adatok törlése kérhető. 
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A hozzájárulás alapján kezelt személyes adatok tekintetében a hozzájárulás bármikor 
 visszavonható. A hozzájárulás visszavonása esetén az Egyetem törli a személyes adatokat. 
A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti 
adatkezelés jogszerűségét. 

 
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok gyakorlása érdekében az Egyetem munkatársaihoz 
lehet fordulni, akik mihamarabb, de legkésőbb 15 napon belül válaszolnak a 
megkeresésre. 

 Kontakt: adatkezeles@zeneakademia.hu  
 
 
IV. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek: 

 
1. Az Egyetem adatkezelésével összefüggő panasz esetén az Egyetem adatvédelmi 

tisztviselőjéhez lehet fordulni, aki kivizsgálja az adott eljárást. 
 

2. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is lehet fordulni. (székhely: 
1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., e-mail: 
ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: http://www.naih.hu). 

 
3. Jogellenes adatkezelés esetén bírósághoz lehet fordulni (https://birosag.hu/a-birosagi-

szervezet).  
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