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Adatkezelési Tájékoztató 

a 2020. évi Őszi Zenei Táborra jelentkezők részére 

 

Kedves Jelentkező! 

Ezúton tájékoztatjuk arról, hogy a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (székhely: 1061 Budapest, 

Liszt Ferenc tér 8.; képviseli: Dr. Vigh Andrea rektor és Szentgyörgyvölgyi László Zoltán kancellár; 

web:  http://zeneakademia.hu/hu/kapcsolat, a továbbiakban: Zeneakadémia) mint adatkezelő 

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 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 kérdése esetén nyugodtan keresse a Zeneakadémia 

adatvédelmi tisztviselőjét (dr. Miklós Eszter, e-mail: miklos.eszter@zeneakademia.hu, 

adatkezeles@zeneakademia.hu), aki készséggel segít Önnek. 

 
Jelen adatkezeléssel összefüggésben adatgazda: 

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerészképző 

Szakgimnázium 

Székhely: 1065 Budapest, Nagymező utca 1. 

OM azonosító: 035301 

Igazgató: Dr. Benkő Szabolcs 

(a továbbiakban: Szakgimnázium) 

 

A Szakgimnázium a Zeneakadémia önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége.  

A Zeneakadémia, mint művészeti felsőoktatási intézmény, középfokú művészeti nevelési és 

oktatási és művészeti szakképzési feladatait a Szakgimnáziumon keresztül látja el. 

A Zeneakadémia Adatvédelmi, Adatkezelési és Adatbiztonsági Szabályzatának hatálya kiterjed a 

Szakgimnáziumra is. 

  

http://lfze.hu/hu/kapcsolat
mailto:miklos.eszter@zeneakademia.hu
mailto:adatkezeles@zeneakademia.hu
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I. Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás:  

Az adatkezelés célja: A Szakgimnázium által szervezett Őszi Zenei 
Tábor (a továbbiakban: ŐZT) lebonyolításának 
biztosítása, valamint a Szakgimnáziumba 
történő felvételivel kapcsolatos 
információkról történő tájékoztatás, továbbá 
értesítés a Szakgimnáziumban megtartásra 
kerülő koncertekről, eseményekről. 

Az adatkezelés jogalapja: A Zeneakadémia (Szakgimnázium) jogos 
érdeke (GDPR 6. § (1) bekezdés f) pont) 

A jogos érdek megnevezése: Az ŐZT célja, hogy a zenei pályára készülő 
fiatalok betekintést nyerhessenek a 
Szakgimnázium működésébe, valamint 
megismerhessék az ott tanító tanárokat.  
Az ŐZT szervezése a Szakgimnázium számára 
kiemelten fontos, mivel a Szakgimnáziumba 
történő jelentkezés elősegítése a 
Szakgimnázium jogos érdeke. 
A Szakgimnáziumnak az ŐZT lebonyolítását 
követően is meghatározó jelentőségű, hogy 
az ŐZT-n résztvevőkkel kapcsolatban 
maradjon a 2021/2022. tanévi felvételi eljárás 
lezárulásáig. 

Érintettek kategóriái: Az ŐZT-re jelentkezők, valamint a kiskorú 
jelentkezők szülei (törvényes képviselői), 
esetlegesen a kísérőként résztvevő 
személyek. 

Személyes adatok kategóriái: a) Jelentkező neve (cél: beazonosítás); 
b) Jelentkező születési dátuma (cél: annak 
megállapítása, hogy a jelentkező kiskorú vagy 
nagykorú); 
c) Jelentkező neme (cél: az ŐZT-be külföldi 
személyek is jelentkezhetnek, azonban a név 
alapján nem minden esetben dönthető el az 
érintett személy neme; 
d) Azon hangszer megjelölése, amelyen a 
jelentkező játszik; 
e) 18 év alatti jelentkező esetén a jelentkező 
szülőjének (törvényes képviselőjének) e-mail 
címe, 18 év feletti jelentkező esetén a 
jelentkező e-mail címe (cél: kapcsolattartás); 
f) 18 év alatti jelentkező esetén a jelentkező 
szülőjének (cél: törvényes képviselőjének) 
telefonszáma, 18 év feletti jelentkező esetén a 
jelentkező telefonszáma (cél: 
kapcsolattartás); 
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Tárolás időtartama:  A 2021/2022. tanévi felvételi jelentkezések 
lezárásának időpontja1 

Címzettek: Adatok tárolására igénybe vett külső 
szolgáltató, az ŐZT szervezésében 
közreműködő Nemzeti Zenede Alapítvány 
(cím: 1065, Budapest Nagymező u.1.) 

Köteles-e megadni a személyes adatot: Az ŐZT-be történő jelentkezéshez az 
érintettek kötelesek a fentiekben 
meghatározott személyes adatokat megadni. 

Automatizált döntéshozatal: Nincsen 

Harmadik országba történő adattovábbítás: Igen, az adatok tárolására igénybe vett külső 
szolgáltató részére. 

 

II. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések: 

A jelentkezés során megadott személyes adatokhoz a Szakgimnáziumon belül kizárólag az 

Szakgimnázium ŐZT szervezésével foglalkozó munkatársaki férhetnek hozzá kizárólag a 

munkájuk, feladataik ellátásával összefüggésben. 

A Zeneakadémia és a Szakgimnázium megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a 

személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan 

megváltoztatása ellen, így például korszerű és naprakész állapotban tartott határvédelmi 

eszközöket és végpontvédelmi szoftvereket üzemeltet, a rendszerei állapotát folyamatosan 

monitorozza.     

A Zeneakadémia személyes adatokat külső szolgáltató igénybevételével tárolja (Microsoft 

Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-7329, USA). 

A Zeneakadémia megbizonyosodott arról, hogy a Microsoft - mint külső szolgáltató – minden 

szükséges technikai és egyéb intézkedést megtesz a szolgáltatásaiban tárolt adatok védelme 

érdekében, a GDPR rendelkezéseinek megfelelően alakítja ki és üzemelteti szolgáltatásait. 

A külső szolgáltató adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatása:  

https://www.microsoft.com/hu-hu/microsoft-365/blog/2018/04/16/preparing-for-a-new-era-in-

privacy-regulation-with-the-microsoft-cloud/ 

https://www.microsoft.com/hu-hu/trust-center/privacy/gdpr-overview 

A Zeneakadémia és Szakgimnázium mindent elkövet, 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. 

                                                           
1
 Előreláthatólag 2020. március 1.  

https://www.microsoft.com/hu-hu/microsoft-365/blog/2018/04/16/preparing-for-a-new-era-in-privacy-regulation-with-the-microsoft-cloud/
https://www.microsoft.com/hu-hu/microsoft-365/blog/2018/04/16/preparing-for-a-new-era-in-privacy-regulation-with-the-microsoft-cloud/
https://www.microsoft.com/hu-hu/trust-center/privacy/gdpr-overview
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A Zeneakadémia az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési 

intézkedéseinek hatékonyságát rendszeresen teszteli. 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy az alábbi személyes adatok kerülnek továbbításra az ŐZT Őszi Tábor 

lebonyolításával összefüggésben: 

Bármely számla kiállításához szükséges a számlázási adatok továbbítása a Nemzeti Zenede 

Alapítvány2 részére: jelentkező neve (beazonosításhoz szükséges), számlázási adatok (számlázási 

név és cím, amely a számlázás elvégzéséhez szükséges.)3 

A Szakgimnázium kizárólag az ŐZT lebonyolításában résztvevő, a Nemzeti Zenede Alapítvány által 

előzetesen kijelölt kapcsolattartók részére továbbítja a szükséges adatokat.  

  

                                                           
2
A Nemzeti Zenede Alapítvány közhasznú, amelynek tartós közérdekű célja: A Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola 

és Gimnáziumban folyó képzés, a tehetséggondozás, továbbá az intézmény hatékony működéséhez szükséges feltételek 
minél igényesebb szintű megteremtésének támogatása. A Nemzeti Zenede hagyományainak, rangjának megőrzése és 
folyamatos integrálása a hazai és nemzetközi kulturális életbe. A Nemzeti Zenede Alapítványról bővebb információ 
elérhető: http://www.konzi.hu/alapitvany 
3
 A számlázási adatok megőrzési ideejére a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései az irányadóak. 

http://www.konzi.hu/alapitvany
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III. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai:  

a) személyes adatokhoz való hozzáférés; 
b) személyes adatok helyesbítése; 
c) tájékoztatás kérése a személyes adatok kezeléséről; 
d) tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen; 
e)személyes adatok kezelésének korlátozása; 
f) tiltakozás esetén a személyes adatok törlése, amennyiben nem áll fenn elsőbbséget élvező 
jogszerű ok az adatkezelésre. 
 

Amennyiben a fentiekben meghatározott bármely jogát gyakorolni kívánja, úgy a Zeneakadémia 

munkatársai mihamarabb, de legkésőbb 15 napon belül válaszolnak a megkeresésére. 

Kontakt: adatkezeles@zeneakademia.hu  

 

IV. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségei:  

 1. Javasoljuk, hogy a Zeneakadémia adatkezelésével összefüggő panasza esetén forduljon a 

Zeneakadémia adatvédelmi tisztviselőjéhez, aki kivizsgálja az adott eljárást.  

2. Amennyiben úgy értékeli, hogy a Zeneakadémia visszaélt a személyes adatával a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat. (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi 

Erzsébet fasor 22/C. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; Honlap: http://www.naih.hu.)  

3. Jogellenes adatkezelés esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben 

soron kívül jár el. 

  

mailto:adatkezeles@zeneakademia.hu
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/
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Érdekmérlegelési teszt 
a 2020. évi Őszi Zenei Táborra vonatkozó adatkezelési tájékoztatóhoz 

 

1. A Szakgimnázium jogos érdekének bemutatása 

Az Őszi Zenei Tábor megszervezése a Szakgimnázium kiemelten fontos érdeke tekintettel 

arra, hogy ez az esemény lehetőséget biztosít a zenei pályára készülő fiatalok számára a 

Szakgimnázium és az ott tanító tanárok megismerésére.  

Az Őszi Zenei Tábor alkalmával a Szakgimnázium számára lehetőség nyílik a tehetséges 

fiatalok megismerésére, valamint a velük történő kapcsolatfelvételre.  

A Szakgimnáziumnak kiemelten fontos érdeke, hogy a Szakgimnáziumba minél több zenei 

pályára készülő fiatal jelentkezzen. 

 

Az Őszi Zenei Tábor lehető legmagasabb színvonalú lebonyolítása, az ahhoz szükséges 

kapcsolattartás, valamint az Őszi Zenei Tábor megtartását követően a résztvevővel 

történő, a felvételivel és a Szakgimnáziumban megtartásra kerülő koncertekkel, zenei 

eseményekkel kapcsolatos tájékoztatás biztosítása indokolja az adatkezelési 

tájékoztatóban megjelölt személyes adatok kezelését. 

A Szakgimnázium számára nem áll rendelkezésre olyan alternatív megoldás, amely 

adatkezelés nélkül lehetővé tenné az adatkezelési célok megvalósítását.  

 

A fentiek alapján megállapítható, hogy a Szakgimnázium adatkezeléshez fűződő érdeke 

jogszerű, egyértelmű és valós. 

 

2. Az érintettek érdekeinek meghatározása 

Az érintettek érdeke, hogy az adatkezelés kizárólag az Őszi Zenei Tábor lebonyolításához, 

valamint a felvételivel, a Szakgimnáziumban megtartásra kerülő koncertekkel, zenei 

eseményekkel kapcsolatos tájékoztatáshoz kapcsolódjon, és a Szakgimnázium kizárólag a 

cél eléréséhez szükséges személyes adatokat kezelje.  

Az érintettek jogos elvárása, hogy az adatkezelés csak az Őszi Zenei Tábor 

megszervezéséhez és lebonyolításához, valamint a felvételivel kapcsolatos 

tájékoztatáshoz, a Szakgimnáziumban megtartásra kerülő koncertekkel, zenei 

eseményekkel kapcsolatos értesítésekhez szükséges időtartamra terjedjen ki. A 

korlátozott tárolhatóság elvének megfelelően jelen adatkezelési tájékoztatóban 

meghatározott tárolási időtartam igazodik az adatkezelés céljához. 

Az Őszi Zenei Tábor lebonyolításához szükséges kapcsolattartás nem kizárólag a 

Szakgimnázium, hanem az érintettek érdeke is, és az adatkezelésnek az érintettekre 

nézve nincs kedvezőtlen hatása. 

 

A Zeneakadémia a fentiek alapján felmérte és figyelembe vette az érintettek részéről 

fennálló érdekeket és jogokat. 
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3. Az adatkezelés során megvalósuló biztonsági intézkedések 

A Szakgimnázium részéről kizárólag az Őszi Zenei Tábor lebonyolításával foglalkozó 

munkatársak férnek hozzá a személyes adatokhoz. A 2020/2021. tanévi felvételi 

jelentkezések lezárásakor a személyes adatok törlésre kerülnek. A Szakgimnázium az 

adatokat folyamatosan ellenőrzött informatikai környezetben tárolja. Az érintetteknek 

bármikor lehetősége van az adatkezelés elleni tiltakozásra. A Szakgimnázium az 

adatkezelés körülményeiről jelen adatkezelési tájékoztatón keresztül tájékoztatja az 

érintetteket, amely a Szakgimnázium honlapján elérhető. A Szakgimnázium gondoskodik 

arról, hogy az adatkezelési tájékoztató a jelentkezés alkalmával megismerhető legyen.   

Jelen adatkezelési tájékoztató részletesen kitér arra, hogy a jelentkezés során megadott 

személyes adatok közül mely adatok és kinek kerülnek továbbításra. A Szakgimnázium 

kizárólag azon adatokat továbbítja, amelyek az adatkezelési cél megvalósulásáéhoz 

feltétlenül szükségesek. 

Az adatkezelés során nem történik automatikus döntéshozatal. 

 

4. Az érdekmérlegelési teszt eredménye 

A fentiek alapján megállapítható, hogy a Szakgimnázium adatkezeléshez fűződő jogszerű 

és valós érdeke fennáll, a cél elérése érdekében a személyes adatok kezelése 

elengedhetetlen. Az érintettek jogainak korlátozása arányos tekintettel arra, hogy a cél 

eléréséhez feltétlenül szükséges személyes adatok kezelésére a cél megvalósításához 

szükséges időtartamig kerül sor. A személyes adatokhoz csak szűk körben, azon 

munkatársak férhetnek hozzá, akik az Őszi Tábor megszervezésével, valamint a felvételit 

érintő tájékoztatással kapcsolatos ügyintézésben közreműködnek. A Szakgimnázium 

gondoskodik továbbá a személyes adatok biztonságos tárolásáról. Az adatkezelés nem jár 

az érintettekre kedvezőtlen hatással, és egyúttal az érdekeiket is szolgálja. 

 

 

A fentiekben előadottakra tekintettel megállapítható, hogy az adatkezelés szükséges és 

arányos, nem eredményez indokolatlan beavatkozást az érintettek magánszférájába, a 

Zeneakadémia (Szakgimnázium) jogos érdeke az adatkezelés jogalapjául szolgálhat. 

 

 


