
Adatvédelmi tájékoztató közérdekű adatigényléssel és közérdekből 

nyilvános adatok megismerésére irányuló eljárással összefüggésben kezelt 

adatokról 

Jelen tájékoztató 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 rendelet 

(2016. április 27.) (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseinek, 

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

CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek figyelembevételével készült. 

1. Adatkezelő adatai  

 

Adatkezelő:   Győri Balett 

Képviseli:   Velekei László igazgató 

Levelezési cím:  9022 Győr, Czuczor Gergely u. 7. 

Honlap:   https//gyoribalett.hu 

E-mail:   info@gyoribalett.hu 

 

 

2. Adatvédelmi tisztviselő  

dr. E. Simon Katalin Ráhel  

Cím: 9021 Győr, Városház tér 1. 

E-mail: adatvedelem@gyor-ph.hu 

 

3. Az adatkezelés jogalapja  

 

Az adatkezelés jogalapja:  

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján az adatkezelés az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 26. § (1) bekezdésében 

meghatározott közfeladatának végrehajtásához szükséges.  

 

4. Az adatkezelésre vonatkozó általános információk 

 

Az Infotv. 29. §-ában foglaltak szerint: „A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek 

az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az igény beérkezését követő legrövidebb idő alatt, 

legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget. Az adatigénylésnek az adatot kezelő 

közfeladatot ellátó szerv nem köteles eleget tenni abban a részben, amelyben az azonos 

igénylő által egy éven belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló adatigényléssel 

megegyezik, feltéve, hogy az azonos adatkörbe tartozó adatokban változás nem állt be. Az 

adatigénylésnek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv nem köteles eleget tenni, ha az 

igénylő nem adja meg nevét, nem természetes személy igénylő esetén megnevezését, valamint 

azt az elérhetőséget, amelyen számára az adatigényléssel kapcsolatos bármely tájékoztatás és 

értesítés megadható. Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra 

vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének 
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ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, a 

jogszabályban meghatározott határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Erről az 

igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell.  

 

Az Infotv. 30. § (3) bekezdés alapján az Adatkezelőnek az elutasított kérelmekről, valamint az 

elutasítások indokairól nyilvántartást kell vezetnie, és az abban foglaltakról minden évben 

január 3-ig tájékoztatnia kell a felügyeleti hatóságot.  
 

5. A kezelt adatok, forrásuk, az érintettek és az adatkezelés célja 

 

Érintettek: a közérdekű és közérdekből nyilvános adatot igénylő személyek  

 

Kezelt személyes adatok köre:  

a) adatot igénylő neve, értesítési címe (elektronikus levelezési címe, postai címe), az 

érintett által benyújtott adatigénylésben található egyéb személyes adatok. 

b) költség-megállapítás esetén: igénylő neve, értesítési címe 

 

Adatkezelés célja:  -    az Infotv. által előírtak szerint az adatigénylések megválaszolása 

- az adatigénylés teljesítéséért esetlegesen megállapított 

költségtérítés megállapítása,  

- annak megállapítása, hogy ugyanazon érintett egy éven belül 

ismételten benyújtott-e az Adatkezelőhöz ugyanazon adatkörre 

vonatkozó, részére már teljesített adatigénylést, 

- az adatigénylésekre vonatkozó nyilvántartás vezetése 

 

A személyes adatok forrása: az eljárás során kezelt személyes adatok kizárólag az 

adatigénylőtől juthatnak az Adatkezelő tudomására. 

 

6. Személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatás 

 

Az adatkezeléssel összefüggésben profilalkotás, automatizált döntéshozatal nem történik. 

 

Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe. 

 

7. Adattovábbítás  

 

Adatkezelő a közérdekű adatok és a közérdekből nyilvános adatok igénylésére irányuló 

eljárás során nem közöl személyes adatokat harmadik személlyel. A személyes adatok 

harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem kerülnek továbbításra. 

 

 

8. Az adatkezelés időtartama 

Adatkezelőnek az Infotv.-ben meghatározott eljárása során 15 nap – hosszabbítás esetén 

további 15 nap – áll rendelkezésére az adatigénylés megválaszolására. Az Infotv. 29. § (1a) 

bekezdése alapján az Adatkezelőhöz beérkezett adatigénylések adatait a benyújtásuktól 

számított 1 évig kezeli az Adatkezelő. Ezt követően a közérdekű adatigénylésekkel 



összefüggésben keletkezett iratok a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag 

védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény, illetve a közfeladatot ellátó szervek 

iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2015. (XII. 29.) Kormányrendeletben 

meghatározottak szerint kerül közérdekű archiválásra. 

9. Adatbiztonság  

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során minden szükséges biztonsági lépést, 

szervezési és technikai intézkedést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa az érintettek 

magánszférájának védelmét. Az Adatkezelő megfelelő informatikai, technikai és személyi 

intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek 

között a jogosulatlan hozzáférés ellen, vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen (pl. 

gondoskodik a személyes adatok biztonságos tárolásáról, azokat védett szervereken/fizikai 

helyiségben tárolja, az informatikai rendszerben tárolt adatokhoz a hozzáférési jogokat 

szabályozza, a szükséges mértékű hozzáférésre korlátozza). A Hivatal az állami és 

önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi I. törvényben 

meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, 

termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó 

követelményekről szóló 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet követelményei szerint kialakított 

információbiztonsági irányítási rendszert üzemeltet.  

 

10. Az Érintett adatkezelésével kapcsolatos jogai: 

 

a) Hozzáférés, vagy tájékoztatáshoz való jog: Az Érintett az Adatkezelőtől az 1. pontban 

foglalt elérhetőségeken keresztül írásban tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy 

az Adatkezelőnél személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, akkor a 

GDPR 15. cikk (1) bekezdés szerinti információkat (pl az adatkezelés célja, érintett 

személyes adatok kategóriái, az adatkezelés címzettjei és azok kategóriái, adatok 

tárolásának tervezett időtartama (ha ez lehetséges), vagy ezen időtartam 

meghatározásának szempontjai, jogainak, jogorvoslati jogainak ismertetése, adatok 

forrására vonatkozó információk, automatizált döntéshozatal ténye) megkaphassa.  

 

b) Helyesbítéshez való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott 

elérhetőségeken keresztül írásban kérje hiányos adatának kiegészítését, illetve 

pontatlan adatának helyesbítését.  

 

c) Törléshez, elfeledtetéshez való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban 

megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérje személyes adatainak törlését, ha 

azokra már nincs szükség jelen az adatkezelés céljából, vagy ha a személyes adatokat 

jogellenesen kezelték, vagy ha uniós vagy magyar jogszabály által előírt jogi 

kötelezettség teljesítéséhez törölni szükséges. Az Érintett csak akkor élhet ezen 

jogával, ha az nem akadályozza a Hivatal jogi kötelezettségének teljesítését.  

 

d) Adatkezelés korlátozásához, zárolásához való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy az 1. 

pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérje Adatkezelőtől, hogy személyes 

adatainak kezelését korlátozza, ha az Érintett  

- vitatja a személyes adatok pontosságát (a pontosság Adatkezelő általi 

ellenőrzésének időtartamára);  

- vitatja az adatkezelés jogszerűségét és az adat felhasználásának korlátozását kéri;  



- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli, bár az 

Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, 

- illetve ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen. Ebben az esetben az 

Adatkezelő a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett 

hozzájárulásával vagy jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez 

vagy más természetes személy vagy jogi személy jogainak védelme érdekében 

vagy fontos közérdekből kezelheti.  

 

e) Tiltakozáshoz való jog:  

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az 

adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint Adatkezelő a személyes adatát a jelen 

adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. 

Ebben az esetben az Adatkezelőnek kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését 

olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az 

érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

 

Az Érintett kérelmét elsősorban írásban terjesztheti elő. Amennyiben az Érintett szóbeli 

tájékoztatást kér, úgy személyazonossága igazolását követően az Adatkezelő erre 

felhatalmazott munkatársa a tájékoztatást szóban is megadhatja, ha a tájékoztatáshoz 

szükséges adatok részére rendelkezésre állnak. Minden más esetben az igényt az 

Adatkezelő munkatársa rögzíti és a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül 

közérthető formában, írásban az Érintett kérelmével kapcsolatosan tájékoztatásra kerül. 

Ezt a határidőt az Adatkezelő maximum további két hónappal hosszabbíthatja meg, ha a 

kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt indokolja. Erről a 

kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül, elsősorban elektronikus 

küldeményben az Érintett tájékoztatásra kerül. 

 

11. Jogorvoslathoz való jog: 

a)  

Panasztételhez való jog: amennyiben az Érintett megítélése szerint a rá vonatkozó 

személyes adatok kezelése jogszabálysértő, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz (felügyeleti hatóság) fordulhat. A Felügyeleti hatóság 

elérhetőségei: székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. postai címe: 1363 Budapest, 

Pf.: 9., telefon: +36 1 391-1400, honlap: www.naih.hu, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

b)  

Bírósági jogorvoslathoz való jog: amennyiben az Érintett megítélése szerint személyes 

adatainak nem megfelelő kezelése következtében megsértették jogszabály szerinti jogait, 

akkor pert indíthat, melynek során a bíróság soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon 

eldöntheti, hogy a lakóhelye vagy a tartózkodási helye, illetve az Adatkezelő székhelye 

szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási 

helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/birosag-kereso oldalon. 

Adatkezelő székhelye szerint a perre a Győri Törvényszék rendelkezik illetékességgel.  
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