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Adatkezelési Tájékoztató 
a Zeneakadémia hírlevelére regisztrálóknak  

 

Tisztelt Partnerünk! Kedves Érdeklődő! 

A lentiekben összegyűjtöttük a legfontosabbakat a személyes adatainak kezelésével 

összefüggésben.  

Ezúton tájékoztatjuk arról, hogy a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (a továbbiakban:: 

Zeneakadémia, székhely: 1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8.; képviseli: Dr. Vigh Andrea 

rektor és Szentgyörgyvölgyi László Zoltán kancellár; web:  

http://zeneakademia.hu/hu/kapcsolat), mint adatkezelő biztosítja, hogy megfeleljen az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvényben (a továbbiakban: Infotv.), valamint a  természetes személyeknek a személyes 

adatok kezelése tekintetében történő védelméről és  az ilyen  adatok  szabad áramlásáról 

szóló  Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (általános adatvédelmi 

rendelet, a továbbiakban: GDPR) foglalt rendelkezéseknek és a további kapcsolódó 

jogszabályi előírásoknak, így Ön biztonságban érezheti magát, hogy személyes adatait a 

lehető legnagyobb védelmi szint mellett kezeljük, az Ön érdekeit szolgálva. 

Bármilyen felmerülő adatkezeléssel összefüggő kérdése esetén nyugodtan keresse dr. 

László Eleonóra adatvédelmi tisztviselőt (e-mail: laszlo.eleonora@zeneakademia.hu; tel: 

+36 (1) 462 46 00 / 159), aki készséggel segít Önnek. 

I. Az adatkezelésekhez történő hozzájárulások: 

 

1. A Zeneakadémia hírlevelére történő feliratkozás során Ön hozzájárulását adja, 

hogy megadott személyes adatait kezeljük, valamint regisztrált e-mail címére 

általános információkkal, programokkal, jegyvásárlási lehetőségekkel kapcsolatos 

tájékoztatást kapjon érdeklődési körének megfelelően.  

 

2. Ön kifejezett hozzájárulását adja, hogy a Zeneakadémia statisztikai kimutatások, 

kutatások készítése céljából automatizált döntéshozatali eljárást, beleértve 

profilalkotást végezzen a személyes adatai kezelésével összefüggésben, hogy 

személyére szabott programokról tudjuk értesíteni. 

 

 

http://lfze.hu/hu/kapcsolat
http://lfze.hu/hu/kapcsolat
mailto:laszlo.eleonora@zeneakademia.hu
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II. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:  

személyes adat megnevezése az adatkezelés célja 

név (vezetéknév és keresztnév) 
 

1. hozzájárulás a kapcsolattartás 
céljából 

2. hozzájárulás statisztikai kimutatások, 
kutatások készítése, 
profilozás az egyedi 
igények felmérése 
céljából 

e-mail cím 1. hozzájárulás a kapcsolattartás célját 
szolgálja 

 2. hozzájárulás statisztikai kimutatások, 
kutatások készítése 
profilozás az egyedi 
igények felmérése 
céljából 

születési év* kitöltés esetén 
kezeljük 

egyedi, személyre 
szabott tájékoztatás 
céljából, valamint 
statisztikai célból   

irányítószám* kitöltés esetén 
kezeljük 

egyedi, személyre 
szabott tájékoztatás 
céljából, valamint 
statisztikai célból 

*nem kötelezően kitöltendő 

További adatkezelés: 

érdeklődési kör 
 

célzott tájékoztatást, programinformációkat 
tudunk adni; valamint statisztikai kimutatásokat 
készítünk a megadott információból 

 

III. Az adatkezelés jogalapja: 

Az Ön hozzájárulása(i), melyet a Zeneakadémia bizonyítható módon megőriz. 

IV. Az adatkezelés időtartama:  

A Zeneakadémia a személyes adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A 

hozzájárulását az adatkezeles@zeneakademia.hu e-mail címre küldött levelében 

bármikor visszavonhatja.   

mailto:adatkezeles@zeneakademia.hu
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A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján 

végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

V. Statisztikai kimutatások, kutatások készítése; automatizált döntéshozatali eljárás 

(profilalkotás): 

A fentiek célja, hogy a kulturális igényeit mind szélesebb körben ki tudjuk elégíteni és 

kellő figyelemmel kiemelten tudjunk hozzájárulni az Ön szórakoztatásához. 

A profilalkotást a hírlevél feliratkozásnál, ill. megerősítésnél megadott műfaji preferenciát 

tematikus hírlevél küldésnél alkalmazzuk. 

VI. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések: 

Az Ön által megadott személyes adatokhoz a Zeneakadémia hírlevél küldéssel foglalkozó 

munkatársai férhetnek hozzá kizárólag a munkájuk, feladataik ellátásával összefüggésben 

egy erre kifejlesztett GDPR-konform szoftveren keresztül. 

A Zeneakadémia az Ön által megadott személyes adatokat külső szolgáltató 

igénybevételével, a KELESYS Kft. (ügyvezető: Kelevitz Ferenc; székhely: 2120 Dunakeszi, 

Andrássy Gyula utca 2/A,; cégjegyzékszám: 13-09-092668 ) által fenntartott szerveren 

tárolja. (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.) A személyes adatai tárolásához a 

Zeneakadémia más cég szolgáltatását nem veszi igénybe.   

A külső szolgáltató írásban nyilatkozott arról, hogy az általa kifejlesztett és a 

Zeneakadémia Koncert-, és Rendezvényközpontjának működtetésében lévő Rendezvény-

nyilvántartó Program (Projektmanager), amely Cash/Flow rendszerrel integrált (Szoftver) 

és a Szoftver-karbantartással összefüggő adatkezelése az Infotv., valamint a 2018. május 

25-től hatályba lépő GDPR-ban foglalt adatvédelmi előírásoknak, valamint információ- és 

adatbiztonsági kritériumoknak - technológiailag is -  megfelel. 

A Zeneakadémia megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait 

védjük többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan 

megváltoztatása ellen. Így például a szerveren tárolt személyes adatokhoz való 

hozzáférést a KELESYS Kft. naplózza, vagyis mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen 

személyes adathoz fért hozzá.   

Az adatkezelés és a hírlevél küldés is webes technológiával valósul meg. Ezt azt jelenti, 

hogy az adatok korszerű SQL adatbázisban tárolódnak, a kezelő felületek pedig internet 

böngésző programmal érhetőek el. A rendszert több szintű jogosultságkezelés védi. 
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Maga a szerver is egy ellenőrzött és folyamatosan monitorozott felügyelet alatt áll, így az 

adminisztrátorok szinte azonnal értesülnek arról, ha támadás éri a rendszert. Maguk az 

adatok mindvégig a szerveren tárolódnak, a kezelők gépein nem. 

A Zeneakadémia mindent elkövet, hogy adatvédelmi incidens ne történhessen, ellenkező 

esetben a GDPR-ban, valamint belső szabályzataiban foglalt időn - legfeljebb 72 órán - 

belül reagál az incidensre és a megfelelő bejelentéseket is megteszi. 

A Zeneakadémia az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és 

szervezési intézkedéseinek hatékonyságát rendszeresen tesztelteti a KELESYS Kft-vel.  

A Zeneakadémia a hírlevelével kapcsolatos adatkezelésével összefüggésben 

adatfeldolgozót nem vesz igénybe. 

VII. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai:  

Kérelmezheti a Zeneakadémiától az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való 

hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az 

ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint bármikor tájékoztatást kérhet a 

személyes adatainak kezeléséről. A Zeneakadémia munkatársai mihamarabb, de 

legkésőbb 15 napon belül válaszolnak a megkeresésére. 

Kontakt: adatkezeles@zeneakademia.hu  

VIII. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségei:  

 1. Javasoljuk, hogy a Zeneakadémia adatkezelésével összefüggő panasza esetén 

elsősorban forduljon a Zeneakadémia adatvédelmi tisztviselőjéhez, aki kivizsgálja az adott 

eljárást. (dr. László Eleonóra - e-mail: laszlo.eleonora@zeneakademia.hu; tel: +36 (1) 462 

46 00 / 159) 

2. Amennyiben úgy értékeli, hogy a Zeneakadémia visszaélt az Ön személyes adatával a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat. (székhely: 1125 

Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; Honlap: 

http://www.naih.hu.)  

3. Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén az adatkezelő ellen bírósághoz 

fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.  

 

mailto:adatkezeles@zeneakademia.hu
mailto:laszlo.eleonora@zeneakademia.hu
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