Adatkezelési Tájékoztató

a Zeneakadémia épületeibe történő belépéshez szükséges nyilatkozat kitöltéséhez

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (székhely: 1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8.; képviseli:
Dr.

Vigh

Andrea

rektor

és

Szentgyörgyvölgyi

László

Zoltán

kancellár;

web:

https://lfze.hu/kapcsolat, https://zeneakademia.hu/kapcsolat a továbbiakban: Zeneakadémia) a
2020/2021. tanévben és hangversenyévadban irányadó, a koronavírus terjedésével kapcsolatos
kockázatok csökkentésére irányuló intézkedésekkel kapcsolatos MÓDOSÍTOTT eljárásrendről és
feladatokról szóló 19/2020. (XI.13.) sz. Rektori és Kancellári Utasítás (a továbbiakban: Utasítás)1
keretében szabályozza a Zeneakadémia épületeibe történő belépés szabályait.
Az Utasítás célja, hogy a 2020/2021-es tanév és hangversenyévad megkezdéséhez, illetve
lebonyolításához meghatározza azokat az intézkedéseket, amelyek csökkentik a koronavírus
fertőzési kockázatait, és megelőzik a koronavírus világjárvány továbbterjedését, továbbá
biztosítja a Zeneakadémia tevékenységében résztvevő személyek (hallgatók, munkavállalók,
közreműködők és a közönség) élet, egészség, vagyon- és jogbiztonságának védelmét, a
felsőoktatási képzés folyamatosságának és az intézményi működés stabilitásának garantálását
(Utasítás 1. § (1) bekezdés).
Az Utasítás szabályozza a hallgatóknak, munkatársaknak, valamint más belépőknek a
Zeneakadémia épületeibe történő belépését, amelynek alapján az érintettek a Zeneakadémia
épületeibe történő első belépés alkalmával kötelesek az Utasítás 2. számú melléklete szerinti
nyilatkozatot (a továbbiakban: Nyilatkozat) tenni.
Tekintettel arra, hogy a Nyilatkozatban személyes adatok megadására is sor kerül a
Zeneakadémia a személyes adatok kezelésére vonatkozóan tájékoztatást nyújt az érintettek
részére.

1

Az Utasítás elérhető a Zeneakadémia honlapján: https://lfze.hu/
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A jelen adatkezelési tájékoztató irányadó a Zeneakadémia által kiadott, alábbi utasítások alapján
tett nyilatkozatokra is:
a) A 2020/2021. tanévben és hangversenyévadban irányadó, a koronavírus terjedésével
kapcsolatos kockázatok csökkentésére irányuló intézkedésekkel kapcsolatos feladatokról
szóló 13/2020. (IX.2.) sz. Rektori és Kancellári Utasítás;
b) A 2020/2021. tanévben és hangversenyévadban irányadó, a koronavírus terjedésével
kapcsolatos kockázatok csökkentésére irányuló intézkedésekkel kapcsolatos módosított
eljárásrendről és feladatokról szóló 15/2020. (IX.22.) sz. Rektori és Kancellári Utasítás;
c) A 2020/2021. tanévben és hangversenyévadban irányadó, a koronavírus terjedésével
kapcsolatos kockázatok csökkentésére irányuló intézkedésekkel kapcsolatos módosított
eljárásrendről és feladatokról szóló 16/2020. (XI.4.) sz. Rektori és Kancellári Utasítás;
d) A 2020/2021. tanévben és hangversenyévadban irányadó, a koronavírus terjedésével
kapcsolatos

kockázatok

csökkentésére

irányuló

intézkedésekkel

kapcsolatos

MÓDOSÍTOTT eljárásrendről és feladatokról szóló 18/2020. (XI.11.) sz. Rektori és
Kancellári Utasítás.
A Zeneakadémia mint adatkezelő mindent elkövet, 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, valamint a 95/46/EK
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679
rendeletében (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) foglalt rendelkezéseknek
és a további kapcsolódó jogszabályi előírásoknak.
Bármilyen

adatkezeléssel

tisztviselőjéhez

(dr.

összefüggő
Miklós

kérdés

Eszter,

e-mail:

adatkezeles@zeneakademia.hu) lehet fordulni.
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esetén

a

Zeneakadémia

adatvédelmi

miklos.eszter@zeneakademia.hu,

I.

Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás:

Az adatkezelés célja:

A 2020/2021. tanév megkezdése és
lebonyolítása érdekében szükséges, a
koronavírus fertőzési kockázatait csökkentő
és továbbterjedését megelőző intézkedések
végrehajtása,
amelyek
biztosítják
az
Zeneakadémia tevékenységében résztvevő
személyek élet-, egészség-, vagyon- és
jogbiztonságát, a felsőoktatási képzés
folyamatosságát, továbbá az intézményi
működés stabilitását.
Az érintett és másik természetes személy
létfontosságú érdekeinek védelme, továbbá az
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre
ruházott
közhatalmi
jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtása. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) és
e) alpont.)

Az adatkezelés jogalapja:

A Zeneakadémiának vagy az érintettnek a
foglalkoztatást,
valamint
a
szociális
biztonságot és szociális védelmet szabályozó
jogi előírásokból fakadó kötelezettségei
teljesítése és konkrét jogai gyakorlása (GDPR
9. cikk (1) bekezdés b) alpont; a
közalkalmazottak és munkavállalók esetén,
mivel a Zeneakadémiának munkajogi
előírásokból fakadó kötelezettsége, hogy a
közalkalmazottak, munkavállalók számára
biztosítsa az egészséges és biztonságos
munkavégzés körülményeit.)
A népegészségügy területét érintő olyan
közérdek, mint a határokon át terjedő súlyos
egészségügyi veszélyekkel szembeni védelem
(GDPR 9. cikk (1) bekezdés i) alpont).
Érintettek kategóriái:

A Zeneakadémia épületeibe belépő személyek
(hallgatók,
munkatársak,
rendezvények
lebonyolításában
közreműködők,
külső
partnerek, külső partner, harmadik fél által
rendezett koncert közreműködője, ügyintézés
céljából belépő személyek.)
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Személyes adatok kategóriái:

a) Név (cél: személyazonosság megállapítása);
b) Lakcím- magyarországi valós tartózkodási
hely (cél: elérhetőség biztosítása);
c) Mobiltelefonszám (cél: elérhetőség
biztosítása);
d) E-mail cím (cél: elérhetőség biztosítása);
e) Egészségügyi állapotra vonatkozó adatok: a
nyilatkozattételt megelőzően jelentkezett-e az
érintett személynél (cél: annak megállapítása,
hogy az érintett belépése jelent-e járványügyi
kockázatot):
➢ láz vagy hőemelkedés (37,5 C);
➢ fejfájás, rossz közérzet, gyengeség,
izomfájdalom;
➢ száraz
köhögés,
nehézlégzés,
légszomj, szapora légvétel;
➢ torokfájás, szaglás/ízérzés elvesztése;
➢ émelygés, hányás, hasmenés.
f) Az érintett a nyilatkozattételt megelőző 10
napban érintkezett-e igazoltan koronavírusbetegségben szenvedő beteggel (cél: annak
megállapítása, hogy az érintett belépése
jelent-e járványügyi kockázatot);
g) Az érintett a nyilatkozattételt megelőző 10
napsorán olyan személlyel, akit hatósági
karanténban különítettek el koronavírusfertőzés gyanúja miatt (cél: annak
megállapítása, hogy az érintett belépése
jelent-e járványügyi kockázatot).
A 2020/2021. tanév és hangversenyévad
végét követő 30 nap.

Tárolás időtartama:
Címzettek:

a)
Az
Egyetem
egyes
épületeinek
portaszolgálatán dolgozó személyek;
b) Az Üzemeltetési és Beszerzési Osztály
munkatársai;
c) A Kodály Intézet kijelölt munkatársa.

Köteles-e megadni a személyes adatot:

Igen.

Automatizált döntéshozatal:

Nincs.

Harmadik országba történő adattovábbítás:

Nem történik harmadik országba történő
adattovábbítás.
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II.

Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések:

A nyilatkozatok kitöltésére és tárolására kizárólag papír alapon kerül sor.
Az Üzemeltetési és Beszerzési Osztály hetente összegyűjti a Nyilatkozatokat a Zeneakadémia
egyes épületeinek portaszolgálatairól, amelyek tárolására elzártan, az Üzemeltetési és Beszerzési
Osztály irodájában (1077 Budapest, Wesselényi u. 52., II. emelet) kerül sor, kivéve a Kodály Intézet
épületében leadott nyilatkozatokat. A Kodály Intézetben leadott nyilatkozatok tárolására a
Kodály Intézet épületében kerül sor (6000 Kecskemét, Kálvin tér 1.).
A Zeneakadémia részéről a nyilatkozatokhoz kizárólag az alábbi személyek férhetnek hozzá:
a) A Zeneakadémia épületeinek portaszolgálatán dolgozó személyek (a portaszolgálati
feladatokat a Zeneakadémia bizonyos épületeiben2 külső szolgáltató látja el a
Zeneakadémiával kötött szerződés alapján);
b) az Üzemeltetési és Beszerzési Osztály kijelölt munkatársai;
c) a Kodály Intézet kijelölt munkatársa.
A Zeneakadémia megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat védje
a jogosulatlan hozzáférés ellen.
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 teszteli.

III.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
személyes adatokhoz való hozzáférés;
személyes adatok helyesbítése;
tájékoztatás kérése a személyes adatok kezeléséről;
személyes adatok törlése iránti kérelem;
személyes adatok kezelésének korlátozása,
tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen.

Bármely adatkezeléssel kapcsolatos jog gyakorlása esetén a Zeneakadémia munkatársai
mihamarabb, de legkésőbb 15 napon belül válaszolnak a megkeresésre.

2

Két épületben nem külső szolgáltató látja el a portaszolgálati feladatokat: Bartók Béla Kollégium és a Kodály Intézet.
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IV.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek:

1. A Zeneakadémia adatkezelésével összefüggő panasz esetén a Zeneakadémia adatvédelmi
tisztviselőjéhez lehet fordulni, aki kivizsgálja az adott eljárást.
2. Személyes adattal történő visszaélés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz is lehet fordulni (székhely:1055 Falk Miksa u. 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: http://www.naih.hu).
3. Jogellenes adatkezelés esetén a Zeneakadémia ellen bírósághoz lehet fordulni. A bíróság az
ügyben soron kívül jár el.
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