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Közzététel: 2021. szeptember 22. 

Adatkezelési Tájékoztató 

a Liszt-kukacok Akadémiája programsorozathoz 

 

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 szervezett ifjúsági programok célja, 

hogy az Egyetem oktatását és hangversenyéletét meghatározó három zenei világgal - a klasszikus 

zenével, a népzenével és a jazzel - megismertesse a kisebbeket és nagyobbakat is. 

 

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. 

 

Az Egyetem kiemelt figyelmet fordít a gyermekek jogainak, érdekeinek védelmére, a Liszt-

kukacok Akadémiája programsorozatot úgy szervezi meg, hogy az a gyermekek lelki és szellemi 

fejlődését szolgálja. 

 

A Liszt-kukacok Akadémiája programsorozatba az alábbi rendezvények tartoznak: 

a) Liszt-kukac matiné; 

b) Zenés Beavató; 

c) Jazz játszótér; 

d) Zenelabirintus. 

 

Bármilyen adatkezeléssel összefüggő kérdés esetén az Egyetem adatvédelmi tisztviselőjéhez  

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

https://lfze.hu/adatvedelmi-tajekoztato) lehet fordulni. 
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I. Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás:  

 

Az adatkezelés célja: Az Egyetem által szervezett Liszt-kukacok Akadémiája 
programsorozat lebonyolítása, a programok, foglalkozások 
dokumentálása és népszerűsítése. 

Az adatkezelés jogalapja: A GPDR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a gyermek 
törvényes képviselőjének (szülő) kifejezett, önkéntes 
hozzájárulása. 
 
Az Egyetem Adatvédelmi, Adatkezelési és Adatbiztonsági 
Szabályzatának 24. § (1) bekezdése az alábbiak szerint 
rendelkezik: 
Az Egyetem rendezvényein kép- és/vagy hangfelvétel készülhet, 
amelyen a közönség feltűnhet. A felvétel készítésének 
lehetőségéről a rendezvényen résztvevők a részvételre jogosító 
jegy hátoldalán, illetve elektronikus jegyen kapnak tájékoztatást. 
Ezt követően a rendezvényen való megjelenés a felvétel 
készítéséhez, rendeltetésszerű felhasználásához való 
hozzájárulásként értelmezhető. 
 

Érintettek kategóriái: A Liszt-kukacok Akadémiája programon résztvevő gyermekek és 
szülők. 

Személyes adatok 
kategóriái: 

A Liszt-kukacok Akadémiája programon részt vevő: 
a) gyermek neve (cél: gyermek beazonosítása); 
b) gyermek törvényes képviselőjének (szülőjének) neve (cél: 

gyermek szülőjének beazonosítása); 
c) gyermek törvényes képviselőjének telefonszáma (cél: a 

Liszt-kukacok Akadémiája program lebonyolításához 
szükséges kapcsolattartás); 

d) gyermek törvényes képviselőjének aláírása; 
e) gyermekről, esetlegesen a szülőről készült fénykép- és 

videófelvételek (cél: a Liszt-kukacok Akadémiája 
programok Egyetem általi dokumentálása, 
népszerűsítése) 

Az a)-d) pontban szereplő adatok megadására abban az esetben 
kerül sor, ha a programon, foglalkozáson aláíró ív készül. 

Tárolás időtartama: A Zeneakadémia az aláíró íveket - tekintettel arra, hogy az a 
fénykép-és videófelvételekhez (a továbbiakban: Felvételek) 
történő hozzájáruló nyilatkozatokat is tartalmazza - a 
hozzájárulás visszavonásáig megőrzi. 
A Liszt-kukacok Akadémiája foglalkozásokon készült Felvételeket 
az Egyetem a hozzájárulás visszavonásáig őrzi. 
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Címzettek: Az aláíró ívekhez a Koncert- és Rendezvényszervezési Osztály 
munkatársai, valamint a Liszt-kukacok Akadémiája programon 
közreműködő, az Egyetem által megbízott hostessek férhetnek 
hozzá. 
A Felvételekhez Koncert-és Rendezvényszervezési Osztály, a 
Kommunikációs és Médiatartalmi Igazgatóság, valamint az 
Audiovizuális és Színháztechnikai Osztály munkatársai férhetnek 
hozzá.  

Köteles-e megadni a 
személyes adatot: 

Igen. 

Történik-e harmadik 
országba történő 
adattovábbítás? 

Nem. 

Történik-e automatizált 
döntéshozatal? 

Nem. 

 

Az Egyetem ezúton tájékoztatja a részvevőket, hogy a Liszt-kukacok Akadémiája foglalkozásokon 

a gyermekekről Felvételek készülhetnek, amelyeken a gyermekek egyedileg, kiemelten is 

szerepelhetnek. Az Egyetem a Felvételeket kulturális tevékenységével összefüggésben a Liszt-

kukacok Akadémia programsorozat népszerűsítése, minél szélesebb körben történő 

megismertetése céljából, a közösségi felületein (különösen Facebook, az Egyetem honlapja, 

Youtube csatornája, az Egyetem nyomtatott anyagai) közzéteheti, valamint archiválási célból 

megőrzi. 

Az Egyetem tájékoztatja továbbá a résztvevőket, hogy aláíró ívek készítésére az alábbi 

foglalkozásokon kerül sor: 

a) Jazz játszótér; 

b) Zenés Beavató. 
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II. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések: 
 

Az Egyetem a személyes adatokat tartalmazó aláíró íveket kizárólag papír alapon tárolja, az aláíró 
ívekhez csak az alábbi személyek férhetnek hozzá: Koncert- és Rendezvényszervezési Osztály 
munkatársai, valamint a Liszt-kukacok Akadémiája foglalkozásokon közreműködő, az Egyetem 
által megbízott hostessek. A hostessek az aláíró íveket a foglalkozásokat követően átadják a 
Koncert- és Rendezvényszervezési Osztály munkatársa részére. 
Az Egyetem az aláíró íveket a Koncert-és Rendezvényszervezési Osztály irodájában, elzártan 
tárolja. 
 
Az Egyetem a Felvételeket a saját szerverein is, korlátlan ideig, de legfeljebb a hozzájárulás 
visszavonásáig tárolja, a saját szervereken történő tároláshoz külső szolgáltatót nem vesz igénybe.  
 
A Felvételekhez kizárólag a Koncert- és Rendezvényszervezési Osztály, a Kommunikációs és 
Médiatartalmi Igazgatóság, valamint az Audiovizuális és Színháztechnikai Osztály fér hozzá.  
 
Az Egyetem honlapjának üzemeltetési feladatait a Netrix Számítástechnikai és Informatikai 
Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 01-09-706619, székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 12., 
adatfeldolgozó) látja el, a honlapon megtalálható adatok, információk a Netrix Számítástechnikai 
és Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság szerverein tárolódnak. 
 
Az Egyetem megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat védje 
többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen, vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.  
 
Az Egyetem minden lehetséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy azon személyek, akik 
a Liszt-kukacok Akadémiája program lebonyolítása során a részt vevő személyek személyes 
adataihoz hozzáférnek, gondoskodjanak azok megfelelő védelméről. 
 
Az Egyetem 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. 
 
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); 
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e) tiltakozáshoz való jog (amennyiben az adatkezelési jogalapja: jogos érdek, vagy 
közérdekű feladat végrehajtása - GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) és f) pont) - 
tiltakozás esetén az Egyetem a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, 
ha bizonyítja, hogy 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; 

f) adathordozhatósághoz való jog (amennyiben az adatkezelés jogalapja az érintett 

önkéntes, kifejezett hozzájárulása vagy az érintettel kötött szerződés - GDPR 6. 

cikk (1) bekezdés a) és b) pont) - a személyes adatok tagolt, széles körben 

használt, géppel olvasható formában történő rendelkezésre bocsátása, valamint a 

személyes adatok másik adatkezelőnek történő továbbítása kérhető; 

g) személyes adatok törlése - amennyiben nincs más jogalap az adatkezelésre, a 
személyes adatok törlése kérhető. 

 
 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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