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Kezelt adatok köre: A kezelt adatok köre rendezvényenként (ide értve: marketing kommunikáció körében az
élő rendezvények, promóciók, nyereményjátékok, pályázatok stb.) változó lehet. Valamennyi rendezvényen
készülnek csoportos, tömeget érintő fényképek és videófelvételek. A rendezvény lebonyolításához, a
rendezvényen való részvételhez és szükség lehet további személyes adatok megadására. Leggyakrabban
kezelt adatok: fénykép, videófelvétel, név, születési dátum, anyja neve, lakcím, oktatási intézmény neve és
osztály megjelölése, e-mail cím, telefonszám, pénzügyi elszámolás esetén: bankszámlaszám.
Adatkezelési folyamat: Rendezvények előkészítéséhez és lebonyolításához kapcsolódó adatkezelés.
Érintettek: A rendezvényen részt vevő személyek.
Az adatkezelés céljának eléréséhez feltétlenül szükséges-e az adat, rendelkezésre állnak-e olyan alternatív
megoldások, amelyek alkalmazásával személyes adatok kezelése nélkül megvalósítható a tervezett cél:
A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. marketingkommunikációs céllal a tevékenységét bemutató fényképeket és
kisfilmeket készít, közösségi rendezvényeket, üzemlátogatásokat, pályázatokat és játékokat szervez, illetve
bekapcsolódik más szervezetek által kezdeményezett rendezvényekbe. Az adatkezelés célja az adott
rendezvény lebonyolítása, a rendezvénnyel kapcsolatos médiamegjelenés, kiadványokban, beszámolókban
történő megjelenés, a résztvevőkkel való kapcsolattartás, esetleges pénzügyi elszámolás, pályázati
támogatás esetén a rendezvény lebonyolításának igazolása. Az adott rendezvény jellege határozza meg a
kezelendő adatok körét, melyek nélkül a rendezvény lebonyolítás, dokumentálása, pénzügyi elszámolása
nem lenne lehetséges.
Jogalap:
Az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a marketing kommunikációhoz, rendezvények szervezéséhez és
dokumentálásához mind a közfeladatok ellátása (ellátásért felelős önkormányzat kérésére, támogatásával,
az önkormányzat kommunikációját kiegészítve, ahhoz kapcsolódóan), mind a piaci vállalkozási tevékenységei
ellátása, mind a munkavállalók megbecsülése, munkakörülményeinek javítása céljából. A rendezvények nem
megvalósíthatók adatkezelés nélkül.
Adatkezelő törvényes, egyértelmű, valós érdeke, a jogos érdek pontos megfogalmazása:
A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. elsődlegesen közfeladatot lát el az ellátásáért felelős önkormányzatok
megbízásából, melynek kapcsán az önkormányzatok részéről tulajdonosi elvárás a PR tevékenység. Emellett
a másodlagos vállalkozási tevékenységek ellátásához is szükséges a marketing tevékenység, hogy az
adatkezelő versenyképes piaci szereplőként jelenhessen meg. A rendezvények lebonyolítása önkormányzati
és lakossági érdek, az adatkezelőre háruló feladat és a PR elkerülhetetlen része, illetve a munkavállalóknak
szervezett rendezvények a humán erőforrás megtartására irányuló vállalati célkitűzés megvalósítását
szolgálják, mely rendezvények eredményes szervezése, megtartása, dokumentálása, pénzügyi elszámolása az
ahhoz kapcsolódó adatkezelés nélkül nem lehetséges. A rendezvények kapcsán esetileg ad tájékoztatást az
adatkezelő a szükséges adatkezelésről.
Jellemzően az alábbi adatok kerülnek kezelésre:
- csoportos, tömeget érintő fényképek és videófelvételek - ezek a rendezvény dokumentálásához és a
későbbi promóciós tevékenységhez szükségesek;
- név, születési dátum, anyja neve, lakcím – természetes személy azonosító adatok, melyek nem a
tömegrendezvények, hanem egyénekre lebontva dokumentálandó rendezvények, promóciók (pl.
ajándékosztás, rajzpályázat, stb.) kapcsán kerülhetnek rögzítésre elsődlegesen a pénzügyi
elszámolás, illetve a részvételi jogosultság ellenőrzése (pl. korhatár) céljából; a felvételre kerülő
személyazonosító adatok az adott rendezvény jellegéhez igazodnak, így például az anyja neve csak a
személyi jövedelemadó kötelezettséget is érintő esetekben kerül rögzítésre;
- név, oktatási intézmény neve és osztály megjelölése – iskolások részvételével zajló rendezvények,
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amennyiben az oktatási vagy pályázati követelmények indokolják;
e-mal cím, telefonszám – kapcsolattartási adatok az erre vonatkozó külön adatkezelési tájékoztató
szerint.
Az adatokat a rendezvényeken készült fényképek, videófelvételek, alkotások esetében tiltakozásig;
rendezvényen való részvételhez kapcsolódó adatok esetében a rendezvény lezárását követő 30 napig;
pénzügyi elszámoláshoz kapcsolódó dokumentumok esetében 10 évig kezeljük.
Az adatkezelés bizonyos elemei jogi vagy hozzájárulásos alapon történik, azonban az adatkezelési cél elérése
érdekében további adatok kezelése indokolt, melyek aza adatkezelő jogos érdekét szolgálják.
-

Az adatkezelés hatása az érintettre:
A rendezvények résztvevői az eseti tájékoztatás szerint dönthetnek adataik kezeléséről, a részvétel szabad
elhatározáson alapul, a résztvevő az adatkezelési folyamatokat befolyásolhatja, tiltakozása esetén az
adatkezelésre nem kerül sor, így a képfelvételek, alkotások esetén az érintett tiltakozhat a dokumentálás és
felhasználás ellen, melyet az adatkezelő azonnal figyelembe vesz, így a rendezvényen való részvétel esetén is
van lehetőség elkerülni a képfelvételeket. Profilképeket, szervezeti tevékenységet bemutató fényképeket és
kisfilmeket pedig az adatkezelő az érintettek kifejezett hozzájárulása nélkül nem is kezel. A részvételi adatok,
a jelenlét személyazonosító adatokkal való dokumentálása, illetve a kontakt adatok és az elszámoláshoz
kapcsolódóan kezelt adatok a pályázatok követelményeinek teljesítéséhez, a pénzügyi elszámoláshoz
szükségesek, egyéb célú adatfelhasználás hiányában az adatkezelés nincs jelentős hatással az érintettre. A
kezelt személyes adatok felhasználásával profilalkotás nem történik.
Az érintett érdekei, melyek az adatkezelő érdekével szemben állhatnak:
Az érintett kifogása
Miért tárolják az adataimat 10 évig?

Nem járultam hozzá, hogy a rendezvényen készült
fényképeken szerepeljek.

Az adatkezelő válasza
A
pénzügyi
elszámoláshoz
kapcsolódó
dokumentumok megőrzési ideje a számvitelről szóló
2000. évi C. törvény értelmében 10 év. Más adatok
megőrzési ideje ennél jóval rövidebb, a rendezvény
lezárását követő 30 nap elteltével a pénzügyi
elszámoláshoz nem szükséges adatok törlésre
kerülnek.
A csoportos, tömeget érintő fényképek és
videófelvételek esetén elkerülhetetlen, hogy a
résztvevők beazonosítható módon szerepeljenek
rajtuk, és a gyakorlatban kivitelezhetetlen, hogy a
nyílt, illetve nagy létszámú rendezvényeken
egyenkénti hozzájárulást szerezzen be az adatkezelő
az érintettektől, melynek során szükségképpen
ugyancsak azonosító adatok kerülnének felvételre.
Éppen ezért a felvételek készítése alkalmával,
amennyiben az érintett tiltakozását fejezi ki szóban,
ráutaló magatartással, vagy akár írásban, az őt is
ábrázoló képfelvételek felhasználását mellőzzük.

Az adatkezelés során betartandó jogi előírások:



Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
Az Európai Parlament és a tanács (EU) 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 2016/679. számú rendelete
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2000. évi C. törvény a számvitelről
1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

Biztosítékok, garanciák:




Az adatkezelésről az érintett megfelelő tájékoztatást kap. Ezen kívül bármikor kérhet információt az
adatkezelés lényeges körülményeiről, melyről a lehető legrövidebb idő, maximum a kérelem
beérkezésétől számított 30 napon belül (de az adott bérszámfejtési időszak lezárta előtt) írásban
tájékoztatjuk.
Az érintett szabadon érvényesítheti az adatkezeléshez kapcsolódó jogait, melyekről tájékoztatásra
került.

Tiltakozás joga
Az érintett kifogásolhatja adatainak kezelését, és kérheti az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt
adatok törlését, mely kérelmet a rendezvény helyszínén a képfelvételek esetében azonnal, illetve a
feldolgozáskor teljesítjük, egyéb kérelmek esetén a beérkezéstől számított 30 napon belül megvizsgáljuk. A
döntéséről, illetve a jogorvoslati lehetőségekről írásban tájékoztatjuk. Indokolt tiltakozás esetében
megállapításra kerül, hogy az érintett érdekei elsőbbséget élveznek.
Abban az esetben, amennyiben az érintett nem ért egyet a döntéssel, a közléstől számított 30 napon belül a
székhelye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat keresettel.
Az érdekmérlegelési teszt eredménye – megfelelés bizonyítása és az átláthatóság biztosítása
Az érintettek tájékoztatást kaptak az adatkezelésről.
Az érintett a jogait – melyeket a kapcsolódó adatkezelési tájékoztatóban ismertetünk vele – szabadon
gyakorolhatja.
Az adatkezelő gondoskodott a megfelelő garanciákról az adatok biztonságos kezelése érdekében.
Az adatkezelő által kezelt személyes adatok nem okoznak nagyfokú érdeksérelmet az érintettek számára. A
sérelem kockázatát a biztonsági garanciák, információbiztonsági intézkedések csökkentik.
Az érdekmérlegelés alapján megállapítást nyert, hogy a munkavállalók elérhetőségi adatainak kezelése az
adatkezelővel való kapcsolata alapján az érintett ésszerű elvárásainak megfelelő, szükséges és arányos
mértékben történik, az érintett személyes jogaira és szabadságaira nézve nem jár magas kockázattal.
Az adatkezelés jogszerűen, megfelelő jogalappal működtethető a jelen dokumentumban elemzett feltételek
szerint.
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