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A Zichy Mihály Művelődési Központ (a továbbiakban: Adatkezelő) által vagy partnerségében 

szervezett, székhelyén megtartott, illetve lebonyolított rendezvényeken, kulturális 

programokon (a továbbiakban együttesen: Rendezvények) résztvevő, fellépő, meghívott vagy 

a szervezésben, lebonyolításban résztvevő természetes személyek (a továbbiakban: Érintettek) 

személyes adatainak kezelése tekintetében adatkezelőnek minősül. A személyes adatok 

kezelése a Rendezvényekre vonatkozó előzetes regisztrációs lehetőség lehetőségének 

biztosításával vagy az előzetes regisztráció kötelező előírásával, illetve a Rendezvényeken 

fénykép-, hang és videofelvételek készítésével, illetve azok nyilvánosságra hozatalával valósul 

meg. 

 

A fentiekre figyelemmel az Adatkezelő az Érintettek részére az információs önrendelkezési 

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

valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 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 (általános adatvédelmi rendelet) 

szóló 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseivel összhangban a következő 

tájékoztatást adja és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

 

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az általa végzett adatkezelés megfelel 

a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak, így különös tekintettel azon 

elvárásnak, hogy az Érintettek részére adott tájékoztatást tömör, átlátható, világos, közérthető 

megfogalmazással és könnyen hozzáférhető formában bocsátja rendelkezésre, jelen 

adatkezelési tájékoztató formájában. 

 

 

I. Az Adatkezelő adatai 

 

Név:    Zichy Mihály Művelődési Központ 

Székhely:    8660 Tab, Kossuth Lajos utca 86. 

képviseletében eljár:   Isó Edina igazgató 

Adószám:    16806661-1-14 

Törzskönyvi azonosító szám: 686222 

Telefon:    + 36 84 320-474 

E-mail:     tabmuvkozpont@gmail.com  

honlap:     www.tabmuvkozpont.hu 

 

 

Az Adatkezelő elérhetősége 

 

Adatainak kezelésével kapcsolatosan az alábbi módokon kérhet tájékoztatást: 

- személyesen nyitvatartási időben, előre egyeztetett időpontban, hétfőtől szerdáig 11.00 – 

19.00-ig, csütörtöki napon 9.00 – 19.00 óráig, pénteki napon pedig 8.00 – 14.00 és 18.00 – 

20.00 óra között időben az Adatkezelő 8660 Tab, Kossuth Lajos utca 86. alatti székhelyén; 

- Elektronikus úton a tabmuvkozpont@gmail.com e-mail címen, illetve a MUVHAZTAB rövid 

nevű Hivatali Kapura küldött ePapír küldeménnyel; 

- Telefonos úton a +36 (84) 320-474 telefonszámon; 

- Postai úton a következő címen: 8660 Tab, Kossuth Lajos utca 86. 

 

mailto:tabmuvkozpont@gmail.com
http://www.tabmuvkozpont/
mailto:tabmuvkozpont@gmail.com
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II. Az adatfeldolgozók adatai, elérhetőségeik 

 

A fénykép-, hang- és videofelvételek készítését, tárolását, szerkesztését az Adatkezelővel 

munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek végzik, azonban Adatkezelő az 

elkészült médiatartalom Adatkezelő honlapján, illetve a helyi sajtóban történő nyilvánosságra 

hozatalához az alábbi adatfeldolgozók közreműködését veszi igénybe: 

 

Az Adatkezelő weboldalán közzétett személyes adatokat (fénykép-, hang- és videofelvételek) 

a tárhely-szolgáltatói tevékenységet ellátó adatfeldolgozó tárolja, melynek adatai az alábbiak: 

 

Név: Tárhelypark Kft. 

Telefon: +36 1/700-4140 

E-mail: info@tarhelypark.hu 

Képviseli: Képes Péter ügyvezető 

 

A Rendezvényeken készített fényképfelvétel helyi sajtóban történő nyilvánosságra hozatalára 

vonatkozóan Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozóval működik együtt: 

 

Név: Tab Város Önkormányzata 

Telefon: +36 84/525-900, +36 84/525-930 

E-mail: tab@somogy.hu  

Képviseli: Schmidt Jenő polgármester 

 

Sajtónyilvános Rendezvény esetében a sajtó jelen lévő munkatársai által készített fénykép-, 

hang- és videofelvételek elkészítésének és nyilvánosságra hozatalának módjáért Adatkezelő 

felelősséget nem vállal. Az ilyen módon nyilvánosságra hozott felvételek bárki számára 

hozzáférhetőek. 

 

III. Az adatkezelés célja 

 

III/1. Előzetes regisztráció esetén 

 

Az adatkezelés célja a Rendezvény zökkenőmentes lebonyolítása, a Rendezvényen történő 

részvétel biztosítása, a Rendezvény helyszínéül szolgáló ingatlan biztonságos 

befogadóképességének biztosítása érdekében az előzetes regisztrációt kötelezővé teheti vagy a 

részvételi díjból az Érintettek részére nyújtott kedvezmény érdekében lehetővé teszi. Az 

adatkezelés célja a fentieken túl az Érintett megszólítása, illetve a vele való kapcsolattartás 

elősegítése, tájékoztatás nyújtása a Rendezvény esetleges elmaradásáról vagy időpontjának 

megváltozásáról. 

 

Adatkezelő az adatokat statisztikai célokra is felhasználhatja az egyes Rendezvények 

látogatottságának mérése érdekében. Az adatok statisztikailag összesített formában történő 

felhasználása az érintett felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatát 

semmilyen formában nem tartalmazza. 

 

  

mailto:info@tarhelypark.hu
mailto:tab@somogy.hu
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III/2. Fénykép-, hang-és videofelvétel készítése esetén 

 

Adatkezelő a Rendezvényen marketing célból fénykép-, hang-és videofelvételeket készíthet, 

melyek közül az egyes fényképfelvételeket az Adatkezelő tevékenységét, valamint az általa 

szervezett Rendezvényeket népszerűsítő print kiadványok és online megjelenésű PR anyagok 

elkészítéséhez használ fel. 

 

Adatkezelő a fentiek szerinti cél elérése érdekében során adattovábbítást végezhet, illetve az 

általa kezelt adatokat nyilvánosságra hozhatja közösségi média felületén, illetve a helyi 

sajtóban. 

 

IV. A kezelt adatok köre 

 

IV/1. Előzetes regisztráció esetén 

 

A kezelt személyes adatok: 

- az Érintett teljes neve (kiskorú személy esetében a törvényes képviselő neve); 

- az Érintett elektronikus levelezési címe, illetve az abban megjelenő esetleges egyéb 

személyes adat. 

 

IV/2. Fénykép-, hang-és videofelvétel készítése esetén  

 

A kezelt személyes adatok: 

- az Érintett képmása; 

- az Érintett neme; 

- az Érintett fizikai, fiziológiai megjelenése, biometrikus adata, - úgymint arckép, 

esetleges testi fogyatékossága; 

- az Érintett magatartása, cselekvése, viselkedési jellemzői; 

- az Érintett hangja, hangszíne, szóhasználata, esetlegesen beszédhibájával, 

tájszólásával, egyéb beszédsajátosságaival kapcsolatos adatok; 

- a médiatartalom készítésének időpontjával összefüggésben az Érintett 

Rendezvényen való tartózkodásának időpontja;  

- a médiatartalom alapján az Érintettre vonatkozóan levonható egyéb következtetés. 

 

Az Adatkezelő a Rendezvényen az egyes Érintettekről portrészerű ábrázoló fénykép- és 

videofelvétel mellett tömegfelvételeket, és közéleti személyiség esetében különböző fénykép-, 

hang- és videofelvételeket is készít(het).  

 

V. Az adatkezelés jogalapja 

 

Tekintettel arra, hogy a jelen adatkezelési tájékoztató IV/1. pontjában megjelölt személyes 

adatok kezelése olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, melyben az Érintett az egyik fél, az 

adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) albekezdésének b) pontja.  

 

Tekintettel arra, hogy a jelen adatkezelési tájékoztató IV/2. pontjában megjelölt személyes 

adatok kezeléséhez az Érintett hozzájárulását adta, az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk 

(1) albekezdésének a) pontja. Az adatszolgáltatásnak önkéntesnek kell lennie, kiskorúak esetén 

a törvényes képviselő külön hozzájáruló nyilatkozatának megléte szükséges.  
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A Rendezvény helyszínén tömegfelvételek és közéleti személyekről készülő fénykép-, hang-és 

videofelvételek készítéséhez – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. § 

(2) bekezdésének rendelkezéseire figyelemmel – nem szükséges az Érintett hozzájárulása. 

Adatkezelő ezen médiatartalmakat a jelen adatkezelési tájékoztató III. pontjában megjelölt 

célok elérése érdekében, jogos érdekeinek érvényesítése miatt készíti, így az azokban 

megjelenő személyes adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) albekezdésének f) 

pontja. 

 

VI. Az adatkezelés időtartama 

 

Az Infotv. 4. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel személyes adat csak a cél 

megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. 

 

VI/1. Előzetes regisztráció esetén 

 

Adatkezelő a Rendezvényre regisztrált természetes személyek adatait a Rendezvény 

megtartásának napjától számított 30 napig őrzi. Az Érintett adatainak törlése az adatok 

számítógépes rendszerben történő törlésével, valamint az adatokat tartalmazó iratok fizikai 

megsemmisítésével történik, az adatok ezt követően nem állíthatóak helyre. 

 

VI/2. Fénykép-, hang-és videofelvétel készítése esetén 

 

Az Érintettről készült fénykép-, hang- és videofelvételt Adatkezelő a készítéstől számított 1 

évig őrzi meg és használja fel. 

 

Az Érintett adatainak törlése Adatkezelő számítógépes rendszerében történő törlésével, 

valamint Adatkezelő honlapjáról, valamint közösségi oldaláról és a keresési előzményekből 

történő törlésével történik, az adatok elektronikus formában ezt követően nem állíthatóak 

helyre. Print kiadványok esetében az adatkezelés időtartama az adat felhasználásával 

készítendő kiadványok gyártásának utolsó lehetséges időpontját jelenti. 

 

Amennyiben a személyes adatok kezelésének jogalapja az Érintett hozzájáruló nyilatkozatához 

kötött, és az Érintett hozzájárulását írásban visszavonja, az Adatkezelő az egyértelműen 

azonosított fényképfelvételt soron kívül törli honlapjáról, közösségi média felületéről és a 

keresési előzményekből. Az egyértelműen azonosított videofelvétel esetében az Érintettet 

ábrázoló felvételrészletet törli a videofelvételről. Az Érintett hozzájáruló nyilatkozatának 

visszavonása esetén Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy az érintett 

fényképfelvételt tartalmazó print kiadványok terjesztése ne valósulhasson meg. 

 

VII. Az adatok kezelésének módja 

 

Az Adatkezelő a Rendezvény szervezésével, lebonyolításával kapcsolatosan birtokába kerülő 

személyes adatokat kizárólag manuálisan kezeli. Az adatokhoz az Adatkezelő részéről annak 

mindenkori igazgatója, valamint Adatkezelőnek a szervezésben, lebonyolításban, 

háttérfolyamatokban résztvevő és az esetleges népszerűsítő dokumentációs munkálatok, 

feladatok elvégzésével megbízott munkatársai férnek hozzá.  
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Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok megfelelő szintű biztonságára és 

bizalmas kezelésére, többek között annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes 

adatokhoz és az adatok kezeléséhez használt eszközökön való jogosulatlan hozzáférést, illetve 

azok jogosulatlan felhasználást. Így a papíralapú dokumentumok Adatkezelő zárható 

helyiségében és irodabútorokban, az az elektronikus formátumban megjelenő adatok logikai 

védelemmel ellátott számítástechnikai eszközökön kerülnek kezelésre, gyűjtésre, 

rendszerezésre. 

VIII. Nyilvánosságra hozatal, adattovábbítás 

 

VIII/1. Előzetes regisztráció esetén 

 

Adatkezelő az előzetes regisztráció során megadott személyes adatokat nem hozza 

nyilvánosságra, azt bizalmasan kezeli, jogosultsággal nem rendelkező harmadik személy 

részére nem továbbítja, azokat kizárólag az Adatkezelő munkatársai, feladataik ellátásával 

összefüggésben ismerhetik meg. 

Adatkezelő jogszabályban meghatározott esetekben, az Érintett külön hozzájárulása nélkül a 

kezelt személyes adatokat az illetékes hatóságok, bíróságok részére azok megkeresésének 

megfelelően átadhatja. 

 

VIII/2. Fénykép-, hang-és videofelvétel készítése esetén 

 

Adatkezelő a kezelt adatok nyilvánosságra hozatalát marketing célú fénykép-, hang- és 

videofelvételekkel kapcsolatban végzi. A nem tömegfelvételnek minősülő fénykép-, hang- és 

valamint videofelvételek nyilvánosságra hozatala kizárólag abban az esetben történik meg, ha 

az Érintett a jelen adatkezelési tájékoztató mellékletét képező nyilatkozattal ahhoz 

hozzájárulását adja.   

 

Adatkezelő az elkészült fényképfelvételeket weblapján, közösségi média felületén, illetve a 

helyi sajtóban, lehetőség szerint egyedi azonosítószámmal megjelölt formátumban módon 

hozza nyilvánosságra. Érintett a hozzájáruló nyilatkozatának visszavonását tartalmazó 

beadványában a sorszámmal azonosítva kell, hogy megjelölje azt a fényképfelvételt, melyre 

vonatkozóan a visszavonást kezdeményezi. 

 

Az adattovábbítás címzettjeivel Adatkezelő adatfeldolgozói szerződést köt, valamint 

megköveteli az adatkezelési gyakorlatuk GDPR szerinti megfelelését. 

 

IX. Az Érintett jogai adatainak kezelésével összefüggésben 

 

Adatkezelő vállalja, hogy az adatkezeléssel, adatvédelemmel kapcsolatos kérelmekre 

késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számı́tott harminc napon belül válaszol 

és tájékoztatja az Érintettet. Szükség esetén – figyelembe véve a kérelem összetettségét és a 

kérelmek számát – ez a határidő további hatvan nappal meghosszabbı́tható, de ebben az esetben 

a kézhezvételtől számított harminc napon belül a hosszabbítás tényéről az Adatkezelő 

tájékoztatja az Érintettet. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első 

munkanapot kell tekinteni. Személyes adataik kezeléséről az érintett az adatkezelőtől bármikor, 

írásban – további formai kötöttséget mellőzve – kérhetnek tájékoztatást az Adatkezelő 

székhelyére küldött levélben, valamint elektronikus úton megküldött levél útján. 
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IX.1. Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk) 

/Csak hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén érvényesíthető./ 

 

Az Érintett jogosult bármelyik adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonni, 

amikor az Érintett személyes adatainak kezelése az Érintett hozzájárulásán alapszik. Fontos, 

hogy a hozzájárulás visszavonása a hozzájárulás visszavonása előtt végzett adatkezelés 

jogszerűségét nem befolyásolja. Abban az esetben, ha az Érintett hozzájárulását visszavonja, 

lehetséges, hogy bizonyos szolgáltatásokat az Adatkezelő nem tud számára nyújtani, és 

amennyiben ez releváns, az Adatkezelő erről a hozzájárulás visszavonásakor ad tájékoztatást. 

Érintett ezen jogának gyakorlása nem érinti az Adatkezelő által más jogalap alapján kezelt 

személyes adatok további kezelését. 

 

IX.2. Az Érintett előzetes tájékoztatáshoz való joga (GDPR 13. cikk) 

/Valamennyi adatkezelési jogalap esetén./ 

 

Amennyiben a személyes adatokat az Érintettől gyűjtik, Adatkezelő a személyes adatok 

megszerzésének időpontjában tájékoztatja az Érintettet az Adatkezelőre vonatkozó alapvető 

információkról, a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, 

az esetleges adattovábbítási műveletekről. Adatkezelő ezen felül köteles az Érintettet az adatai 

kezelésére vonatkozó kiegészítő információkról is tájékoztatni, így többek között az adattárolás 

időtartamáról, az Érintettet megillető jogokról, valamint a hatóságnak címzett panasz 

benyújtásának jogáról. 

 

Adatkezelő az Érintett előzetes tájékoztatáshoz való jogának érvényesülését jelen Adatkezelési 

Tájékoztató nyilvánosságra hozatalával, valamint az Érintett részére az adatkezelési művelet 

megkezdése előtt történő hozzáférhetővé tételével biztosítja. 

 

IX.3. A hozzáférési jog (GDPR 15. cikk) 

/Valamennyi adatkezelési jogalap esetén./ 

 

Az Érintett jogosult hozzáférést kérni a személyes adataihoz, továbbá az Adatkezelő által kezelt 

személyes adatairól másolatot kapni és ellenőrizni, hogy az adatkezelést az Adatkezelő 

jogszerűen végzik-e. 

 

IX.4. A törléshez – elfeledtetéshez – való jog (GDPR 17. cikk) 

/Valamennyi adatkezelési jogalap esetén./ 

 

Az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak törlését kérni. E jog 

gyakorlása feljogosítja az Érintettet arra, hogy kérje az Adatkezelőktől személyes adatainak 

törlését, amennyiben azok további kezelésére nincs megfelelő ok. Az Érintett abban az esetben 

is jogosult kérni személyes adatainak törlését, amennyiben sikerrel tiltakozott személyes adatai 

kezelése ellen, amennyiben az Adatkezelő a személyes adatait jogellenesen kezelte, vagy 

amennyiben a magyar jog alapján az Adatkezelő köteles az Érintett személyes adatait törölni. 

Adatkezelő ugyanakkor bizonyos esetekben jogosult megtagadni a törlési kérelem teljesítését, 

melyről az Érintett megfelelően tájékoztatni köteles. 
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IX.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk) 

/Valamennyi adatkezelési jogalap esetén./ 

 

Az Érintett jogosult személyes adatai kezelésének korlátozását kérni, amennyiben az 

Adatkezelő jogellenes adatkezelést folytat, az Érintett nem szeretné, hogy az adatok törlésre 

kerüljenek, és inkább az adatok felhasználásának korlátozását kéri. Az adatkezelés 

korlátozásához való jog megilleti továbbá az Érintettet abban az esetben is, amikor vitatja az 

Adatkezelő által kezelt adatok pontosságát. 

 

IX.6. A tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk) 

/Csak jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén érvényesíthető./ 

 

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 

személyes adatainak közérdeken, közfeladat végrehajtásán, vagy jogos érdeken alapuló 

kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben 

az Adatkezelő 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. 

 

X. Tájékoztatás jogérvényesítési lehetőségekről 

 

X.1. Panasz 

 

Amennyiben az Értintett szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre 

vonatkozó törvényi rendelkezést, akkor az általa vélelmezett jogellenes adatkezelés 

megszüntetése érdekében az Adatkezelőhöz fordulhat az I. pontban megjelölt elérhetőségeinek 

egyikén. A panasza minden esetben kivizsgálásra kerül.  

 

Ha az Érintett a panaszának kivizsgálása ellenére továbbra is sérelmezi, ahogy az Adatkezelő 

az adatait kezeli, vagy közvetlenül a hatósághoz szeretne fordulni, akkor az Érintett az Infotv. 

VI. fejezetében foglaltak alapján megkeresheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóságot (Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 

22/c.; Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; 

honlap: www.naih.hu) hatósági vizsgálat, adatvédelmi hatósági eljárás lefolytatása céljából. 

 

X.2. Perindítás 

 

Az Érintett a jogainak megsértése esetén, illetve amennyiben az adatkezelés kapcsán 

adatkezelői meghozott döntéssel nem ért egyet, az Infotv. 23. § és 31.§ foglaltak szerint a per 

elbírálására hatáskörrel rendelkező törvényszékhez fordulhat. A per – az Érintett választása 

szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is 

megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.  

 

XI. Károkozás, személyiségi jog megértése 

 

Ha az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó 

a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/
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aktusában meghatározott előírásokat megsérti és ezzel másnak kárt okoz, köteles azt 

megtéríteni. Amennyiben az Értintett személyiségi jogát megsérti, az, akinek személyiségi joga 

sérelmet szenvedett, az Adatkezelőtől, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján 

eljáró adatfeldolgozótól sérelemdíjat követelhet. 

 

Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének 

kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy a személyiségi jog megsértésével okozott 

jogsérelmet az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Az Adatfeldolgozó 

mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, 

ha bizonyítja, hogy az általa végzett adatkezelési műveletek során a személyes adatok 

kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában 

meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségek, valamint az 

adatkezelő jogszerű utasításainak betartásával járt el. Az Adatkezelő és az általa megbízott vagy 

rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó, továbbá a közös adatkezelők és az általuk megbízott 

vagy rendelkezésük alapján eljáró adatfeldolgozók a személyes adatok kezelésére vonatkozó, 

jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások 

megsértésével okozott kárért az érintettel szemben egyetemlegesen felelnek, valamint 

személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat egyetemlegesen kötelesek megfizetni az 

Érintettnek. 

 

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a 

károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem a személyiségi jogi 

jogsérelmet szenvedő személy szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. 

 

Tab, 2021. július 19. 

 

                                                                         Isó Edina 

                                                                         igazgató 

 Zichy Mihály Művelődési Központ 
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1. sz. melléklet 

 

 

 

A Zichy Mihály Művelődési Központ 

 

rendezvényeinek lebonyolításával kapcsolatban kiadott 

adatkezelési előírásai 

fénykép-, hang-, és videofelvételek készítéséről 

 

A Zichy Mihály Művelődési Központ által szervezett rendezvényeken, a vele munkavégzésre 

irányuló jogviszonyban álló személyek által készítendő fotók és videók (a továbbiakban 

együttesen: felvételek) készítésére vonatkozóan meghatározásra kerültek az adatkezelés elvei, 

célja és eszközei, melyeket kivonatosan az alábbiakban nevesítünk. 

A kolléga köteles 

1. A megbízólevelét magánál tartani, és kérés esetén kilétét és minőségét igazolni. 

2. A rendezvény napján jól látható módon fotós - videós minőségét megjeleníteni, mely 

történhet feliratozott mellény, kitűző, vagy névkártya alkalmazásával. 

3. Elsősorban olyan tömegfelvételeket készíteni, ahol a jelenlévők száma egyszeri 

megtekintést követően nem egyből számszerűsíthető, azaz legalább 8-10 fő.  

4. Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot aláíratni minden olyan esetben valamennyi 

érintettel, ahol a felvételen 8 főnél kevesebb személy látható, vagy az elkészülő felvétel 

kifejezett portré jellegű, helyzetkép.  

5. Azon érintettek esetében a felvétel készítéstől eltekinteni, aki erre az engedélyt 

megtagadta, vagy erre utaló magatartást tanúsít, vagy azt a ruházatán a NO PHOTO 

felirattal, vagy piktogrammal jelzi. 

6. Minden elkészült felvételt egyedi azonosítóval ellátni (sorszám, dátum, stb.) mely 

alapján az adott felvétel beazonosítható. 

7. Az egyedi azonosítót az adatkezelési hozzájárulásokra rávezetni a felvétel elkészítése 

előtt. 

8. Törölni azt a felvételt, amely esetében a hozzájárulást annak készítése után 

visszavonták. 

 

Tab, 2021. július 19. 

 

 Isó Edina 

 igazgató 
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2. sz. melléklet 

 

 

Tájékoztató fénykép-, hang- és videofelvételek készítéséről 

 

 

 

 

Tisztelt Látogatóink! 

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a rendezvény területén fénykép-, hang- és videofelvételek 

készülnek, melyet a Zichy Mihály Művelődési Központ a tevékenységének, rendezvényeinek 

népszerűsítése, a hasonló programok iránt érdeklődők számára történő reprezentálása, valamint 

az eseményen történtek dokumentálása érdekében a közösségi oldalán, weboldalán, illetve 

nyomtatott sajtóban, rádió vagy televíziós műsorban történő közzététellel felhasznál. 

 

Fénykép-, hang- és videofelvételeket az alábbi területen belül készítünk. Amennyiben nem 

szeretné, hogy Önről fénykép-, hang- és/vagy videofelvétel készüljön, kérjük lehetőség szerint 

kerülje el a megjelölt területet. 

 

1. Zichy Mihály Művelődési Központ épülete 

2. Zichy Mihály Művelődési Központ helyrajzi számmal jelölt külső területe 

3. Városi rendezvények lebonyolításának helyszínei (közterületek, önkormányzati 

tulajdonú területek) 

 

 

Amennyiben szeretne a megjelölt területen belül tartózkodni, de nem szeretné, hogy Önről 

felvételek készüljenek, úgy kérjük, hogy rendezvény információs pultjánál található „No 

photo” szövegezésű kitűzőt helyezze el ruházatán jól látható helyen. 

 

A rendezvényen elsősorban tömegfelvételek készülnek. Amennyiben fotósunk, videósunk 

Önről egyéni, portré jellegű felvételt szeretne készíteni, úgy azt kizárólag előzetes egyeztetést 

követően, írásbeli hozzájáruló nyilatkozat kitöltését, vagy video/hangfelvételre rögzített, 

szóbeli nyilatkozattételét követően fogja megtenni. 

 

Felhívjuk továbbá szíves figyelmét, hogy a rendezvény sajtónyilvános. A sajtó munkatársai 

által készített felvételek készítésének körülményeiért, illetve azok nyilvánosságra hozataláért a 

szervezők nem vállalnak felelősséget. 

 

Adatainak kezeléséről részletesen tájékozódhat az információs pultnál elhelyezett adatkezelési 

tájékoztatóból. 

 

Kellemes időtöltést kívánunk!  

 

Zichy Mihály Művelődési Központ 

 


