Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fúvószenekar Közhasznú Alapítvány
Rövidített Adatvédelmi Tájékoztató
A Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fúvószenekar Közhasznú Alapítvány (székhely: 1215 Budapest,
Árpád utca 1.), mint adatkezelő (továbbiakban Adatkezelő) ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy
tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, és adatkezelése során a GDPR, a magyar
hatályos jog anyagi és eljárásjogi szabályai, a mindenkor hatályos Adatvédelmi és Adatbiztonsági
Szabályzat, értelmében jár el.
Jelen rövid adatvédelmi Tájékoztató az Adatkezelő Adatvédelmi és Adatbiztonsági
Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) rövid kivonata, hogy az érintetteket érthetően
tájékoztassa az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos leglényegesebb szabályairól. Jelen
Tájékoztatóban nem tárgyalt kérdéskörök vonatkozásában a Szabályzat, valamint a vonatkozó
jogszabályok rendelkezései az irányadóak, és ezekkel együtt értelmezendő.
Az Érintettek köre
Érintett minden, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható
természetes személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli. Az érintettek tehát a zenekari tagok, a
weboldalra

látogatók/regisztrálók,

a

nem

természetes

személy

Partnereinek

képviselői,

kapcsolattartói, esetleg egyéb munkavállalói, a természetes személy partnerek (továbbiakban
Érintett).
Adatkezelési célok
Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:
a) partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése;
b) zenekari tagok adatainak kezelése
c) belső adminisztráció megkönnyítése
Az Adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.
Az Adatkezelés lehetséges módozatai:

1. Információ kérése
Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az Érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az
Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett.
A kezelt adatok köre és célja:
név*

azonosítás

telefonszám

kapcsolattartás

e-mail cím*

kapcsolattartás

Az ügy
tárgya/kérdés*

válaszadás

Az adatkezelés célja az érintett számára a megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás.
Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig.
2. Banki adatokkal kapcsolatos adatkezelés
A bankon keresztül történő átutalás, és így a kapcsolódó adatok Adatkezelő részére történő
Érintetti közlése önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az Érintettek köre: Minden természetes személy, aki a bankon keresztül történő átutaláshoz
kérelmet terjeszt elő és így kívánja az áru/szolgáltatás ellenértékét megfizetni az Adatkezelő
részére. A kapcsolattartó adatainak megadásához a kérelmezőnek kell rendelkeznie a saját
munkavállalója hozzájárulásával.
A kezelt adatok köre és célja:
számlabirtokos cégneve

bankszámla száma

azonosítás

azonosítás

kapcsolattartó neve

kapcsolattartás

az átutalás összege

azonosítás

hivatali telefon

kapcsolattartás

fax

kapcsolattartás

mobil

kapcsolattartás

email

kapcsolattartás

adószám

azonosítás

várható havi forgalom

tervezés

közlemény

azonosítás

számla sorszáma

azonosítás

Az adatkezelés célja az érintett részéről történő pénzügyi teljesítés elősegítése, ellenőrzése.
Adatkezelés időtartama: azonosítási és kapcsolattartási adatok vonatkozásában azon jogviszonyból
eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán
az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra
kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000.
évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év.

3. Zenekari tagok adatainak nyilvántartása
Önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az Érintettek köre: Minden természetes személy, aki zenekari tag, amellyel kapcsolatban az
Adatkezelőnek bejelentési kötelezettsége fakad.
Kezelt adatok köre:
-

családi és utónév*,

-

születési hely

-

születési idő*

-

anyja neve*

-

lakcím*

-

adóazonosító jel*

-

TAJ szám

-

előbbieket igazoló okirat száma*

-

személyazonosító igazolvány száma

-

telefonszám

-

e-mail cím

Az adatkezelés célja a jogszabályok szerinti kötelezettségek teljesítése.
4. Panaszkezelés
Az Érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő magatartására, tevékenységére
vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölni kívánja.
Az adatok kezelésének célja az érintett és panasz azonosítása, valamint a törvényből származó
kötelezően rögzítendő adatok felvétele.
A kezelt adatok köre és célja:
panasz azonosítója

azonosítás

név

azonosítás

panasz beérkezésének időpontja

azonosítás

telefonszám/e-mail

kapcsolattartás

a bejelentés időpontja / a panaszolt termék /
szolgáltatás

azonosítás

a beszélgetés során megadott személyes adatok azonosítás
számlázási/levelezési cím

kapcsolattartás

csatolt dokumentumok

panasz kivizsgálása

panasz oka

panasz kivizsgálása

Az adatkezelés célja a panasz közlésének lehetővé tétele, valamint a kapcsolattartás.
Adatkezelés időtartama: Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati
példányát a felvételüktől számított 5 évig kezeli a vonatkozó és hatályos 1997. évi CLV. törvény 17/A
§ 7. bek. alapján, kötelezően.
Az Adatkezelő szervezetén belül kik kezelik az adataimat?
Az adatokat az Adatkezelő tagjai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges
mértékben kezelhetik.
Adattovábbítás
Személyes adatok feldolgozását alapvetően az Adatkezelő látja el, vagy ha a feladatot kiszervezi,
úgy abban az esetben azt a Szabályzat I. sz. mellékletében meghatározott adatfeldolgozó(k)
látja/látják el. Ebben az esetben az adatfeldolgozók felé ad át adatot az Adatkezelő és felel az
adatfeldolgozók tevékenységéért.
Adatkezelő az Érintett által meghatározott adatait megbízó Partnerei számára akkor továbbíthatja,
ha az adatkezelés jogalapja tisztázott (pl. érintett előzetesen és önkéntesen hozzájárult) és az adat
az adott pozíció betöltésének elbírálásához, vagy joggyakorláshoz feltétlenül szükséges.
Az Érintett jogai
Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alapján az érintett
jogai a következők: a tájékoztatás joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog, az „elfeledtetéshez
való jog”, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, bírósághoz fordulás
joga, hatósághoz fordulás joga.
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