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Adatkezelési Tájékoztató 
Épületlátogatásra jelentkező egyéni látogatók részére 

 
 
 

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (székhely: 1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8.; képviseli: 

Dr. Vigh Andrea rektor és Szentgyörgyvölgyi László Zoltán kancellár; web:  

http://zeneakademia.hu/hu/kapcsolat, a továbbiakban: Zeneakadémia) lehetőséget biztosít arra, 

hogy az érdeklődők vezetett épületlátogató túrák keretében megismerhessék a Zeneakadémia 

egyedülálló szecessziós épületét. 

Az épületlátogatásokra - azok gördülékeny lebonyolítása érdekében - a Zeneakadémia honlapján 

található regisztrációs felületen keresztül lehet jelentkezni, amelyhez az egyéni látogató részéről 

személyes adatok megadása szükséges. 

 

A Zeneakadémia mint adatkezelő 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 a Zeneakadémia adatvédelmi 

tisztviselőjéhez (dr. Miklós Eszter, e-mail: miklos.eszter@zeneakademia.hu, 

adatkezeles@zeneakademia.hu) lehet fordulni. 

  

http://lfze.hu/hu/kapcsolat
http://lfze.hu/hu/kapcsolat
mailto:miklos.eszter@zeneakademia.hu
mailto:adatkezeles@zeneakademia.hu
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I. Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás:  

Az adatkezelés célja: Épületlátogatásokra történő jelentkezés, 
valamint az épületlátogatás lebonyolításához 
szükséges kapcsolattartás. 

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett, azaz az épületlátogatásra 
jelentkező személy önkéntes és kifejezett 
hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) 
pont). 

Érintettek kategóriái: Épületlátogatásra jelentkező egyéni látogatók. 

Személyes adatok kategóriái: Épületlátogatásra jelentkező egyéni 
látogatók: 

a) neve; 
b) e-mail címe. 

 
A regisztrációs felületen szükséges megjelölni 
továbbá: 

a) hány fő kíván részt venni az 
épületlátogatáson;  

b) a kiválasztott épületlátogató túrát 
(időpont szerint). 

Tárolás időtartama: A jelentkezők az épületlátogató túra tervezett 
időpontja előtt 24 órával e-mail üzenetet 
kapnak, hogy az épületlátogató túra 
megtartásra kerül-e1. 
Amennyiben az épületlátogató túra 
megtartására nem kerül sor, úgy a 
Zeneakadémia a személyes adatokat a 
jelentkezők tájékoztatását követő 
munkanapon törli. Amennyiben az 
épületlátogató túra megtartására sor kerül, 
úgy a Zeneakadémia a személyes adatokat az 
épületlátogató túra megtartását követő 
munkanapon törli. 

Címzettek: A Zeneakadémia épületlátogatás 
szervezésével foglalkozó munkatársai, 
valamint az adatok tárolására és a 
zeneakademia.hu honlap support 
feladatainak ellátására igénybe vett külső 
szolgáltató. 

Köteles-e megadni a személyes adatot:  Igen. 

Automatizált döntéshozatal: Nincs. 

Harmadik országba történő adattovábbítás: Nem történik harmadik országba történő 
adattovábbítás. 

                                                           
1 Az épületlátogató túra abban az esetben kerül megtartásra, amennyiben a létszám eléri a 9 főt. 
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II. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések: 

A regisztrációs felületen megadott személyes adatokhoz kizárólag a Zeneakadémia 

épületlátogatás szervezésével foglalkozó munkatársai férhetnek hozzá kizárólag a munkájuk, 

feladataik ellátásával összefüggésben. 

A személyes adatok tárolására kizárólag elektronikusan kerül sor.  

A Zeneakadémia épületlátogatás szervezésével foglalkozó munkatársai az épületlátogató túra 

megkezdése előtt a jelentkezők névsorát, valamint az épületlátogató túrán résztvevők létszámára 

vonatkozó adatokat kinyomtatja és átadja a Zeneakadémia jegypénztára és az idegenvezető 

részére. A Zeneakadémia a jelentkezők névsorát és az épületlátogató túrán részvevők létszámára 

vonatkozó papír alapú adatokat az épületlátogató túra befejezésével egyidejűleg megsemmisíti. 

A Zeneakadémia megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat védje 

többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen, így 

például korszerű és naprakész állapotban tartott határvédelmi eszközöket és végpontvédelmi 

szoftvereket üzemeltet, a rendszerei állapotát folyamatosan monitorozza.     

A Zeneakadémia személyes adatok tárolására külső szolgáltatót (adatfeldolgozót) vesz igénybe, 

továbbá a külső szolgáltató ellátja a www.zeneakademia.hu weboldalt érintő support feladatokat 

is  (Netrix Számítástechnikai és Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: 1055 

Budapest, Falk Miksa u. 12., Cg: 01-09-706619). 

A Zeneakadémia megbizonyosodott arról, hogy a Netix Kft. minden szükséges technikai és egyéb 

intézkedést megtesz a szolgáltatásaiban tárolt adatok védelme érdekében, a GDPR 

rendelkezéseinek megfelelően alakítja ki és üzemelteti szolgáltatásait. 

A Zeneakadémia 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. 

A Zeneakadémia az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési 

intézkedéseinek hatékonyságát rendszeresen teszteli. 

 

III. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai:  

 

a) személyes adatokhoz való hozzáférés; 
b) személyes adatok helyesbítése; 
c) tájékoztatás kérése a személyes adatok kezeléséről; 
d) személyes adatok törlése iránti kérelem; 
e) személyes adatok kezelésének korlátozása; 
f) adathordozhatósághoz való jog. 
 

  

http://www.zeneakademia.hu/
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A hozzájárulás alapján kezelt személyes adatok tekintetében a hozzájárulás bármikor 

visszavonható. A hozzájárulás visszavonása esetén a Zeneakadémia törli a személyes adatokat. A 

hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés 

jogszerűségét. 

Bármely adatkezeléssel kapcsolatos jog gyakorlása esetén a Zeneakadémia munkatársai 

mihamarabb, de legkésőbb 15 napon belül válaszolnak a megkeresésre. 

 

IV. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek:  

 1. A Zeneakadémia adatkezelésével összefüggő panasza esetén a Zeneakadémia adatvédelmi 

tisztviselőjéhez lehet fordulni, aki kivizsgálja az adott eljárást. 

2. Személyes adattal történő visszaélés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatósághoz is lehet fordulni. (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. E-mail: 

ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: http://www.naih.hu). 

3. Jogellenes adatkezelés esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz lehet fordulni. A bíróság az ügyben 

soron kívül jár el. 

http://www.naih.hu/

