ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Az A-Z PRodukció Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 1055 Budapest, Szalay utca 4. V. em. 3.; cégjegyzékszám: 01-09-677663 a továbbiakban:
„Adatkezelő”) mint a Lurdy Lurkó facebook page (a továbbiakban: „Facebook page”)
Adatkezelője ezúton teszi közzé a Lurdy Lurkó Táborban (a továbbiakban: „Tábor”) történő
részvétel során készült fényképek és videófelvételek (hangfelvételek) elkészítésével, közzétételével
kapcsolatos adatkezelésre vonatkozó tájékoztatását.
A Táborban történő részvétel során a táborozókról (a továbbiakban: „Érintett”) Adatkezelő
munkatársai fényképeket, videó-, és hangfelvételt készítenek, amelyeket Adatkezelő a Facebook
page-en tesz közzé az Érintett, illetve kiskorú Érintett esetén az Érintett felett szülői felügyeleti
jogot gyakorló (a továbbiakban: „Szülő”) hozzájárulásával. Érintettek, illetve Szülők a jelen
Adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban: „Tájékoztató”) foglaltak alapján adják meg
hozzájárulásukat a fényképek, illetve videók (hangfelvételek) Facebook page-en történő
megjelenítéséhez, ezért kérjük, hogy a hozzájárulás megadása előtt figyelmesen olvassák végig a
jelen Tájékoztatót.

Az Adatkezelő adatai

1.)

Az adatok kezelője a: A-Z PRodukció Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
Székhely:
1055 Budapest, Szalay utca 4. V. em. 3.
Postázási cím:
1055 Budapest, Szalay utca 4. V. em. 3.
Email cím:
azprodukcio@azprodukcio.hu
Weboldal:
www.azprodukcio.hu
Telefonszám:
+36203391846
Cégképviseletre jogosult: Kovács Zsolt
Képviseletre jogosult elérhetőségei (postai cím és e-mail): 1055 Budapest, Szalay utca 4. V. em. 3.
kovacs.zsolt@azprodukcio.hu
2.) A

kezelt adatok köre, 18. év alatti Érintett, és az adatkezelés elmaradása

-

Szülő neve;
Szülő születési dátuma;
Szülő édesanyja neve;
Szülő lakcíme;
Táborban az Érintettről készült képfelvétel (a továbbiakban: „Fénykép”), videó-, és
hangfelvétel (a továbbiakban: „Videó”).

Adatkezelés elmaradása esetén:
- Érintettről nem készül Fénykép, Videó, illetve a készült Fénykép, Videó nem jelenik meg a
Facebook page-en.
Amennyiben a felvételen szereplő Érintett 18. életévét nem töltötte be, úgy a
hozzájárulása a Szülő hozzájárulásával együtt tekinthető megadottnak, 14. életévét be
nem töltött Érintett esetén pedig a hozzájárulásnak a Szülőtől kell származnia.
3.) Az

adatkezelés célja és időtartama
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Adatkezelő az alábbi célokra használja fel az adatokat:





Képmás és hangfelvétel készítéséhez és felhasználásához történő hozzájárulás
jogszerűségének biztosítása és igazolása a Fényképet és Videót érintő szerzői jogok
védelme céljából (Szülő adatai és Fénykép, Videó Adatkezelő saját adatbázisában
történő tárolása);
Tábor promotálása, marketing, reklám céllal (Fényképek és Videók Facebook page-n
történő közzététele);
Szülő tájékoztatása a Táborról.

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállásáig, illetve addig kezeli, amíg az
Érintett, illetve Szülő nem kéri az adatok törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatok
kezeléséhez adott hozzájárulását (Fénykép és Videó Facebook page-n történő megjelenítése).
A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve az Érintett, illetve
Szülő kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek, kivéve azon adatokat, amelyeket Adatkezelő
jogszabályi kötelezettség alapján a kötelező adatkezelést elrendelő jogszabályban meghatározott
ideig megőrizni köteles (Szülő adatai illetve Adatkezelő saját adatbázisában eltárolt Fénykép és
Videó). A jogszabályi megőrzési időre vonatkozóan olvassa el a jelen Tájékoztató következő, 4.
pontját.
A hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést.
4.) A

személyes adatok kezelésének jogalapja, törlés iránti kérelem benyújtása

Fénykép és Videó Facebook page-n történő megjelenítése
A hozzájárulás megadásával az Érintettek, illetve Szülők hozzájárulnak, hogy az Adatkezelő a
személyes adataikat a jelen Tájékoztatóban írtak szerint kezelje: közzétegye a Facebook page-n. A
személyes adatok kezelése az Érintettek, illetve a Szülők a jelen Tájékoztató ismeretében adott
önkéntes hozzájárulásán alapul.
Érintettek, illetve Szülők bármikor kérhetik az adatok törlését (hozzájárulás visszavonása) az
alábbi elérhetőségeken, de ez nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést:
A-Z PRodukció Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
1055 Budapest, Szalay utca 4. V. em. 3., illetve
kovacs.zsolt@azprodukcio.hu
Szülők adatai és a Fénykép, Videó Adatkezelő saját adatbázisában történő tárolása
Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő illetve más harmadik személy (szerző) jogos érdeke.
Amennyiben Érintett, illetve Szülő jogszerű hozzájárulását adta a Fénykép, illetve Videó
elkészítéséhez, úgy Fénykép és Videó szerzői jogvédelem alatt áll.
A Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény meghatározza a jogi oltalom idejét:
A szerzői jogok a szerző életében és halálától számított hetven éven át részesülnek védelemben.
A hetvenéves védelmi időt a szerző halálát követő év első napjától, közös művek esetében az
utoljára elhunyt szerzőtárs halálát követő év első napjától kell számítani.
Ha a szerző személye nem állapítható meg, a védelmi idő a mű első nyilvánosságra hozatalát
követő év első napjától számított hetven év. Ha azonban ez alatt az idő alatt a szerző jelentkezik,
a védelmi időt a 2. mondat szerint kell számítani. Több részben nyilvánosságra hozott mű
esetében az első nyilvánosságra hozatal évét részenként kell számítani.
Adatkezelő jogos és törvényes érdeke a szerzői jogi oltalom idejére vonatkozóan a
Fénykép/Videó, illetve az azok elkészítésének jogszerűségét biztosító nyilatkozat megőrzése.
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Adatkezelőnek nem áll módjában ezen jogi oltalmat az adatok megőrzése nélkül biztosítani, az
adatkezelés feltétlenül szükséges.
Adatkezelő álláspontja szerint ezen jogos érdekből végzett adatkezelés megfelel az erre vonatkozó
jogszabályi követelményeknek, és az Érintett, illetve a Szülő szabadságát, személyiségi jogait a
legkevésbé sérti, azokat arányosan korlátozza.
5.) A

személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás, adattovábbítás

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő a hatályos jogszabályok szerint jogosult.
Az adatok feldolgozását az Adatkezelő által igénybe vett alábbi adatfeldolgozók végzik:


Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2
Ireland

Hozzáférés célja: Facebook page-en történő megjelenés
Tevékenység: Social (közösségi) media
Átadott adatok köre: Fényképek, Videók
Hozzáférés ideje: Érintett, illetve Szülő hozzájárulása
Hozzáféréssel érintett adatokat: Fényképek, Videók
Adatkezelő, aki hozzáfér az adatokhoz:


A-Z Produkció Kft

Székhely:
1055 Budapest, Szalay utca 4. V. em. 3.
Postázási cím:
1055 Budapest, Szalay utca 4. V. em. 3.
Email cím:
azprodukcio@azprodukcio.hu
Weboldal:
www.azprodukcio.hu
Telefonszám:
+36203391846
Cégképviseletre jogosult: Kovács Zsolt
Képviseletre jogosult elérhetőségei (postai cím és e-mail): 1055 Budapest, Szalay utca 4. V. em. 3.
kovacs.zsolt@azprodukcio.hu
Továbbítás jogalapja: Facebook page felett rendelkezésre jogosult, jogalapja az Érintett, illetve a
Szülő hozzájárulása;
Körülményei: a Fényképek, Videók feltöltése során, azt követően hozzáfér a Fényképekhez,
Videókhoz, törölheti azokat;
Adatok: Fénykép, Videó.
Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az Érintett, illetve Szülő
kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas
adatokat.
6.) Automatizált döntéshozatal, Profilalkotás
Adatkezelő sem profilalkotást sem automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz.
7.) A Érintett, illetve Szülő jogai
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Hozzáférés joga:
Adatkezelő az Érintett illetve Szülő kérésére tájékoztatást ad arról, hogy személyes adatainak
kezelése folyamatban van-e, és amennyiben igen, úgy az Adatkezelő által kezelt személyes
adatairól, azok kategóriáiról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az
adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az
Érintett, illetve Szülő személyes adatainak a továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és
címzettjéről. Adatkezelő tájékoztatást ad az Érintett, illetve a Szülő azon jogáról, hogy
kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását,
illetve tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, továbbá a felügyeleti hatósághoz címzett
panasz benyújtásának jogáról, automatizált döntéshozatal illetve profilalkotás esetén ennek
tényéről és az alkalmazott logikáról illetve ennek várható Érintettre illetve Szülőre vonatkozó
következményéről.
Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás esetén Adatkezelő
tájékoztatást ad ennek tényéről, az EU Bizottság megfelelőségi határozatának meglétéről vagy
annak hiányáról és a megfelelőségi garanciákról.
Érintett, illetve Szülő kérhet másolatot az Adatkezelő által kezelt adatairól, amelyet első
alkalommal ingyen bocsát az Adatkezelő az Érintett, illetve Szülő részére. További másolatok
igénylése esetén az Adatkezelő az adminisztratív költségein alapuló ésszerű díjat számíthat fel.
Tájékoztatás kérhető e-mailben a kovacs.zsolt@azprodukcio.hu e-mail címen és postai levél útján
a 1055 Budapest, Szalay utca 4. V. em. 3. szám alatti postai címén. Mindkét esetben a
személyazonosság igazolásával és a levelezési cím, illetve e-mail cím megadásával. Adatkezelő a
kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 1 hónapon belül, írásban válaszol.
Helyesbítés joga:
Érintett, illetve Szülő jogosult módosítani személyes adatait, illetve kérheti személyes adatai
helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) szintén a kovacs.zsolt@azprodukcio.hu e-mail címen
vagy a 1055 Budapest, Szalay utca 4. V. em. 3. szám alatti postai címén, mindkét esetben
személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím, illetve e-mail cím megadásával. Adatkezelő
a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti a
kérelmezőt.
Törléshez való jog, Adatkezelés korlátozása:
Érintett,
illetve
Szülő
a
fentieken
kívül
bármikor
töröltetheti
adatait,
kovacs.zsolt@azprodukcio.hu e-mail címre vagy a 1055 Budapest, Szalay utca 4. V. em. 3.
szám alatti postai címre küldött törlési kérelemmel. Továbbá kérheti az adatkezelés korlátozását –
részben vagy egészben – a kovacs.zsolt@azprodukcio.hu e-mail címén vagy postai úton a 1055
Budapest, Szalay utca 4. V. em. 3. szám alatti postai címén ingyenesen, indokolás nélkül,
személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím, illetve e-mail cím megadásával. Adatkezelő
a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés
megszüntetéséről, és törli az érintett adatokat a nyilvántartásából.
Adatkezelés korlátozása esetén az Adatkezelő az adatok tárolásán kívül más műveletet az
adatokkal nem végezhet az Érintett, illetve Szülő erre vonatkozó kifejezett engedélye nélkül.
Érintett, illetve Szülő jogosult a korlátozást kérni, amennyiben vitatja az adatok pontosságát,
akkor az adatok ellenőrzésének idejére, vagy olyan jogellenes adatkezelés esetén, ahol bármilyen
okból mégsem kívánja az adatainak törlését, illetve akkor, amikor az Adatkezelőnek ugyan már
nincs szüksége az adatokra az adatkezelési célokból, de az Érintett, illetve Szülő igényli azokat
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez illetve Adatkezelő jogos érdekében
történő adatkezeléssel szemben.
Kérelem intézése:
A beérkezett kérelmeket Adatkezelő 1 hónapon belül (amit indokolt esetben további 2 hónappal
4

meghosszabbíthat, de ebben az esetben is 1 hónapon belül tájékoztatja erről a tényről és az
indokokról a kérelmezőt) érdemben megválaszolja, és jogos kérelem esetén teljesíti.
Amennyiben az Adatkezelő a kérelmező kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 1
hónapon belül írásban közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A kérelem
elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a kérelmezőt a bírósági jogorvoslat, továbbá a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.
Tiltakozás joga:
Érintett, illetve Szülő tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
 ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása közérdek védelme érdekében szükséges
vagy az Adatkezelő, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges,
kivéve ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok
indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a kérelmező jogaival szemben;
 ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.
Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de
legfeljebb 1 hónapon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és
döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a kérelmező az Adatkezelő döntésével nem ért
egyet, illetve ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a kérelmező bírósághoz fordulhat.
Adathordozhatóság joga:
Érintett, illetve Szülő jogosult kérni, hogy a rendelkezésre bocsátott személyes adatait tagolt,
széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és jogosult arra, hogy ezeket az
adatokat maga, vagy az Adatkezelőt kérve másik adatkezelő részére továbbítsa.
Adathordozhatóság iránti igényt a kovacs.zsolt@azprodukcio.hu e-mail címen vagy postai úton a
1055 Budapest, Szalay utca 4. V. em. 3. szám alatti postai címén ingyenesen, indokolás nélkül,
személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím, illetve e-mail cím megadásával lehet kérni.
Bírósághoz fordulás joga:
Érintett, illetve Szülő az Infotv. 23. §-ában foglaltaknak megfelelően az Adatkezelő, illetve - az
adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben - az
adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az Adatkezelő, illetve az általa
megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok
kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában
meghatározott előírások megsértésével kezeli.
A pert az Érintett, illetve Szülő - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint
illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.
A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az
Érintett, illetve Szülő pernyertessége érdekében beavatkozhat.
Személyes adatokkal összefüggő jogok érvényesítése az Érintett, illetve Szülő halálát
követően:
Az Érintett, illetve Szülő halálát követő öt éven belül az Infotv. 14. § b)-e) pontjában, illetve – a
GDPR hatálya alá tartozó adatkezelési műveletek esetén – a GDPR 15-18. és 21. cikkében
meghatározott, az elhaltat életében megillető jogokat az Érintett, illetve Szülő által arra
ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt,
az Adatkezelőnél tett nyilatkozattal - ha az Érintett, illetve Szülő egy adatkezelőnél több
nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozattal - meghatalmazott személy jogosult
érvényesíteni.
Ha az Érintett, illetve Szülő nem tett megfelelő jognyilatkozatot, a Polgári Törvénykönyv szerinti
közeli hozzátartozója annak hiányában is jogosult az Infotv. 14. § c) pontjában, a GDPR hatálya
alá tartozó adatkezelési műveletek esetén a GDPR 16. és 21. cikkében, valamint - ha az
adatkezelés már az Érintett, illetve Szülő életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja az
5

Érintett, illetve Szülő halálával megszűnt – az Infotv. 14. § d) és e) pontjában, a GDPR hatálya alá
tartozó adatkezelési műveletek esetén a GDPR 17. és 18. cikkében meghatározott, az elhaltat
életében megillető jogokat érvényesíteni az Érintett, illetve Szülő halálát követő öt éven belül. Az
Érintett, illetve Szülő jogainak e bekezdés szerinti érvényesítésére az a közeli hozzátartozó
jogosult, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja.
Az Érintett, illetve Szülő jogait érvényesítő személyt e jogok érvényesítése - így különösen az
Adatkezelővel szembeni, valamint a Hatóság, illetve bíróság előtti eljárás - során az Infotv. által az
Érintett, illetve Szülő részére megállapított jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik.
Az Érintett, illetve Szülő jogait érvényesítő személy az Érintett, illetve Szülő halálának tényét és
idejét halotti anyakönyvi kivonattal vagy bírósági határozattal, valamint saját személyazonosságát és az adott esetben közeli hozzátartozói minőségét - közokirattal igazolja.
Az Adatkezelő kérelemre tájékoztatja az Érintett, illetve Szülő Polgári Törvénykönyv szerinti
közeli hozzátartozóját a kérelem alapján megtett intézkedésekről, kivéve, ha azt az Érintett, illetve
Szülő a nyilatkozatában megtiltotta.
II.)

ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá
azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek
biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza
azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.
Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se
sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési
tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja.
Érintett, illetve Szülő tudomásul veszi, hogy az adatok védelme az interneten teljes mértékben
nem garantálható.
Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy az internetre feltöltött adatokhoz, Fényképekhez,
Videókhoz bárki hozzáférhet a világhálón. Azokról másolatot, mentést készíthet, azokon
átalakítást végezhet, és fel is használhatja azokat. Adatkezelőnek nem áll módjában ezen
cselekmények, jogosulatlan hozzáférések kivédésére. Adatkezelő törlési kérelem esetén eltávolítja
a postolt (közzétett) Fényképet illetve Videót a Facebbok page-ről, de azt garantálni, hogy más
illetéktelen személy az eltávolítást megelőzően nem jutott hozzá, tárolta, mentette el, vagy
használta fel a Fényképet, Videót, nem tudja.
Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés - a GDPR rendelkezéseit nem sértő, azt
maximálisan betartó magatartásunk mellett, és - erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése
esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért
vagy az Érintettnél, illetve Szülőnél ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért.
Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat,
amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy
pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti
tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett
előéletre vonatkoznak.
Az adatbiztonság szempontjából fontos, hogy a nyilvános helyen, közös számítógépeken történő
internetezéskor a használatot követően mindenképpen jelentkezzen ki, amennyiben olyan
weboldalt látogat, ahol személyes regisztrációja van és azt használja. Ha saját számítógépéről
látogat oldalakat, akkor ez esetben is legyen körültekintő, hogy idegenek a számítógépéhez ne
férjenek hozzá, ne tudjanak az Ön nevében tranzakciókat (feliratkozások, jelentkezések,
megrendelések, stb.) végrehajtani.
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III.)

INCIDENS ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

INCIDENS
Adatkezelő belsős szabályzattal rendelkezik az adatvédelmi incidensekkel kapcsolatos protokollja
vonatkozásában, amely betartását minden munkavállalója számára kötelezően előír.
Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely az Adatkezelő által kezelt,
továbbított, tárolt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban a személyes adat véletlen
vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az
azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi
incidens a tudomására jutott, köteles bejelenteni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság részére az adatvédelmi incidenst, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az
adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és
szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a
késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül –
részletekben is közölni lehet. A NAIH részére történő bejelentés legalább a következő
információkat tartalmazza:





az adatvédelmi incidens jellege, az érintettek és a személyes adatok hozzávetőleges száma
és kategóriája;
adatkezelő neve, elérhetősége, kapcsolattartó neve és elérhetősége;
az adatvédelmi incidensből származó, valószínűsíthető következmények;
a megtett vagy tervezett intézkedések az adatvédelmi incidens kezelésére, elhárítására,
orvoslására, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos
következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár, az Adatkezelő az
adatvédelmi incidens észlelését követően indokolatlan késedelem nélkül, de 72 órán belül
tájékoztatja az érintetteket az adatvédelmi incidensről az Adatkezelő honlapján keresztül. A
tájékoztatásnak legalább a jelen pontban meghatározott adatokat kell tartalmaznia, és világosan és
közérthetően ismertetni kell az incidens jellegét.
Az adatvédelmi incidensekről az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések
ellenőrzése, valamint az érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás az
alábbi adatokat tartalmazza:






az érintett személyes adatok köre;
az Érintettek köre és száma;
az adatvédelmi incidens időpontja;
az adatvédelmi incidens körülményei, hatásai;
az adatvédelmi incidens elhárítására megtett intézkedések.

A nyilvántartásban szereplő adatokat az Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelésétől számított
5 évig őrzi meg.
JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően
történjék, amennyiben úgy érzi ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük, írjon nekünk a
kovacs.zsolt@azprodukcio.hu e-mail címre, vagy a 1055 Budapest, Szalay utca 4. V. em. 3.
szám alatti postai címére.
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Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó
jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél
 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/C.; postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;
URL: http://naih.hu; telefon: +36 (1) 391 1400; fax: +36 (1) 391 1410; koordináták: É
47°30'56''; K 18°59'57'')
 bíróságnál (a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. illetékesség és hatáskör
szabályai által meghatározottan főszabály szerint Fővárosi Törvényszék, 1055 Budapest,
Markó u. 27, Telefonszám: (1) 354 6000, illetve a Pesti Központi Kerületi Bíróság, 1055
Budapest, Markó u. 25., postai cím: 1887 Budapest, Pf: 28.; +36 1 354 6000; az Infotv.
23.§ (3) bek. alapján az Érintett, illetve Szülő – választása szerint – a lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is jogosult a pert megindítani).
Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
jár el, a részletes szabályozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint
az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi
CVIII. törvényben olvashatóak.
IV.) EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), és az információs önrendelkezési
jognak és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését az Európai Parlament és a Tanács
(EU) 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 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (GDPR) rendelkezései az irányadóak.
Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót az Érintett, illetve Szülő előzetes
értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.
Budapest, 2019.06.16.
A-Z PRodukció Kft.
Adatkezelő
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