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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
XVII. Országos Klarinétverseny in memoriam Kovács Béla 

 

 

Jelen adatkezelési tájékoztató tartalmazza a 2022. évben Kovács Béla emlékére megrendezésre 

kerülő XVII. országos klarinétverseny (a továbbiakban: Verseny) lebonyolításával kapcsolatos 

adatkezelésre vonatkozó információkat annak érdekében, hogy a jelentkezők a személyes 

adataik kezelésével kapcsolatban a lehető legszélesebb körű tájékoztatásban részesüljenek.  

 

Adatkezelő neve: 

 

Székhelye: 

Nyilvántartási szám: 

Csoportos adószám: 

Képviselő: 

Honlap: 

E-mail cím: 

Telefonszám: 

Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar 

(továbbiakban: Kar) 

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 82. 

FI 171198 

17782218-5-09 

Dr. Lakatos Péter dékán 

music.unideb.hu 

music@music.unideb.hu 

+36 52 512 900 / 23811 

 

A Kar a 2022. évben országos klarinétversenyt rendez Kovács Béla emlékére. A verseny célja 

fórumot teremteni az integrált egyetemekhez tartozó zeneművészeti képzésben résztvevő klarinét 

szakos hallgatók számára ahhoz, hogy megmutathassák tudásukat és pártatlan szakértői bizottság 

előtt bizonyíthassák művészi rátermettségüket.  

Az adatkezeléssel kapcsolatban tájékoztatást nyújt:  

Kissné Batta Éva Emese: batta.eva@music.unideb.hu 

Az adatkezelő által végzett adatkezelések 

 

1. A rendezvényre történő jelentkezéssel összefüggő adatkezelés 

1.1. Adatkezelés célja: A Versenyre történő jelentkezés biztosítása, a Verseny 

lebonyolítása. 

1.2. Kezelt adatok köre: A Versenyre jelentkezők családi és utóneve, állampolgársága, 

lakcíme, születési dátuma, telefonszáma, e-mail címe, iskolájának neve, képzésének 

típusa, főtárgy tanárának neve, aláírása, választott művek. 

1.3. Adatkezelés jogalapja: A jelentkező önkéntes, kifejezett hozzájárulása (GDPR 6. cikk 

(1) bekezdés a) pont). 

1.4. Adatkezelés időtartama: A Kar a Verseny lezárását követő 15 napon belül törli a 

jelentkezők által megadott személyes adatokat. 

1.5. Hozzáféréssel rendelkezők köre: Az Adatkezelő adatkezeléssel megbízott munkatársai, 

zsűritagok. 

1.6. Adattovábbítás: – 
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2. A nevezési díj számlázásával összefüggő adatkezelés  

2.1. Adatkezelés célja: A befizetett nevezési díj összegéről szóló számla kiállítása, 

megőrzése, könyvelés. 

2.2. Kezelt adatok köre: Számlázási név, számlázási cím (irányítószám, település, 

közterület, házszám), adószám. 

2.3. Adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) 

pontja szerint. 

2.4. Adatkezelés időtartama: A számviteli bizonylatot és szigorú számadású okmányt a 

számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2), 166. § (6) bekezdés szerint legalább 

8 évig köteles megőrizni az Adatkezelő. 

2.5. Hozzáféréssel rendelkezők köre: Az Adatkezelő adatkezeléssel megbízott 

munkatársai. 

2.6. Adatfeldolgozó: Conservatory Alapítvány (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 82.) 

számlázási feladatok ellátása céljából, továbbá annak szerződött könyvelője (Bukáné 

Tusják Katalin, 4030 Debrecen, Puttony u. 35. nyilvántartási szám: 09344774) 

könyvelési és adózási feladatok ellátása céljából. 

 

3. Tömegrendezvényen készült fényképek készítése, megjelenéshez való szerkesztése, 

honlapon és közösségi oldalakon történő közzététele, PR anyagokban történő 

felhasználása 

3.1. Adatkezelés célja: A Versenynek – mint a Debreceni Egyetem működéséhez és az 

egyetemi élethez kapcsolódó eseménynek – a dokumentálása, az ezekkel kapcsolatos 

pontos és hiteles tájékoztatás céljából készült írásos sajtómegjelenésekkel együtt való 

publikálása a www.unideb.hu és a www.music.unideb.hu honlapon, a Debreceni 

Egyetem Zeneművészeti Kar hivatalos közösségi oldalain (Facebook, Instagram), 

továbbá felhasználása PR anyagok készítéséhez. 

3.2. Kezelt személyes adatok köre: képmás 

3.3. Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint. A 

sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. 

törvény 10. § értelmében mindenkinek joga van arra, hogy megfelelően tájékoztassák 

a helyi […] közélet ügyeiről […]. A médiarendszer egészének feladata a hiteles, gyors, 

pontos tájékoztatás ezen ügyekről és eseményekről. 

3.4. Adatkezelés időtartama: A szervezeti egység fennállásáig. Az adatok erős jelszóval 

védett számítógépen elektronikusan archiválásra kerülnek. 

3.5. Hozzáféréssel rendelkezők köre: Az Adatkezelő adatkezeléssel megbízott 

munkatársai. 

3.6. Adattovábbítás: Forrásmegjelölés mellett a sajtóhír átvételét kezdeményező 

sajtóorgánumok számára. 

 

5. Egyedi fényképek készítése, megjelenéshez való szerkesztése, honlapon és közösségi 

oldalakon történő közzététele 

5.1. Adatkezelés célja: A Versenynek – mint a Debreceni Egyetem működéséhez és az 

egyetemi élethez kapcsolódó eseménynek – a megörökítése, az ezekkel kapcsolatos 

pontos és hiteles tájékoztatás céljából készült írásos sajtómegjelenésekkel együtt való 

publikálása a következő oldalakon:  

http://www.unideb.hu/
http://www.music.unideb.hu/
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• a Debreceni Egyetem honlapja:  www.unideb.hu 

• a Zeneművészeti Kar honlapja:  www.music.unideb.hu 

• a Zeneművészeti Kar Facebook oldala:  https://www.facebook.com/musicfaculty  

• a Zeneművészeti Kar Instagram oldala:  https://www.instagram.com/dezk.official/ 

5.2. Kezelt személyes adatok köre: Képmás 

5.3. Adatkezelés jogalapja: Érintett (jelentkező) hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

a) pont. 

5.4. Adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig. Az adatok erős jelszóval 

védett számítógépen elektronikusan archiválásra kerülnek. 

5.5. Hozzáféréssel rendelkezők köre: Az Adatkezelő adatkezeléssel megbízott 

munkatársai. 

5.6. Adattovábbítás: Forrásmegjelölés mellett a sajtóhír átvételét kezdeményező 

sajtóorgánumok számára. 

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a készített fényképet a nyilvánosságra hozatalt 

követően az internetes technológia természetéből fakadóan más médiatartalom-

szolgáltató is átveheti, másolhatja, saját médiaszolgáltató felületén közreadhatja. 

 

6. Egyedi fényképek felhasználása PR anyagok készítéséhez 

6.1. Adatkezelés célja: A Debreceni Egyetem PR tevékenységének gyakorlása, az egyetem 

jó hírnevének gondozása, az intézmény és a Verseny népszerűsítése, a közvélemény 

informálása, a képek felhasználása egyéb egyetemi kiadványokban (plakátok, 

szórólapok, egyéb promóciós kiadványok). 

6.2. Kezelt személyes adatok köre: Képmás 

6.3. Adatkezelés jogalapja: Érintett (jelentkező) hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés a) pontja szerint. 

6.4. Adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig. 

6.5. Hozzáféréssel rendelkezők köre: Az Adatkezelő adatkezeléssel megbízott 

munkatársai. A fotódokumentációt a Debreceni Egyetem Sajtóirodája készíti. 

6.6. Adattovábbítás: – 

 

7. A Versenyen díjazottak nevének honlapon és közösségi oldalakon történő közzététele 

7.1. Adatkezelés célja: A Versennyel – mint a Debreceni Egyetem működéséhez és az 

egyetemi élethez kapcsolódó eseménnyel – kapcsolatos pontos és hiteles tájékoztatás 

a www.unideb.hu és a www.music.unideb.hu honlapokon, továbbá a Debreceni 

Egyetem Zeneművészeti Kar hivatalos közösségi oldalain (Facebook, Instagram), az 

egyetem jó hírnevének gondozása, az intézmény és a verseny népszerűsítése, a 

közvélemény informálása. 

7.2.  Kezelt személyes adatok köre: Név, felsőoktatási intézmény neve, felkészítő tanár 

neve. 

7.3. Adatkezelés jogalapja: Érintett (jelentkező) hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés a) pontja szerint. 

7.4. Adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a tartalom 

archiválásáig. 

http://www.unideb.hu/
https://www.facebook.com/musicfaculty
https://www.instagram.com/dezk.official/
http://www.unideb.hu/
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7.5. Hozzáféréssel rendelkezők köre: Az Adatkezelő adatkezeléssel megbízott 

munkatársai. 

7.6. Adattovábbítás: Forrásmegjelölés mellett a sajtóhír átvételét kezdeményező 

sajtóorgánumok számára. 

 

Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések 
 

Adatkezelő gondoskodik a kezelt adatok biztonságáról, és minden intézkedést megtesz a 

jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy 

megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen, azaz annak érdekében, 

hogy az Ön személyes adatai a jogszabályoknak megfelelő védelemben részesüljenek. 

Az Adatkezelő számítógépes nyilvántartásban és papíralapon, manuális módon kezeli az Ön 

adatait és intézkedett arról, hogy elektronikusan tárolt adatainak kezelése minden esetben erős 

jelszóval védett számítógépen és hálózaton, papíralapon tárolt adatainak kezelése illetéktelen 

személyek számára hozzá nem férhető módon történjen. Adatait csak a szolgáltatás nyújtásával 

összefüggésben, az ahhoz elengedhetetlenül szükséges mértékben használják az annak 

megismerésére jogosultak. 

A számítógépes rendszerek tűzfallal és megfelelő vírusvédelemmel vannak ellátva.  

Adatbiztonsági garanciaként Adatkezelő vezető tisztségviselőjét, munkavállalóit, valamint 

önkénteseit titoktartási kötelezettség és jogi felelősség terheli az e tevékenységük során 

megismert személyes adatok tekintetében.  

 

Az Ön jogai és a joggyakorlásra vonatokozó szabályok 
 

Tájékoztatáshoz való jog 

A GDPR 15. cikk (1) bekezdésének megfelelően Ön tájékoztatást kérhet a Verseny adatkezelője 

által kezelt személyes adatokról. Ebben az esetben az adatkezelő a megjelölt elérhetőségére (e-

mail cím, levelezési cím) továbbítja az alábbi információkat:  

- milyen személyes adatokat kezel Önről;  

- milyen adatkezelés célokból;  

- kiknek továbbítja a személyes adatokat;  

- az adatkezelés időtartama, illetve ezen időtartam meghatározásának szempontjai;  

- Önt az adatkezeléssel összefüggésben megillető jogokról;  

- a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak címzett panasz 

benyújtásának jogáról. 

  

Másolat kéréséhez való jog  

A GDPR 15. cikk (3)-(4) bekezdése alapján Ön másolatot kérhet a Verseny adatkezelője által 

kezelt személyes adatokról. Ebben az esetben az adatkezelő az Ön által megjelölt elérhetőségére 

(e-mail cím, levelezési cím) továbbítja azokat a személyes adatokat, amelyeket Önről kezel. 
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Helyesbítéshez való jog  

A GDPR 16. cikkének megfelelően, kérelmére az Ön kérésének megfelelően módosítjuk, 

pontosítjuk a személyes adatát. 

 

Törléshez való jog  

A GDPR 17. cikk (1) bekezdésével összhangban Ön kérheti, hogy töröljük a nyilvánosságra 

hozott személyes adatokat. 

 

Korlátozáshoz való jog  

Ön kérheti az adatkezelés korlátozását az alábbi esetekben:  

- ha vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor addig korlátozzuk az adatkezelést, 

amíg az adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát;  

- az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását;  

- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de Ön igényli azokat jogi 

igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy  

- amennyiben a tiltakozás jogát gyakorolja, akkor arra az időtartamra korlátozzuk az 

adatkezelést, amíg a kérelmének jogszerűségét megvizsgáljuk.  

Az adatkezelés korlátozására irányuló kérelmében azt is meg kell jelölni, hogy melyik okból 

kéri a korlátozást.  

Adatkezelő az adatkezelés korlátozására irányuló kérelmét úgy teljesíti, hogy a személyes 

adatokat minden más személyes adattól elkülönítetten tárolja. Így például elektronikus 

adatállományok esetében külső adathordozóra kimenti, a papír alapú iratokat pedig külön 

mappában tárolja. 

 

Tiltakozáshoz való jog  

Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon a jogos érdek mérlegelése alapján végzett adatkezelés ellen. 

Ebben az esetben Adatkezelő megvizsgálja az Ön vonatkozásában az érdekmérlegelés 

jogalapján végzett adat kezelését, és amennyiben megalapozottnak találják a kérelmet, 

személyes adatai törlésre kerülnek. 
 

A joggyakorlás közös szabályai  
 

Adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, amely legfeljebb két 

hónappal meghosszabbítható. A kérelem megtagadása esetén Adatkezelő a kérelem 

beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a megtagadás indokairól, valamint 

arról, hogy panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. Adatkezelő 

fenntartja magának azt a jogot, hogy ha megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó 

személy kilétét illetően, akkor az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges 

információk nyújtását kérje. Ilyen esetnek tekinthető különösen az, ha az érintett a másolat 

kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy adatkezelő meggyőződjön arról, hogy 

a kérelem a jogosult személytől származik.  
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Jogérvényesítési lehetőségek  
 

Amennyiben az Ön megítélése szerint Adatkezelő adatkezelése nem felel meg a jogszabályi 

követelményeknek, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Székhely: 

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., e-mail cím: 

ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetve bírósághoz fordulhat.  
 

 

Egyéb rendelkezések  
 

Amennyiben Adatkezelő módosítja az Adatkezelési tájékoztatót, akkor erről a 

www.music.unideb.hu honlapon közleményt helyez el a módosított tájékoztatóval együtt annak 

érdekében, hogy Ön megismerhesse azt.  

Jelen Adatkezelési tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről Adatkezelő az adat 

felvételekor ad tájékoztatást. A bíróság, az ügyészség, más nyomozóhatóság, a szabálysértési 

hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 

illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, 

átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt. Az 

Adatkezelő e hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét 

megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés 

céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.  

Ha Adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további adatkezelést 

kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Önt erről az eltérő célról és 

minden releváns kiegészítő információról. 

Ha Adatkezelő más címzettel is közli az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első 

alkalommal való közlésekor tájékoztatja erről Önt. 

 

 

Debrecen, 2022. október 3. 

 

 

 

Dr. Lakatos Péter s.k. 

dékán 

Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar 


