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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 

A VÁCI MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT (a továbbiakban: Adatkezelő), jelen dokumentummal 
tájékoztatja a beltéri rendezvények, események látogatóit a saját, illetve tagintézményei helyszínén 
kért személyes adatok kezelésének céljáról, gyakorlatáról, a birtokába került személyes adatok 
védelme érdekében megtett intézkedéseiről és az érintettek jogorvoslati lehetőségeiről. 

 
1. Az Adatkezelő adatai 

 

Adatkezelő adatai: Adatkezelés helye: 

Név: VÁCI MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT Adatkezelő székhelyén, valamint a tagintézményeiben 
Cím: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9. 
Honlap: www.vacimuv.hu, 
Telefon: +36-42-411-822, Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: 
E-mail cím: info@vacimuv.hu; Adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Krak Anita 
Képviseli: Mészáros Szilárd igazgató E-mail: dpo@vacimuv.hu 

 
2. Fogalmak 

 
2.1. Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy. 

 
2.2. Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes 

személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, 
helymeghatározó adat, online azonosító vagy egy, vagy több tényező alapján azonosítható. 

 
2.3. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában 
meghatározott keretek között - önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját 
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza 
és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja. 

 
2.4. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a 

műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, 
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, 
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat 
további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint 
a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, 
íriszkép) rögzítése. 

 

3. Az adatkezelés célja 
 

Az adatkezelés a népegészségügy területét érintő olyan közérdekből szükséges, mint a határokon 
átterjedő súlyos egészségügyi veszéllyel – COVID-19 járvány – szembeni megelőzés és védelem, 
kontaktkutatás segítése, valamint az egészség megőrzése a közegészségügy területén fennálló 

jelentős közérdek miatt szükséges (9. cikk (2) bekezdés i) pont), vagy az érintett alapvető érdekeinek 

védelme érdekében szükséges. 
 

4. Az adatkezelés jogalapja 
 

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 Rendelete (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) e) 
pontja. 
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5. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre 
 

Az érintett neve, telefonszáma, rendezvény neve és időpontja. 
 
6. A kezelt személyes adatok tárolásának módja és megőrzésének időtartama 
 

Az adattárolás módja: elektronikusan és papíralapon. 
Az adattárolás időtartama: Az eseményen történő részvételt követő 28. napig. Az adatok az 
időtartam lejárta utána automatikusan törlésre kerülnek. 

 
7. Személyes adatok védelme 

 

7.1. Az Adatkezelő a kezelt személyes adatok biztonságának biztosítása érdekében megteszi azokat a 
technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a 
hatályos adatkezelési és adatvédelmi jogszabályok érvényre juttatásához szükségesek. 

 
7.2. Adatkezelő a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem 

használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok 
számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az 
érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. 

 
7.3. Adatvédelmi incidenst az Adatkezelő a bekövetkezést követően haladéktalanul, de legkésőbb az 

incidens bekövetkezésétől számított 72 órán belül bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz. Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas 
kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságára nézve és az érintettek 
tájékoztatása szükséges, az adatvédelmi tisztviselő haladéktalanul értesíti az érintetteket. 

 
8. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai 

 
8.1. Az irányadó magyar és európai adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően az érintett jogosult: (i) 

személyes adataihoz hozzáférést kérni; (ii) a személyes adatai helyesbítését kérni; (iii) a személyes 
adatai törlését kérni; (iv) a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni; (v) személyes adatai 
tekintetében adathordozhatósággal élni; és (vi) tiltakozni a személyes adatai kezelése ellen. 

 
8.2. A fenti jogokkal kapcsolatban az Adatkezelő rögzíti, hogy egyes esetekben az adott kérés 

teljesítése az adat természete miatt nem vagy csak korlátozottan lehetséges, illetve hogy a fenti 
jogosultságok nem korlátlanok, és annak gyakorlását az irányadó adatvédelmi szabályok 
feltételekhez köthetik. 

 
8.3. Az érintettek panaszaikkal, kifogásaikkal közvetlenül az Adatkezelőhöz, a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C), valamint a lakó- 
vagy tartózkodási helye szerinti illetékes Törvényszékhez is a fordulhatnak. 

 
9. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása 

 
Az Adatkezelő fenntartja a jogot jelen Adatkezelési Tájékoztató egyoldalú módosítására. A 
mindenkor hatályos Adatkezelési Tájékoztató az Adatkezelő honlapján elérhető. 


