
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FELLÉPÉSI SZERZŐDÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓAN 
 
 

A Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány (székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 26; adószám: 
23701142-2-19) (a továbbiakban: „Adatkezelő”) az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi 
Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendelete (a továbbiakban: GDPR) előírásai alapján ezúton tájékoztatja 
a Partnert a kapcsolattartói és fellépői személyes adatok Adatkezelő által történő kezeléséről.  

 
1. ADATKEZELŐ NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI 

 
Cégnév:   Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány  
Székhely:  8200 Veszprém, Óváros tér 9. 
Nyilvántartási szám: 19-01-0000227  
Adószám:  19264581-1-19 
Email cím:  kozalapitvany@veszprembalatonkultura.hu 
Website:  https://veszprembalatonkultura.hu/ 
 
 

2. AZ ÉRINTETTI ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA ÉS IDŐTARTAMA 
 

KEZELT ADATOK KÖRE ADATKEZELÉS 
CÉLJA 

ADATKEZELÉS 
JOGALAPJA 

ADATTÁROLÁS 
IDŐTARTAMA 

ADATOK 
FORRÁSA 

Amennyiben a szerződő 
Partner gazdasági társaság 
vagy egyéni vállalkozó és a 
Fellépő nem a szerződő 
Partner: 
 
Kapcsolattartó kezelt 
személyes adatai: név, e-
mail cím, cím, telefonszám, 
beosztás 
 
Fellépő kezelt személyes 
adatai: név 
 

a) Szerződés 
létrejötte és 
teljesítése 
érdekében 
kapcsolattartás  

b) Igény- és 
jogérvényesítés 

 

GDPR 6. cikk 
(1) bek. f) 
pont: Jogos 
érdek 

a) Polgári 
Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. 
törvény 6:22. § 
(1) alapján a 
Szerződéses 
Partnerrel való 
polgári jogi 
jogviszony 
megszűnését 
követő 5 év. 
 

b) Ha az adatokat a 
számvitelről 
szóló 2000. évi C. 
törvény 168-169. 
§ szakasza 
alapján köteles 
megőrizni, akkor 
az adatokat az 
adatkezelő csak 
a szerződéses 
kapcsolat 
megszűnését 
követően 8 év 
múlva törli. (pl. 
ha az adatok a 
könyvelést 
alátámasztó 
iratok részét 
képezik) 

 

Szerződéses 
Partner 
 

Amennyiben a szerződő 
Partner a Fellépő: 
 
Egyéni vállalkozó Partner 
esetén: 
név, egyéni vállalkozói 
nyilvántartási szám, 
székhely, levelezési cím, 
adószám 
 
Magánszemély Partner 
esetén: 
név, születési név, anyja 
leánykori neve, születési 
hely, idő, családi állapot, 
adóazonosító jel, TAJ szám, 
lakcím, tartózkodási cím, 
nyugdíjas-e, nyugdíj 
folyósításának kezdete, 
törzsszáma, megváltozott 

a) Szerződés 
létrejötte és  
teljesítése  

b) Igény- és 
jogérvényesítés 

 

Az a) pontok 
tekintetében: 
GDPR 6. cikk 
(1) bek. b) 
pont: 
Szerződés 
létrehozatala, 
teljesítése 
 
A b) pont 
tekintetében: 
GDPR 6. cikk 
(1) bek. f) 
pont: Jogos 
érdek 

mailto:kozalapitvany@veszprembalatonkultura.hu


munkaképességű-, 
bankszámlaszám, családi 
adókezdezmény/személyi 
kedvezmény, 
GYES/GYED/GYET 
ellátásban részesül-e, 
állampolgárság, 
telefonszám 
 
Kapcsolattartó kezelt 
személyes adatai: név, e-
mail cím, cím, telefonszám, 
beosztás 

 
A fentiekben meghatározott határidőket követően Közalapítvány a személyes adatokat véglegesen és 
visszaállíthatatlanul törli rendszereiből, archívumaiból. 
 

3. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA 
 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint abban az esetben kezelhető személyes adat, ha az adatkezelés 
az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Az Adatkezelő és a 
szerződött partner közös jogos érdeke a kapcsolattartói adatok kezelése, mivel az szükséges az Adatkezelő 
és a szerződött partner közötti szerződés teljesítéséhez, a szerződéssel kapcsolatos kapcsolattartáshoz, a 
szerződött partner részére a megkötött szerződéssel kapcsolatban történő értesítés küldéséhez. 
 
A kapcsolattartónak csak a feltétlenül szükséges adatait kezeli az Adatkezelő, így a kapcsolattartó alapvető 
jogai és szabadságai az adatkezeléssel nem sérülnek, és nem élveznek elsőbbséget az Adatkezelő és a 
szerződött partner fenti jogos érdekeivel szemben.  
 

4. ADATBIZTONSÁG 
 

A személyes adatok a Közös Adatkezelő saját szerverén kerülnek tárolásra, amely megfelelő adatbiztonsági 
intézkedésekkel (tűzfal, vírusvédelem) van ellátva. 

 
5. SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI, A CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI 

 
Az Ön személyes adataihoz Közalapítvány és a Közös Adatkezelő részéről a szerződés teljesítésében 
résztvevő munkatársak férnek hozzá olyan mértékben, amely a munkájuk elvégzéséhez feltétlenül 
szükséges. Közalapítvány a fent meghatározott adatokat más harmadik személy részére hatósági, bírósági 
eljárás esetén továbbítja. 
 
Ezen kívül az alábbi esetkörben szükséges lehet a személyes adatok továbbítása egyes címzettek részére. 
 

Címzettek A címzettek részére 
átadott személyes 
adatok kategóriája 

A címzett 
kategóriája (ha 
van ilyen) 

Az adat átadás célja 

Veszprém-Balaton 2023 Zrt. 
(8200 Veszprém, Óváros tér 
26.) 

A jelen Tájékoztató 2. 
pontjában 

meghatározott adatok 

Közös 
Adatkezelő 

A jelen Tájékoztató 2. 
pontjában meghatározott 

célok 

 
 
 
 
 



 
6. ÉRINTETTI JOGOK JELEN ADATKEZELÉS VONATKOZÁSÁBA 

 
6.1. A hozzáféréshez való jog  
 
Ön a GDPR 15. cikke alapján bármikor jogosult felvilágosítást kérni arra vonatkozóan, hogy személyes 
adatait a Közalapítvány kezeli-e és miként, ideértve az adatkezelés céljait, a címzetteket, akikkel az adatait 
közölték, vagy a forrást, ahonnan az adatot a Közalapítvány megkapta, a megőrzési időtartamot, az 
adatkezeléssel kapcsolatos bármely jogát, továbbá, harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek való 
továbbítás esetén pedig az ezzel kapcsolatos garanciákra vonatkozó információkat. A hozzáférés joga 
gyakorlása során Ön arra is jogosult, hogy az adatok másolatát kérje.  
 
6.2. A helyesbítéshez való jog 
 
A GDPR 16. cikke alapján a Közalapítvány az Önre vonatkozó személyes adatokat az Ön kérésére helyesbíti 
vagy kiegészíti. Amennyiben kétség merül fel a helyesbített adat kapcsán, Közalapítvány felhívhatja Önt, 
hogy a pontosított adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal – bizonyítsa Közalapítvány számára. 
 
6.3. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 
 
A GDPR 17. cikke értelmében amennyiben Ön valamely vagy az összes személyes adatának törlését kéri, 
Közalapítvány az(oka)t indokolatlan késedelem nélkül törli. 
Közalapítvány felhívja a figyelmet, hogy a törléshez való jog korlátját jelentik azon jogszabályi előírások, 
amelyek alapján Közalapítvány meghatározott időtartamon keresztül köteles megőrizni bizonyos 
dokumentumokat. 
 
6.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog  
 
Ön a személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti a GDPR 18. cikke alapján az alábbi esetekben: 

 

• Ön vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 
amely lehetővé teszi, hogy Közalapítvány ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 

• az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának 
korlátozását; 

 
6.5. A tiltakozáshoz való jog 
 
A GDPR 21. cikke alapján amennyiben az Önre vonatkozó adatkezelés jogalapja Közalapítvány vagy 
harmadik személy jogos érdeke, Ön jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen. A tiltakozásnak Közalapítvány 
nem köteles helyt adni, ha Közalapítvány bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos 
okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben; 
vagy az adatkezelés Közalapítvány jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez 
kapcsolódik. 
 
6.6. Panaszjog, jogorvoslathoz való jog 
Ha Ön úgy ítéli meg, hogy Közalapítvány általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor 
hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen az GDPR rendelkezéseit, jogában áll illetékes 
adatvédelmi felügyeleti hatóságához panasszal fordulni. Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) lehet panaszt benyújtani. A NAIH elérhetőségei:  
 

Honlap: http://naih.hu/ 
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 
Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

http://naih.hu/


 
7.  AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL, PROFILALKOTÁS 

 
Adatkezeléseink során automatizált döntéshozatal vagy profilalkotás nem történik. 

 
8. ÉRINTETTEK KÉRELMÉNEK MEGVÁLASZOLÁSÁRA NYITVA ÁLLÓ HATÁRIDŐ 

 
A Közalapítvány gondoskodik róla, hogy amennyiben a jelen adatkezeléssel kapcsolatban Ön bármely 
jogát gyakorolja és ezzel kapcsolatban Közalapítványt megkeresi, Közalapítvány az ilyen kérelmekre 
indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 30 napon belül válaszol. 
Amennyiben bármilyen jogát kívánja gyakorolni, vagy kérdése, észrevétele van, kérjük forduljon 
hozzánk a jelen Tájékoztató 1. pontjában megjelölt elérhetőségeken!  

 


