A Zeneakadémia Liszt-kukacok Akadémiája elnevezésű
programsorozatával összefüggő tájékoztatás

Kedves Látogató!
Kép- és hangfelvétel készítése
Tájékoztatjuk, hogy a jegy megvásárlásával valamint a rendezvényen való részvételével Ön
elfogadja, hogy a programokon kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen esetlegesen látogatói
minőségében Ön, illetve gyermeke is feltűnhet. A Zeneakadémia (nyilvános) rendezvényein
történő részvétellel Ön hozzájárul, hogy a Zeneakadémia a felvételt a kulturális
tevékenységével összefüggésben felhasználja, összhangban a Zeneakadémia Adatvédelmi,
Adatkezelési és Adatbiztonsági Szabályzatának 24. § (1) bekezdésével, miszerint a
Zeneakadémia rendezvényein kép- és/vagy hangfelvétel készülhet, amelyen a közönség
feltűnhet. A felvétel készítésének lehetőségéről a rendezvényen résztvevők a részvételre
jogosító jegy hátoldalán tájékoztatást kapnak. Ezt követően a rendezvényen való megjelenés a
felvétel készítéséhez, rendeltetésszerű felhasználásához való hozzájárulásként értelmezhető.
A fentieknek megfelelően a Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényekről hang- és
képfelvételt készíthet a Zeneakadémia, viszont a felhasználás során (honlap, közösségi média
oldalak, illetve nyomtatott kiadványok) kizárólag az érintett kifejezett beleegyezésével
nevesíthető. Amennyiben a Látogató közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is
megnevezhető.
A hivatkozott felvételek kizárólag a Zeneakadémia Liszt-kukacok
Akadémiája elnevezésű programsorozatával összefüggésben jelenhetnek meg.
Gyermekek kiemelt védelme
A vonatkozó magyar és európai szabályozást alapul véve a Zeneakadémia a programsorozatát
úgy szervezi meg, hogy a gyermekek (kiskorúak) lelki és szellemi fejlődését szolgálja,
valamint a magánszféra-védelmet előtérbe helyezze.
A programokon szükségszerűen készítünk képfelvételeket (fotó- és másodlagosan videófelvételek), amelyek kettős célt szolgálnak: egyrészt így dokumentáljuk rendezvényeinket,
másrészt olyan vissza nem térő pillanatokat tudjunk megörökíteni, amelyek hozzájárulnak a
Liszt-kukacok Akadémiája-programok hatékony megvalósulása visszaigazolásához.
Ha Önök, illetve gyermekeik megjelennek egy nyilvános koncerten/rendezvényen, akkor az
arról készült felvételeken feltűnhetnek. A felvétel elkészítéséhez és felhasználásához ún.
tömegfelvétel esetén nem szükséges a közönség beleegyezése. Tömegfelvétel az, ahol a
közönség egyes tagjai nem azonosíthatók, azaz az eseményről, rendezvényről készült
felvételek ábrázolásmódja nem egyéni, így a felvétel összhatásában örökíti meg a
nyilvánosság előtt lezajlott eseményeket, tehát az érintettet a tömeg részeként ábrázolják.

Készülhetnek olyan képek is, amelyeken az alakok/résztvevők felismerhetők, viszont nincs
módunk előzetes engedélyüket beszerezni ezek felhasználására.
Tiltakozás joga
Amennyiben felismeri magát vagy gyermekét egy Zeneakadémiai programról készült és
nyilvánosságra hozott felvételen, és úgy ítéli meg, hogy az sértően ábrázolja Önt, ill.
gyermekét, vagy sérti a magánszféráját, akkor tiltakozhat a nyilvánosságra hozatal ellen.
Ebben az esetben kérjük, hogy a fentieket jelezze a Zeneakadémia Kommunikációs és
Médiatartalmi Igazgatóságának a következő e-mail címen: kommunikáció@zeneakademia.hu.
Adatkezelés
Ezúton tájékoztatjuk arról, hogy a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (a továbbiakban:
Zeneakadémia – rendezvényszervező, székhely: 1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8.; képviseli:
Dr. Vigh Andrea rektor és Szentgyörgyvölgyi László Zoltán kancellár; web:
http://zeneakademia.hu/hu/kapcsolat), mint adatkezelő biztosítja, 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 szóló
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (általános adatvédelmi rendelet, a
továbbiakban: GDPR) foglalt rendelkezéseknek és a további kapcsolódó jogszabályi
előírásoknak, így Ön biztonságban érezheti magát, hogy személyes adatait a lehető
legnagyobb védelmi szint mellett kezeljük, az Ön érdekeit szolgálva.
Kérjük, hogy személyes adatok kezelésével összefüggő kérdéseivel keresse dr. László
Eleonóra adatvédelmi tisztviselőt (e-mail: laszlo.eleonora@zeneakademia.hu; tel: +36 (1) 462
46 00 / 159), aki készséggel segít Önnek.

Szeretettel várjuk programjainkon!
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