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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A SZÁZADVÉG POLITIKAI 
ISKOLA ALAPÍTVÁNY RENDEZVÉNYEIN RÉSZT VEVŐ 

SZEMÉLYEK SZÁMÁRA 

 

1. A Tájékoztató célja 

A jelen dokumentum célja, hogy rögzítse a Századvég Politikai Iskola Alapítvány 

(továbbiakban: Alapítvány) rendezvényeivel összefüggésben kezelt személyes 

adatok adatkezelésének szabályait illetve az érintett természetes személyek 

adatkezeléssel kapcsolatos jogait és jogérvényesítésének módját.  

Az Alapítvány által szervezett rendezvényeken a természetes személyeket saját jogon 

vagy szervezet képviselőjeként vesznek részt, főszabályként a rendezvényeken való 

részvétel – meghívó alapján – előzetes regisztrációhoz kötött.  A regisztráció vélelmezi, 

hogy a regisztráló személy megismerte és elfogadta jelen Adatkezelési Tájékoztatóban 

foglaltakat. 

A rendezvényeken az Alapítvány vagy megbízottja fénykép-, film- és hangfelvételeket 

készíthet, melyeken a résztvevők képmása, hangja szerepelhet. Sajtónyilvános 

rendezvény esetén a sajtó munkatársai is készíthetnek felvételeket.  

Jelen Tájékoztató kialakításakor az Alapítvány különös tekintettel vette figyelembe a 

következő jogszabályokat: 

 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), 

 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvényt (Infotv.),  

 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 2016/679. számú 

Rendeletét (GDPR). 

 

2. Fogalom meghatározások 
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Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy, 

jellemzően az a természetes személy, akire vonatkozóan az Alapítvány olyan adatot kezel, 

ami alapján közvetlen vagy közvetett módon, egy vagy több tényező alapján azonosítható.  

Személyes adat:  az érintettre vonatkozó bármely információ. 

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton 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 adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy 

képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- 

vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése. 

3. Az adatkezelő 

Az Alapítvány mint adatkezelő adatai a következők: 

 Adatkezelő neve: Századvég Politikai Iskola Alapítvány 

 Adatkezelő székhelye: 1037 Budapest, Hidegkuti Nándor u. 8-10. 

 Adatkezelő elérhetősége: szazadveg@szazadveg.hu 

Az Alapítvány rendezvényein - egyes adatkezelési műveletek tekintetében - 

adatfeldolgozót vehet igénybe (pl. fényképész). 

Sajtónyilvános rendezvény esetén a sajtó képviselői önálló adatkezelőnek minősülnek, 

adatkezelési tevékenységük nem képezi jelen tájékoztató tárgyát.  

4. A kezelt adatok köre 

Az Alapítvány a kapcsolatfelvétellel összefüggésben a következő adatokat kezeli: név, 

cím, e-mail, közösségi média-elérhetőség, telefonszám, esetlegesen kapcsolódó szervezet 

és beosztás (ún. kapcsolatfelvételi adatok). 

Az Alapítvány rendezvényein kép- illetve hangfelvétel készülhet. 

5. Az adatkezelés jogalapja 

Az adatok kezelésének jogalapja lehet különösen: 
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 az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból 

történő kezeléséhez (GDPR 6. cikk (1) a) pont) illetve 

 az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez 

szükséges (GDPR 6. cikk (1) c) pont) illetve 

 az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (GDPR 6. cikk 

(1) e) pont) illetve 

 az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek 

érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget 

élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek 

személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek 

(GDPR 6. cikk (1) f) pont) illetve 

 a személyes adatot az érintett kifejezetten nyilvánosságra hozta és az az 

adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges és azzal arányos (Infotv. 5. § (1) 

bek. d) pont) illetve 

 a képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az érintett személy 

hozzájárulása szükséges, azonban nincs szükség az érintett hozzájárulására a 

felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és 

nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén (Ptk. 2:48. §) illetve  

 közéleti szereplő esetében a Ptk. 2:44. §. 

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson 

alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát 

félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá 

vonatkozó személyes adatok kezeléséhez. Hozzájárulásnak tekintjük különösen az 

érintett írásbeli (e-mail, papír alapú) nyilatkozatát, a kapcsolatfelvételi adatainak 

kifejezett szóbeli közlését illetve adatait tartalmazó adathordozó kapcsolatfelvétel 

céljából történő átadását (pl. névjegykártya).  

A tömegfelvételeken az emberek sokasága látható, az ábrázolt személyek nem egyedi 

személyekként, hanem mint a tömeg részei láthatók. Ha a képen nem az egyének külön-

külön hívják fel magukra a figyelmet, hanem mint sokaság vannak jelen, tömegfelvételről 

van szó.  
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Közszereplésnek az a megnyilvánulás minősül, amely befolyásolja a társadalom életét, a 

helyi vagy az országos viszonyok alakulását. A közszereplést a köz érdekében való 

megszólalás, szerepvállalás alapozza meg. Tipikusan ilyen a különböző kulturális, 

társadalmi rendezvényeken, gyűléseken történő felszólalás, nyilvános szerepvállalás. 

Közszereplő bárki lehet, azaz a minősítés nem kötődik formális társadalmi vagy jogi 

státushoz. 

6. Az adatkezelés célja 

A kapcsolatfelvételi adatok kezelésének célja, hogy az Alapítvány a hasonló illetve egyéb 

rendezvényeiről, tevékenységéről tájékoztatás, meghívót küldjön.  

A hang- és képfelvételek alapján a rendezvényről nyilvános kommunikációs tartalom (pl. 

nyomtatott vagy elektronikus kiadvány, honlapon való tájékoztatás, film stb.) készül a 

rendezvény megörökítése, a rendezvény iránt érdeklődők tájékoztatása, valamint a 

rendezvények megtörténtének igazolása céljából. 

7. Az adatkezelés időtartama 

A kezelt személyes adatokat az Alapítvány az érintett hozzájárulást visszavonó illetve az 

adatok törlésére vonatkozó nyilatkozatáig kezeli.  

8. Az adatok védelme 

Az Alapítvány minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általa 

kezelt adatok illetéktelenek számára ne legyenek hozzáférhetőek. Az adatokhoz kizárólag 

az Alapítvány kommunikációval illetve rendezvényszervezéssel foglalkozó munkatársai, 

vezetői valamint ilyen célból igénybe vett adatfeldolgozó (pl. fényképész) férhet hozzá. 

Az Alapítvány kötelezi magát, hogy gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, 

megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az 

eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt személyes 

adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan 

felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden 

olyan harmadik felet, akiknek a személyes adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, 

ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére. Ennek megfelelően az 
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Alapítvány rendelkezik Adatvédelmi Szabályzattal illetve Informatikai Biztonsági 

Szabályzattal is.  

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok 

megfelelősségéért kizárólag az azt megadó Érintett felel. Bármely Érintett 

kapcsolattartási adatainak megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy ezekhez 

kizárólag ő fér hozzá.  

Automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatalra (profilalkotásra) az Alapítvány az 

adatokat nem használja fel. 

9. Az Érintettek jogai az Adatkezelő által kezelt Személyes adataikkal 

kapcsolatosan 

Az Érintettek bármikor, a 3. pontban meghatározott elérhetőségeken keresztül írásban 

 Személyes adataik kezeléséről tájékoztatást kérhetnek; 

 Személyes adataikban bekövetkezett változás vagy helytelenül nyilvántartott 

adatok  esetén adataik helyesbítését kérhetik; 

 Személyes adataik törlését vagy zárolását kérhetik; 

 Személyes adataik kezelésének korlátozását kérhetik; illetőleg 

 Személyes adataik tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban 

megküldését kérhetik, továbbá, hogy ezeket az adatokat az Adatkezelő – annak 

akadályozása nélkül – egy másik adatkezelőnek továbbítsa (adathordozhatósághoz 

való jog). 

E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha – 

amennyiben az az Adatkezelő rendelkezésére áll – azt az Érintett regisztrált e-mail 

címéről küldik. A tájékoztatáskérés kiterjedhet az Érintett Adatkezelő által kezelt 

adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges 

Adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, 

valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból 

kapták vagy kapják meg az Érintett adatait. 

Az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre Adatkezelő a kézhezvételtől számított 

legrövidebb időn, legfeljebb azonban 25 napon belül (tiltakozás esetén 15 napon belül), 

közérthető formában, az Érintett erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. 
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E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell 

tekinteni. 

10. Jogérvényesítési lehetőségek 

Az Érintett az Infotv., valamint a 2013. évi V. tv. (Ptk.) alapján jogérvényesítését bíróság 

előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti 

az illetékes felügyeleti hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

segítségét is (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 

5.). 

Az Érintett a jogainak megsértése esetén, valamint az Infotv.  21. §-ban meghatározott 

esetekben az adatátvevő, az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben 

soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. 

 


