
Adatvédelmi tájékoztató 
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
A Veszprémi Fesztivál Iroda Kft. (8200 Veszprém, Brusznyai utca 2., a továbbiakban 
szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi 
közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden 
adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott 
elvárásoknak. 
A szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására. 

I. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK
A jelen tájékoztatóban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Info törvény)
értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni az alábbiak
szerint.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító 
jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális 
azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó 
következtetés; 
Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy 
közvetve - azonosítható természetes személy (jelen tájékoztató esetében a Partner); 
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő 
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó 
személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez; 
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon 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 
adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel 
készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy 
tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; 
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját 
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket 
meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja (jelen 
tájékoztató esetében a Szolgáltató); 
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé 
tétele; 
Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem 
lehetséges; 
Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából; 
Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy 
meghatározott időre történő korlátozása céljából; 
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, 
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az 
alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik; 
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 



rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a 
jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi; 

II. ADATKEZELÉS ELVE
A Szolgáltató a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi 
jogszabályokkal – így különösen az Info törvénnyel – összhangban, a jelen tájékoztatónak 
megfelelően kezeli.

III. ADATKEZELÉS JOGALAPJA
A Veszprémi Utcazene Fesztivál megrendezése, lebonyolítása.

IV. A KEZELT ADATOK KÖRE
A Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatás teljesítése során és azt követően partnerei 
önkéntes hozzájárulása alapján a partnerek alábbi személyes adatait kezeli: név, cím, 
telefonszám, születési dátum, születési hely, e-mail cím, igazolványok adatai.
A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Partner tartozik felelősséggel.

V. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
A Veszprémi Utcazene Fesztivál megszervezése során hazai és külföldi fellépők, 
közreműködő személyek, önkéntesek, munkájának koordinálásához, számlázáshoz, illetve 
szállások foglalásához szükséges adatok kezelése.

VI. ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA, ADATOK MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE, 
TILTAKOZÁS AZ ADATKEZELÉS ELLEN
Az Adatkezelő a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban kezelt személyes adatokat az 
adatkezelés céljának megvalósulásáig kezeli.
Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, megtesz minden olyan biztonsági, 
technikai és szervezeti intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.
A szolgáltató a személyes adatokat harmadik fél részére nem továbbítja. 

A Partner a zenesz@utcazene.hu email címre küldött elektronikus levél útján kérheti 
személyes adatai törlését a Szolgáltatótól. A Partner személyes adatait az érintett kérelme 
nélkül is törli a Szolgáltató, ha annak kezelése jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt, vagy 
az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte, vagy ha az adatkezelés 
hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést 
törvény nem zárja ki. 
Törlés helyett a Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Partner ezt kéri, vagy ha a 
rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Partner jogos 
érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezeli a Szolgáltató, ameddig fennáll, 
azaz adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárja. A Partner hozzájárulásának 
visszavonását követően a Szolgáltató a jogszabályban foglalt kötelezettségeinek (így 
különösen a számviteli kötelezettségek) teljesítése érdekében a továbbiakban is kezelheti az 
érintettre vonatkozó személyes adatokat. 

A Partner tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen a zenesz@utcazene.hu email címre 
küldött elektronikus levél útján. 
Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de 



legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és 
döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

VII. TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉSE
A Partner bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által a szolgáltatásaival 
összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról a zenesz@utcazene.hu email 
címen. A Szolgáltató a Partner kérelmére tájékoztatást ad a Partnerre vonatkozó, az adott 
szolgáltatással összefüggésben általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés 
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adattovábbítás 
jogalapjáról és címzettjéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. A Szolgáltató a 
kérelem benyújtásától számított legfeljebb 25 napon belül adja meg a kért tájékoztatást. A 
korábban a Szolgáltató részére megadott e-mail címről érkezett igényt a Szolgáltató a 
Partnertől érkezett igénynek tekinti. Egyéb email címről, valamint írásban benyújtott igények 
esetén a Partner akkor nyújthat be igényt, ha megfelelően igazolta Partneri minőségét.

VIII. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes 
törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot 
kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1024 
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, (+36) 1 391 1400, 
www.naih.hu). 




