
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ  

A 41. ORSZÁGOS BORVERSENY RENDEZVÉNYEN KÉSZÍTETT FÉNYKÉP- ÉS VIDEÓFELVÉTELEKRŐL 

 

 

I. ADATKEZELŐ(K) 

 

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) kiadói, és egyben a(z) 41. Országos 

Borverseny rendezvény szervezői, mint közös adatkezelők:  
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(a továbbiakban együtt: Adatkezelő vagy Szervező).  

 

A jelen adatkezelési tevékenység vonatkozásában a fenti szervezetek közös adatkezelőnek minősülnek 

(GDPR 26. cikke alapján), mivel az adatkezelés céljait és eszközeit közösen határozzák meg. 

 

II. BEVEZETÉS 

 

A jelen Tájékoztató célja, hogy az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségeinek eleget téve jelen 

Tájékoztató keretében tömör, átlátható és közérthető formában tájékoztassa Önt a(z) 41. Országos 

Borverseny rendezvény lebonyolításával összefüggésben 

 kezelt személyes adatokról; 

 a tervezett adatkezelés céljáról és jogalapjáról; 

 a személyes adatok címzettjeiről; 

 az adatok esetleges továbbításról,  

 a személyes adatok tárolásának időtartamáról; valamint 

 az érintetteket megillető információs önrendelkezési jogok gyakorlásának módjáról és 

lehetőségeiről. 

 

Tájékoztatjuk, hogy a(z) 41. Országos Borverseny elnevezésű rendezvényen a Szervező fénykép- 

és videófelvételeket készít, amely felvételeken a rendezvény látogatói és résztvevői felismerhetőek 

lehetnek. A fénykép- és videófelvételeket az Adatkezelő elektronikus felületein (így a saját 

honlapján – www.hnt.hu; a(z) Országos Borverseny rendezvény honlapján  

www.orszagosborverseny.hu; valamint az Adatkezelő Facebook felületén) elektronikusan, 

valamint papíralapon a marketingtevékenysége során közzéteszi, de direkt reklámcélból azokat 

nem használja fel. 

 

III. TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL (GDPR 13. CIKKE SZERINT) 

 
 FÉNYKÉP- ÉS VIDEOFELVÉTELEK KÉSZÍTÉSE ÉS FELHASZNÁLÁSA 

ADATKEZELÉS 

CÉLJA 

A(z) Országos Borverseny és a borversenyre benevezett termékek népszerűsítése, 

az Országos Borverseny presztízsének fenntartása és erősítése a versennyel 

kapcsolatos marketingtevékenységek során, valamint ezzel összefüggésben a 

rendezvényen fénykép- és videófelvételek készítése és felhasználása. 

KEZELT ADATOK 

KÖRE 

Az adatkezeléssel érintett (azaz a felvételen szereplő) természetes személy hang- 

és képmása. 

ADATKEZELÉS 

JOGALAPJA 

 A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti érintett Felhasználó 

hozzájárulása személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő 

http://www.hnt.hu/
http://www.orszagosborverseny.hu/


kezeléséhez (fénykép- és videófelvétel készítéséhez és felhasználásához), 

amelyet a Felhasználó a(z) 41. Országos Borverseny rendezvényre történő 

elektronikus regisztráció során egy hozzájárulás megadására vonatkozó 

jelölőnégyzet (ún. chechbox) bejelölésével, vagy a rendezvény helyszínén 

található hozzájáruló nyilatkozat aláírásával adhat meg. 

 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. §-a, amely 

szerint a képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az 

érintett személy hozzájárulása szükséges. 

 

Az érintett személy a fénykép- és videófelvételek elkészítéséhez, valamint 

közzétételéhez való hozzájárulását külön-külön is visszavonhatja. A hozzájárulás 

önkéntes, illetve bármikor visszavonható (az Adatkezelő obv@hu e-mail címére 

írt levéllel), ugyanakkor a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás 

előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

ADATOK FORRÁSA 

Az Adatkezelő az érintettről készült fénykép- és videófelvételeket, az érintett 

hozzájárulása alapján, a rendezvényen készíti el, így az érintettekre vonatkozó 

adatok közvetlenül a rendezvényen résztvevő személyektől származnak. 

ADATTÁROLÁS 

IDŐTARTAMA 

Az Adatkezelő a személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 

a rendezvényt követő (5) évig tárolja, ezt követően a személyes adatokat 

tartalmazó képeket törli, feltéve, hogy az adatkezelésnek más jogalapja nincsen 

(pl: az Adatkezelő jogos érdeke, jogi kötelezettség). 

SZEMÉLYES ADATOK 

CÍMZETTJEI 

A személyes adatokat kizárólag az Adatkezelővel munkavégzésre irányuló 

jogviszonyban álló – titoktartásra kötelezett – adminisztrátorok, valamint az 

Adatkezelő által megbízott fotósok kezelhetik. 

 

A rendezvényen készült fénykép- és videófelvételeket a Szervező a 

marketingtevékenysége során elektronikus felületekein (így weboldalain, 

Facebook oldalán) elektronikusan, valamint papíralapon a nyilvánosság 

számára közzéteheti. 

ADATTOVÁBBÍTÁS 

Az Adatkezelő az adatokat kizárólag abban az esetben továbbítja harmadik 

személy részére, amennyiben a Felhasználó ehhez kifejezett hozzájárulását adja, 

vagy ha azt a jogszabály lehetővé vagy kötelezővé teszi (pl: közérdekből), 

továbbá, ha az adattovábbításra az Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztése, 

érvényesítése, védelme, vagy harmadik személy létfontosságú érdekeinek 

védelme miatt szükséges. 

 

IV.  TÁJÉKOZTATÁS A FELHASZNÁLÓ JOGAIRÓL  

 

Önt, mint az adatkezeléssel érintett természetes személyt a GDPR rendelettel összefüggésben az alábbi 

jogok illetik meg, amely jogok az Adatkezelő e-mail címére (hnt@hnt.hu), levelezési címére (1119 

Budapest, Fehérvári út 84/A.) benyújtott írásbeli kérelemmel, illetve telefonon (06 1 413 7527), vagy 

az Adatkezelő Közösségi Oldalainak üzenetküldő felületein is gyakorolhatóak. Az Adatkezelő az Ön 

adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeire, a kérelem beérkezésétől számított harminc (30) – a kérelem 

rendkívüli összetettsége esetén kivételesen hatvan (60) – napon belül érdemben válaszol, amennyiben 

elérhetőségét megfelelő módon az Adatkezelő rendelkezésére bocsátotta. 

 

(1) Hozzáférés joga: Ön, mint adatkezeléssel érintett személy jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon 

ahhoz, hogy az Adatkezelő Önről milyen adatokat kezel, illetve, hogy azokat milyen jogalapon, 

milyen célból, mennyi ideig kezeli; továbbá, hogy az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály 

alapján, és mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes 

adatait; illetve, hogy személyes adatai milyen forrásból származnak. Továbbá hozzáférést kaphat 

ahhoz az információhoz is, hogy az Adatkezelő alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, ideértve a 

profilalkotást is. Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az Ön jogainak védelme érdekében 

az Adatkezelő köteles meggyőződni az Ön és a hozzáférési jogával élni kívánó személy 

személyazonosságának egyezéséről. 

 

(2) Helyesbítéshez való jog: Ön, mint adatkezeléssel érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az 

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes 

http://www.[...].hu/


adatokat. Továbbá Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatainak – egyebek mellett 

kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

 

(3) A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): Ön, mint adatkezeléssel érintett személy 

jogosult arra, hogy – amennyiben ennek feltételei fennállnak – úgy kérésére az Adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat. Az Adatkezelő pedig 

köteles a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott indokok fennállása esetén az Önre 

vonatkozó személyes adatokat késedelem nélkül törölni. 

 

(4) Az adatkezelés korlátozásához való jog: Ön, mint adatkezeléssel érintett személy kérelmezheti a 

GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatai kezelésének korlátozását. 

Különösen, hogy az Adatkezelő az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy 

hatóság megkereséséig. 

 

(5) Az adathordozhatósághoz való jog: Ön, mint adatkezeléssel érintett személy jogosult arra, hogy a 

rá vonatkozó személyes adatokat (fénykép- és videófelvételeket) elektronikus formátumban 

megkapja, továbbá jogosult arra is, hogy ezeket az adatokat az Ön kérésére az Adatkezelő egy másik 

adatkezelőnek továbbítsa. 

 

(6) A tiltakozáshoz való jog: Ön, mint adatkezeléssel érintett személy jogosult arra, hogy a saját 

helyzetével kapcsolatos okokból kifolyólag bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) 

bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló 

profilalkotást is. 

 

(7) Hozzájárulás visszavonásához való jog: Ön, mint adatkezeléssel érintett személyt megilleti a 

GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján alapuló 

adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem 

érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

 

(8) Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről: ha az adatvédelmi incidens 

valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintett jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. 

 

V.  TÁJÉKOZTATÁS A JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEKRŐL  

 

Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén elsősorban az 

Adatkezelőhöz, mint személyes adatainak kezelőjéhez fordulhat a jogsérelem orvoslása érdekében (e-

mail: hnt@hnt.hu ; telefon: 06 1 413 7527; postacím: 1119 Budapest, Fehérvári út 84/A.), vagy 

jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél az alábbiak szerint: 

 panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 

Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; honlap: www.naih.hu; e-mailcím: ugyfelszolgalat@naih.hu; 

telefon: +36 (1) 391-1400; vagy  

 a lakóhelye szerinti illetékes bírósághoz fordulhat. 

 

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot az adatkezelési tájékoztató megváltoztatására, illetőleg az 

Európai Unió vagy a magyarországi jogszabályok változásainak megfelelő módosítására. 

 

Kelt: Budapest, 2022. április 08. 
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Hegyközségek Nonprofit Kft 
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