
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

2019. május 23. 

Széll Jenő domain név tulajdonos (továbbiakban: adatkezelő) az érintettek tájékoztatása céljából 
az alábbi Adatvédelmi tájékoztatót teszi közzé. 

 

Az adatkezelő neve: 

 

Széll Jenő (domain név tulajdonos) 

Címe: 1039 Budapest, Gyűrű u. 10. IV./13. 

Telefonszám: +36 30 959 0554 

E-mail cím: generalisrockband@freemail.hu 

Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 
Név: Széll Jenő  

Elérhetősége: generalisrockband@freemail.hu 

Az adatkezelés alapelvei 
A személyes adatok: 

➢ kezelését az adatkezelő jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára 
átlátható módon végezi („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”); 

➢ gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik, és azokat az 
adatkezelő nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; („célhoz 
kötöttség”); 

➢ az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a 
szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”); 

➢ kezelésének pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű 
intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából 
pontatlan személyes adatok haladéktalanul helyesbítésre vagy törlésre kerüljenek 
(„pontosság”); 

➢ tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a 
személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; 
(„korlátozott tárolhatóság”); 

➢ kezelése oly módon történjék, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések 
alkalmazásával biztosítható legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok 
jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy 
károsodásával szembeni védelmét is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”). 

 
 

A honlap működtetésével kapcsolatos adatkezelések 
➢ Fénykép és videó felvételek készítése és ezek közzététele a www.grb.hu oldal „Galéria” 

menüpontjában található mappákban. 

➢ Az adatkezelés célja: a Generális Rock Band koncertek dokumentálása. 

➢ A kezelt adatok köre: arckép, tartózkodási hely, viselkedés. 

➢ Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja, „az érintett hozzájárulása”. 

➢ Az adattárolás határideje: az érintett törlési kérelméig, vagy a honlap megszüntetéséig. 

http://www.grb.hu/


Tájékoztatjuk a zenekar rendezvényén megjelenőket, hogy a kamera beállítása minden esetben 

kizárólag a zenekarra irányul. Amennyiben valaki nem járul hozzá videó felvétel készítéséhez, 

úgy kérem, tartózkodjon mindig a színpaddal szemben, jól látható módon elhelyezett felvevő 

berendezés mögött! 

Az Infotv. szabályozása mellett figyelembe kell venni a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) képmáshoz való jogra vonatkozó, 2:48. § (1) és (2) 

bekezdésében foglalt következő rendelkezéseit: 

„(1) Képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az érintett személy 

hozzájárulása szükséges. 

(2) Nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel 

felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.” 
 

2014. március 15. napját megelőzően hatályos, Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 

törvény rendelkezésein alapuló és jelenleg is alkalmazandó bírói gyakorlat szerint „a képmás 

vagy hangfelvétel készítéséhez a hozzájárulás ráutaló magatartással is megadható. Ilyen ráutaló 

magatartásnak minősül, ha az érintett személy tudja, hogy abban a helyiségben, ahová belép, 

felvétel készül vagy készülhet. [BDT2011. 2550.]” Azonban „a fényképfelvétel készítéséhez 

való hozzájárulás nem jelenti egyben a felhasználás engedélyezését is, mivel a felhasználásra 

vonatkozó rendelkezési jog önálló, független a felvételkészítés engedélyezésétől. [BDT2009. 

1962]”. 

A fentiek azt támasztják alá, hogy a fotók elkészítéséhez – akár ráutaló magatartással 

megvalósuló – hozzájárulás nem jelent egyben felhatalmazást a fényképfelvételek 

nyilvánosságra hozatalára is. 

A Ptk. 2:48. § (2) bekezdése alapján a tömegfelvétel elkészítésére és felhasználására azonban a 

fentiektől eltérő szabályok irányadóak. A következetes bírói gyakorlat szerint „a képmás 

nyilvánosságra hozatalának tilalma nem vonatkozik a nyilvános eseményekről, 

rendezvényekről, táj- és utcarészletekről készült felvételekre, amikor tehát az ábrázolás 

módja nem egyéni, amikor a felvétel összhatásában örökít meg a nyilvánosság előtt 

lezajlott eseményeket.[BH1985. 17.]” 
 

Cookie-k (sütik) 
A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon 

keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön 

internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők 

(Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és 

használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket 

visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.  

A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást. 

Adatfeldolgozók 
Az adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik vagy amelyek megfelelő 
garanciákat nyújtanak az adatkezelés e rendelet követelményeinek való megfelelését és az 
érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések 
végrehajtására. Az adatkezelő az adatfeldolgozói szerződésekben rögzíti, hogy az adatfeldolgozó 

➢ a személyes adatokat kizárólag az adatkezelő írásbeli utasításai alapján kezeli;  



➢ biztosítja azt, hogy a személyes adatok kezelésére feljogosított személyek titoktartási 

kötelezettséget vállalnak vagy jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség 

alatt állnak; 

➢ az adatkezelés jellegének figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési 

intézkedésekkel a lehetséges mértékben segíti az adatkezelőt abban, hogy teljesíteni tudja 

kötelezettségét az érintett jogainak gyakorlásához kapcsolódó kérelmek megválaszolása 

tekintetében; 

➢ az adatkezelési szolgáltatás nyújtásának befejezését követően az adatkezelő döntése 

alapján minden személyes adatot töröl vagy visszajuttat az adatkezelőnek, és törli a 

meglévő másolatokat, kivéve, ha az uniós vagy a tagállami jog az személyes adatok 

tárolását írja elő; 

➢ az adatkezelő rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely az e cikkben 

meghatározott kötelezettségek teljesítésének igazolásához szükséges, továbbá amely 

lehetővé teszi és elősegíti az adatkezelő által vagy az általa megbízott más ellenőr által 

végzett auditokat, beleértve a helyszíni vizsgálatokat is. 

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes 
adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – 
indokolatlan késedelem nélküli törlését az adatfelvételénél jelzett módon. 

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott 
feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az 
adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, 
továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a 
kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül írásban, 
közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a 
folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem 
nyújtott be. Egyéb esetekben az adatkezelő költségtérítést állapít meg. 

Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja 
megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság 
vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. 

Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek 
korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés 
céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha 

➢ a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő 
jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést 
törvény rendelte el; 

➢ a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-
kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; 

➢ a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. 

Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától 
számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről 
a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az 



adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat 
zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti 
mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik 
kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak 
közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. 

Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat 
azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, 
illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál 
lehet élni: 

➢ Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
➢ Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
➢ Telefon: +36 (1)391-1400 
➢ URL: https://naih.hu 
➢ E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 

A legfontosabb információbiztonsággal kapcsolatos törvények, jogszabályok, 

szabványok, ajánlások 

➢ A természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament 
és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), 

➢ 2019. évi XXXIV. tv. az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében 
szükséges törvénymódosításokról 

➢ 2011. évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
➢ 2018. évi XIII. tv. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról 
➢ 2013. évi V. tv.  a Polgári Törvénykönyvről (Harmadik rész – Személyiségi jogok, XI.;XII. 

cím) 
➢ MSZ ISO/IEC 27001:2014 Informatika. Biztonságtechnika. Információbiztonság-

irányítási rendszerek. Követelmények 

Budapest, 2019. május 23. 

 

           Széll Jenő 

domain név tulajdonos 

         adatkezelő 

 

https://naih.hu/
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu

