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   Adatkezelési és adatvédelmi nyilatkozat 

 

Az	Adatkezelő	adatai:	
	
Cégnév:	Eötvös	Péter	Zeneszerzö	Studió	Kft	
Székhely:	1025	Budapest	Cseppkö	utca	53	
Cégjegyzékszám:	0109874136	
Adószám:	13804842-2-41	
Információ:	studio@eotvospeter.com 
	
Az	 érintettek	 köre:	 A	 Zeneszerzö	 Studió	 által	 munkaviszonyban,	 vagy	 megbizási	 szerzödéssel	
foglalkoztatott	jogi	és	természetes	személyek.	
	

	
1. Az	Adatvédelmi	Nyilatkozat	célja,	hatálya	

	
A	 jelen	 szabályzat	 célja,	 hogy	meghatározza	 az	Eötvös	Péter	Zeneszerzö	 Studió	Kft.	 személyes	 adatokat	
tartalmazó	manuális	vagy	számítógépes	nyilvántartások	kezelésének	a	rendjét,	és	arról	átlátható	formában	
tájékoztatást	nyújtson	az	érintett	személyek	számára	a	személyes	adataik	kezelésével	kapcsolatban.		
	
A	 jelen	 szabályzatban	 az	 Érintettek	 részletes	 tájékoztatást	 kapnak	 a	 személyes	 adataik	 kezelésével	
kapcsolatos	minden	tényről,	 így	különösen	az	adatkezelés	céljáról	és	jogalapjáról,	az	adatkezelésre	és	az	
adatfeldolgozásra	 jogosult	 személyéről,	 az	 adatkezelés	 időtartamáról,	 arról,	 ha	 a	 személyes	 adatokat	 az	
Adatkezelő	az	Infotv.	6.	§	(5)	bekezdése	alapján	kezeli,	illetve	arról,	hogy	kik	ismerhetik	meg	az	adatokat,	
továbbá	az	adatkezeléssel	kapcsolatos	jogokról	és	jogorvoslati	lehetőségekről	is.	
	
Az	Adatkezelő	 az	Érintettek	 személyes	 adatait	 a	 szolgáltatás	nyújtására	 irányuló	 szerződés	 létrehozása,	
tartalmának	 meghatározása,	 módosítása,	 teljesítésének	 figyelemmel	 kísérése,	 az	 abból	 származó	 díjak	
számlázása,	valamint	az	azzal	kapcsolatos	követelések	érvényesítése	céljából	kezeli.	
	
Az	adatokat	harmadik	fél	részére	nem	adjuk	át,	kivéve,	ha	az	a	szerződés	teljesítése	érdekében	működik	
közre,	pl.	futárszolgálat,	vagy	a	produkcióban	közremüködö	partner,	aki	viszont	a	Zeneszerzö	Studió	Kft-től	
kapott	 adatokat	 semmilyen	 formában	 nem	 jogosult	 felhasználni,	 tárolni,	 illetve	 harmadik	 fél	 részére	
továbbadni.	
	
	

2. Kapcsolódó	jogszabályok	
	
A	személyes	adatok	kezelésével	kapcsolatban	a	következő	jogi	szabályozás	irányadó:	
	

- a	Polgári	Törvénykönyvről	szóló	2013.	évi	V.	törvény	(Ptk.)	
- az	információs	önrendelkezési	jogról	és	az	információszabadságról	szóló	2011.	évi	CXII.	törvény	

(Infotv.)	
- a	fogyasztókkal	szembeni	tisztességtelen	kereskedelmi	gyakorlat	tilalmáról	szóló	2008.	évi	XLVII.	

törvény	
- az	elektronikus	információszabadságról	szóló	2005.	évi	XC.	törvény	
- az	elektronikus	hírközlésről	szóló	2003.	évi	C.	törvény	
- az	elektronikus	kereskedelmi	szolgáltatások,	valamint	az	információs	társadalommal	összefüggő	

szolgáltatások	egyes	kérdéseiről	szóló	2001.	évi	CVIII.	törvény	
- az	Európai	Parlament	és	a	Tanács	(EU)	2016/679	rendelete	(GDPR	rendelet)	

	



3.	Alapelvek,	fogalommeghatározások	
	

3.1.	Személyes	adat	kizárólag	meghatározott	célból,	jog	gyakorlása	és	kötelezettség	teljesítése	érdekében	
kezelhető.	 Az	 adatkezelésnek	minden	 szakaszában	meg	 kell	 felelnie	 az	 adatkezelés	 céljának,	 az	 adatok	
felvételének	és	kezelésének	tisztességesnek	és	törvényesnek	kell	lennie.	
	
3.2.	Csak	olyan	személyes	adat	kezelhető,	amely	az	adatkezelés	céljának	megvalósulásához	elengedhetetlen,	
a	 cél	 elérésére	 alkalmas.	 A	 személyes	 adat	 csak	 a	 cél	megvalósulásához	 szükséges	mértékben	 és	 ideig	
kezelhető.	
	
3.3.	A	személyes	adat	az	adatkezelés	során	mindaddig	megőrzi	e	minőségét,	amíg	kapcsolata	az	Érintettel	
helyreállítható.	 Az	 Érintettel	 akkor	 helyreállítható	 a	 kapcsolat,	 ha	 az	 Adatkezelő	 rendelkezik	 azokkal	 a	
technikai	feltételekkel,	amelyek	a	helyreállításhoz	szükségesek.	
	
3.4.	Az	adatkezelés	során	biztosítani	kell	az	adatok	pontosságát,	teljességét	és	-	ha	az	adatkezelés	céljára	
tekintettel	 szükséges	 -	 naprakészségét,	 valamint	 azt,	 hogy	 az	 Érintettet	 csak	 az	 adatkezelés	 céljához	
szükséges	ideig	lehessen	azonosítani.	
	
3.5.	 Az	Adatkezelő	 köteles	 az	Érintettet	 tájékoztatni	 személyes	 adatainak	 kezeléséről.	 Az	Adatkezelő	 az	
Érintettre	vonatkozó	tényt,	adatot,	véleményt	harmadik	személlyel	csak	törvényben	meghatározott	esetben	
vagy	az	Érintett	hozzájárulásával	közölhet.	
	
	

4.	Az	Adatkezelő	által	nyilvántartott	adatok	köre	és	típusa	
	

4.1.	Az	Eötvös	Péter	Zeneszerzö	Kft.,	mint	Adatkezelő	az	Érintettek	alábbi	személyes	adatait	kezeli:	
	
Munkavállalók	és	megbizási	szerzödéssel	foglalkoztatottak	köre:	
Vezetéknév	és	keresztnév	
Születési	hely	és	idö	
Anyja	neve	
Állandó	lakcime	
Adószám	vagy	adóazonositó	
TAJ	szám	
Bankszámlaszám	
	
Jogi	személyek	esetén:	
Cég	neve	és	telephelye	
Adószám	
Cégjegyzékszám	
Képviselö	neve	
	
	
	

5.	A	nyilvántartás	és	adatkezelés	módja,	a	személyes	adattal	kapcsolatba	kerülő	személyek	
	

5.1.	Az	Adatkezelő	az	Érintett	személyes	adatait	manuális	és	elektronikus	módon	tartja	nyilván.		
	
5.3.	 A	 nyilvántartásokhoz	 az	 Adatkezelő	 azon	 alkalmazottai	 férnek	 hozzá,	 akik	 munkakörüknél	 fogva	
felelősek	a	számlázási,	 fizetési	 tranzakciók	 lebonyolításáért,	 így	kizárólag	e	munkavállalók	 jogosultak	az	
Érintettek	személyes	adatainak	megismerésére.	
	
	
	
	
	
	
	



6.	Az	Érintettek	jogai	
	
6.1.	Tájékoztatáshoz	való	jog	
Az	Érintettnek	joga	van	ahhoz,	hogy	a	személyes	adatok	kezelésével	kapcsolatban	bármikor	tájékoztatást	
kérjen	a	jelen	szabályzatban	foglaltakon	túlmenően	is.	
	
6.2.	Hozzáféréshez	való	jog	
Az	Érintett	 jogosult	arra,	hogy	a	Adatkezelőtől	visszajelzést	kapjon	arra	vonatkozóan,	hogy	a	személyes	
adatok	kezelése	folyamatban	van-e	és	jogosult	arra,	hogy	az	alábbi	információkhoz	hozzáférést	kapjon:	
	

a) az	adatkezelés	céljai;	
b) az	érintett	személyes	adatok	kategóriái;	
c) azon	 címzettek	 vagy	 címzettek	 kategóriái,	 akikkel,	 illetve	 amelyekkel	 a	 személyes	 adatokat	

közölték	 vagy	 közölni	 fogják,	 ideértve	 különösen	 a	 harmadik	 országbeli	 címzetteket,	 illetve	 a	
nemzetközi	szervezeteket;	

d) adott	esetben	a	személyes	adatok	 tárolásának	 tervezett	 időtartama,	vagy	ha	ez	nem	 lehetséges,	
ezen	időtartam	meghatározásának	szempontjai;	

e) az	 érintett	 azon	 joga,	 hogy	 kérelmezheti	 az	 adatkezelőtől	 a	 rá	 vonatkozó	 személyes	 adatok	
helyesbítését,	 törlését	 vagy	 kezelésének	 korlátozását,	 és	 tiltakozhat	 az	 ilyen	 személyes	 adatok	
kezelése	ellen;	

f) a	valamely	felügyeleti	hatósághoz	címzett	panasz	benyújtásának	joga;	
g) ha	az	adatokat	nem	az	érintettől	gyűjtötték,	a	forrásukra	vonatkozó	minden	elérhető	információ;	
h) automatizált	 döntéshozatal	 ténye,	 ideértve	 a	 profilalkotást	 is,	 valamint	 legalább	 ezekben	 az	

esetekben	az	alkalmazott	logikára	és	arra	vonatkozó	érthető	információk,	hogy	az	ilyen	adatkezelés	
milyen	jelentőséggel	bír,	és	az	érintettre	nézve	milyen	várható	következményekkel	jár.	

	
6.3.	Helyesbítéshez	való	jog	
Az	 Érintett	 jogosult	 arra,	 hogy	 kérésére	 az	 Adatkezelő	 indokolatlan	 késedelem	 nélkül	 helyesbítse	 a	 rá	
vonatkozó	pontatlan	személyes	adatokat.	Figyelembe	véve	az	adatkezelés	célját,	az	Érintett	jogosult	arra,	
hogy	 kérje	 a	 hiányos	 személyes	 adatok	 –	 egyebek	 mellett	 kiegészítő	 nyilatkozat	 útján	 történő	 –	
kiegészítését.	
	
6.4.	Törléshez	és	elfeledtetéshez	való	jog	
Azon	adatkezelések	esetében,	amelyek	nem	a	Adatkezelőre	irányadó	jogszabályi	kötelezettségen	alapulnak	
az	Érintett	jogosult	arra,	hogy	kérésére	az	Adatkezelő	indokolatlan	késedelem	nélkül	törölje	a	rá	vonatkozó	
személyes	 adatokat,	 a	 Adatkezelő	 pedig	 köteles	 arra,	 hogy	 az	 Érintettre	 vonatkozó	 személyes	 adatokat	
indokolatlan	késedelem	nélkül	törölje.	
	
Az	Adatkezelő	nem	köteles	törölni	az	Érintett	személyes	adatait,	amennyiben	az	adatkezelés	az	alábbiak	
miatt	szükséges:	
	

a) a	véleménynyilvánítás	szabadságához	és	a	tájékozódáshoz	való	jog	gyakorlása	céljából;	
b) a	személyes	adatok	kezelését	előíró,	a	Adatkezelőre	alkalmazandó	uniós	vagy	tagállami	jog	szerinti	

kötelezettség	teljesítése	céljából;	
c) a	közérdekű	archiválás	céljából,	tudományos	és	történelmi	kutatási	célból	vagy	statisztikai	célból,	

amennyiben	 a	 törlési	 jog	 érvényesítése	 valószínűsíthetően	 lehetetlenné	 tenné	 vagy	 komolyan	
veszélyeztetné	ezt	az	adatkezelést;	vagy	

d) jogi	igények	előterjesztéséhez,	érvényesítéséhez,	illetve	védelméhez.	
	
	
6.5.	Adatkezelés	korlátozásához	való	jog	
Az	Érintett	jogosult	arra,	hogy	kérésére	a	Adatkezelő	korlátozza	az	adatkezelést,	ha	az	alábbiak	valamelyike	
teljesül:	
	

a) az	Érintett	vitatja	a	 személyes	adatok	pontosságát,	 ez	esetben	a	korlátozás	arra	az	 időtartamra	
vonatkozik,	amely	lehetővé	teszi,	hogy	az	Adatkezelő	ellenőrizze	a	személyes	adatok	pontosságát;	

b) az	 adatkezelés	 jogellenes	 és	 az	 Érintett	 ellenzi	 az	 adatok	 törlését	 és	 ehelyett	 kéri	 azok	
felhasználásának	korlátozását;	



c) az	Adatkezelőnek	már	nincs	 szüksége	a	 személyes	adatokra	adatkezelés	 céljából,	de	az	Érintett	
igényli	azokat	jogi	igények	előterjesztéséhez,	érvényesítéséhez	vagy	védelméhez;	vagy	

d) az	Érintett	tiltakozott	az	adatkezelés	ellen;	ez	esetben	a	korlátozás	arra	az	időtartamra	vonatkozik,	
amíg	 megállapításra	 nem	 kerül,	 hogy	 az	 Adatkezelő	 jogos	 indokai	 elsőbbséget	 élveznek-e	 az	
Érintett	jogos	indokaival	szemben.	

	
Ha	az	adatkezelés	a	fentiek	alapján	korlátozás	alá	esik,	az	ilyen	személyes	adatokat	a	tárolás	kivételével	csak	
az	Érintett	hozzájárulásával,	vagy	jogi	igények	előterjesztéséhez,	érvényesítéséhez	vagy	védelméhez,	vagy	
más	természetes	vagy	jogi	személy	jogainak	védelme	érdekében,	vagy	az	Unió,	 illetve	valamely	tagállam	
fontos	közérdekéből	lehet	kezelni.	
	
	
	

7.	Jogorvoslati	lehetőségek	
	
7.1.	Az	Érintett	a	jogainak	megsértése	esetén	bírósághoz	fordulhat.	A	bíróság	az	ügyben	soron	kívül	jár	el.	
A	pert	az	Érintett	–	választása	szerint	–	a	lakóhelye	vagy	tartózkodási	helye	szerint	illetékes	törvényszék	
előtt	is	megindíthatja.	
	
7.2.	Ha	az	Adatkezelő	az	Érintett	adatainak	jogellenes	kezelésével	vagy	az	adatbiztonság	követelményeinek	
megszegésével	másnak	kárt	okoz,	köteles	azt	megtéríteni.	Ha	az	Adatkezelő	az	Érintett	adatainak	jogellenes	
kezelésével	 vagy	 az	 adatbiztonság	 követelményeinek	 megszegésével	 az	 Érintett	 személyiségi	 jogát	
megsérti,	 az	 Érintett	 az	 Adatkezelőtől	 sérelemdíjat	 követelhet.	 Nem	 kell	 megtéríteni	 a	 kárt	 és	 nem	
követelhető	a	 sérelemdíj	 annyiban,	 amennyiben	a	kár	a	károsult	 vagy	a	 személyiségi	 jog	megsértésével	
okozott	jogsérelem	az	Érintett	szándékos	vagy	súlyosan	gondatlan	magatartásából	származott.	
	
7.3.	 Amennyiben	 az	 Érintett	 panasszal	 kíván	 élni	 a	 személyes	 adatok	 kezelésével	 kapcsolatban,	 úgy	
felügyeleti	 szervként	 a	 Nemzeti	 Adatvédelmi	 és	 Információszabadság	 Hatósághoz	 fordulhat	 (székhely:	
1125	Budapest,	Erzsébet	fasor	22/C.,	levélcím:	1530	Budapest,	Pf.	5.,	telefon:	+36	(1)	391-1400,	fax:	+36	
(1)	391-1410,	e-mail:	ugyfelszolgalat@naih.hu,	url:	http://naih.hu).	
	
	
	

8.	Adatbiztonsági	követelmények	
	
Azon	 munkavállalók,	 akik	 munkakörüknél	 fogva	 jogosultak	 arra,	 hogy	 az	 Érintettek	 személyes	 adatait	
megismerjék,	kötelesek:	
	

a) a	 személyes	 adatok	 védelmére	 vonatkozó	 rendelkezéseket,	 valamint	 a	 jelen	 szabályzatban	
meghatározott	előı́rásokat	megismerni,	valamint	ezen	előı́rásokat	maradéktalanul	betartani;		
	

b) a	 tudomásukra	 jutott	 személyes	 adatot	 illetéktelen	 személynek	 nem	 adhatják	 át,	 illetve	 nem	
hozhatják	 illetéktelen	 tudomására	 vagy	 nyilvánosságra	 (titoktartási	 kötelezettség),	 az	 ezen	
rendelkezések	megszegése	személyhez	fűződő	jogokat	sért;	

	
c) kötelesek	a	személyes	adatokhoz	való	hozzáférési	jog	megszűnésekor	–	ideértve	a	munkaviszony	

megszűnésének	vagy	a	munkakör	módosításának	eseteit	is	–	a	személyes	adatot	tartalmazó	minden	
esetlegesen	birtokukban	lévő	iratot,	adathordozót	az	Adatkezelőnak	haladéktalanul	átadni;	

	
d) a	munkavállalók	kizárólag	a	munkaköri	leı́rásban	meghatározott	feladatkörükön	belül	ismerhetik	

meg	az	ilyen	adatokat.		
	
	
	
	
	
	
	
	



9.	Vegyes	rendelkezések	
	
	
Az	 Adatkezelő	 bármikor	 jogosult	 jelen	 Adatvédelmi	 Nyilatkozatban	 foglaltakat	 egyoldalúan	módosítani	
különös	 tekintettel	 az	 esetleges	 jogszabály	 változásokra.	 Az	 ilyen	 módosításokról	 az	 Adatkezelő	 a	
weboldalakon	történő	közzététel	útján	tájékoztatja	az	Érintetteket.	
	
	
Budapest,	2018.	október	1.	
	
	

 


