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Első változat közzététele: 2021. május 7., Frissített változat közzététele: 2021. szeptember 30. 

Adatkezelési Tájékoztató 

a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem által szervezett művészmenedzsment 

workshopokhoz 

 

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) szervezeti egységeként működő Koncert- és 

Rendezvényközpont Karrierirodája (a továbbiakban: Karrieriroda) művészmenedzsment 

workshopokat szervez a művészeti élet menedzsment szempontjai megismertetésének céljából. 

 

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. 

 

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. 

 

I. Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás:  

Az adatkezelés célja: A Karrieriroda által szervezett művészmenedzsment workshop (a 
továbbiakban: Workshop) megszervezése és lebonyolítása. 

Az adatkezelés jogalapja: Az Egyetem hallgatói, a Bartók Béla Zeneművészeti és 
Hangszerészképző Gyakorló Szakgimnázium (a továbbiakban: 
Szakgimnázium) esetén: 
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a 
továbbiakban: Nftv.) alapján az adatkezelés közérdekű vagy az 
adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (GDPR 6. 
cikk (1) bekezdés e) pont). 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján az 
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi 
jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat 
végrehajtásához szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont). 
 

https://lfze.hu/kapcsolat
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Az Nftv-ben foglalt jogszabályi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. 
cikk (1) bekezdés c) pont). 
 
Külsős résztvevők1 esetén: 
A GPDR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett kifejezett, 
önkéntes hozzájárulása. 

Érintettek kategóriái: A Workshopon résztvevő személyek: 
a) az Egyetem hallgatói; 
b) a Szakgimnázium tanulói; 
c) külsős résztvevők.  

Személyes adatok 
kategóriái: 
 

Egyetemi hallgatók, Szakgimnázium tanulói esetén: 
a) családi név és utónév (cél: jelentkező beazonosítása); 
b) e-mail cím (cél: jelentkezővel történő kapcsolattartás a 

Workshop lebonyolítása, későbbiekben szervezett 
művészmenedzsment workshopokról történő 
tájékoztatás); 

c) intézmény (cél: Workshop megtervezésének elősegítése); 
d) szakirány (cél: Workshop megtervezésének elősegítése); 
e) a Workshopot érintő kérdések (konkrét kérdések a 

Workshop témáját illetően, folytatás esetén témákra 
vonatkozó érdeklődési kör, honnan hallott a Workshopról, 
Workshop választásának indoka, cél: a Workshop 
megtervezésének elősegítése); 

f) amennyiben a Workshop megtartására online formában 
kerül sor - résztvevő képmása, hangja, környezete; 

g) a Workshop jellegéből adódó egyéb kérdések (pl: egyéni 
konzultációra vonatkozó igény). 

 
Külsős résztvevők esetén: 

a) családi név és utónév (cél: jelentkező beazonosítása); 
b) e-mail cím (cél: jelentkezővel történő kapcsolattartás a 

Workshop lebonyolítása során, a későbbiekben szervezett 
művészmenedzsment workshopokról történő 
tájékoztatás); 

c) munkahely/intézmény (cél: Workshop megtervezésének 
elősegítése); 

d) munkakör/szakirány (cél: Workshop megtervezésének 
elősegítése); 

e) a Workshopot érintő kérdések (konkrét kérdések a 
Workshop témáját illetően, folytatás esetén témákra 
vonatkozó érdeklődési kör, honnan hallott a workshopról, 
Workshop választásának indoka); 

f) amennyiben a Workshop megtartására online formában 
kerül sor - résztvevő képmása, hangja, környezete; 

g) a Workshop jellegéből adódó egyéb kérdések (pl: egyéni 
konzultációra vonatkozó igény).   

  

                                                           
1 Az Egyetemmel, Szakgimnáziummal jogviszonyban nem álló résztvevők. 
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Tárolás időtartama: Az Egyetem hallgatói esetén: az Nftv-ben meghatározott 
időtartamig. 
A Szakgimnázium tanulói esetén: a tanulói jogviszony fennállásáig 
kerül sor. 
Az Egyetem az online megtartott Workshopról készült felvételt 
archiválási célból 10 évig megőrzi. 
Az Egyetem a személyes jelenléttel megtartott Workshopon 
készült fényképeket korlátlan ideig megőrzi. 
Külsős résztvevők esetén a regisztrációkor megadott személyes 
adatok megőrzésére a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 
5 évig kerül sor. 

Címzettek: A Koncert-és Rendezvényközpont illetékes munkatársai. 

Köteles-e megadni a 
személyes adatot: 

A Workshopot érintő egyes kérdések kivételével valamennyi 
személyes adat megadása kötelező. 

Történik-e harmadik 
országba történő 
adattovábbítás? 

Igen. 

Történik-e automatizált 
döntéshozatal? 

Nem. 

 
 

Tekintettel arra, hogy a gyermekek adatai különös védelmet érdemelnek, az Egyetem a gyermekek 

adatai védelmére kiemelt figyelmet fordít. Figyelembe véve, hogy a Workshopon kiskorú személy 

is részt vehet, lehetőség van arra, hogy a jelentkezési űrlap kitöltése során a 18 éven aluli 

résztvevő a szülő (törvényes képviselő) e-mail címét jelölje meg. 

Az Egyetem tájékoztatja a résztvevőket, hogy a jelentkezésre az alábbi módokon kerülhet sor: 
a) az Egyetem honlapján található jelentkezési lap kitöltésével, az Egyetem honlapján 

keresztül; 
b) az Egyetem honlapján található, Microsoft Forms jelentkezési lap kitöltésével. 

 
A Workshop megtartására az alábbi módokon kerülhet sor: 

a) online - Zoom alkalmazás használatával; 
b) személyes jelenléttel. 

 
Amennyiben a Workshop online formában valósul meg, úgy arról felvétel készül. 
Az Egyetem a művészetmenedzsment Workshopról készült felvételt archiválási célból 10 évig 
megőrzi. 
Az Egyetem tájékoztatja a résztvevőket, hogy amennyiben a felvételen nem kívánnak megjelenni, 
úgy arra lehetőség van a Zoom alkalmazás megfelelő beállításával.  
 
Az Egyetem tájékoztatja a résztvevőket, hogy a személyes jelenléttel megtartott Workshopon 
fényképfelvételek készülhetnek, amelyeket az Egyetem a honlapján és közösségi felületein 
(különösen Facebook) a Workshop népszerűsítése céljából közzétesz.  
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II. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések: 

 
A Workshop során megadott személyes adatokhoz kizárólag az Egyetem - jelen esetben a Koncert-
és Rendezvényközpont - azon munkatársai férhetnek hozzá a munkájuk, feladatuk ellátásával 
összefüggésben, akik a Workshop lebonyolításában részt vesznek.   
Amennyiben a jelentkezés vagy a Workshop kapcsán technikai segítségnyújtás is szükséges, úgy 
az Informatikai Osztály is hozzáférhet a megadott adatokhoz. 
 
Amennyiben a jelentkezésre a Microsoft Forms használatával kerül sor, a megadott adatok 
tárolására az Egyetem Microsoft Office 365 rendszerének használatával, valamint az Egyetem 
szerverein kerül sor (Microsoft Ireland Operations Limited One Microsoft Place, South County 
Business Park, Leopardstown, Dublin 18 Ireland).  
 
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 a Workshopról készült felvételt annak megtartását követő 5 napon belül törli a Zoom 
rendszerből, és annak tárolására kizárólag az Egyetem szerverein kerül sor.  
 
A személyes jelenléttel megtartott Workshopon készült fényképfelvételeket az Egyetem a saját 
szerverein, korlátlan ideig megőrzi. 
 
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 Workshop 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. 
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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); 
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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