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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
Az Adatkezelőnél, a szervezeti egységeinél történő fénykép-, filmfelvétel 

készítéssel kapcsolatban 

 
 

1. Adatkezelő megnevezése, elérhetősége: Szent-Györgyi Albert Agóra (továbbiakban: 

Adatkezelő), székhelye: 6722 Szeged, Kálvária sugárút 23., E-mail címe: 

kapcsolat@agoraszeged.hu, telefonszáma: +36 62 563 480 

 

Tagintézményei: 

Petőfi Sándor Művelődési Ház 6791 Szeged, Negyvennyolcas u. 12.  

Heller Ödön Művelődési Ház 6753 Szeged-Tápé, Budai Nagy Antal u. 20-22. 

Kecskési Művelődési Ház 6725 Szeged, Újvidéki u. 4/A. 

Bálint Sándor Művelődési Ház 6726 Szeged, Temesvári krt. 42. 

Móricz Zsigmond Művelődési Ház 6710 Szeged, Kapisztrán J. u. 52.  

Tömörkény István Művelődési Ház 6771 Szeged-Szőreg, Magyar u. 16.  

Petőfi-telepi Művelődési Ház 6727 Szeged, Szántó Kovács János u. 28. 

 

2. Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége: RITEK Zrt., székhelye: 6724 Szeged, 

Huszár utca 1., e-mail címe: dpo@ritek.hu, telefonszáma: +36 62 421-247 

 

3. Érintettek kategóriái: Felnőttek és gyermekek, akik az Adatkezelő által szervezett 

szakkörökön, művészeti csoportokban, gyerek szerepléseken, rendezvényeken, színházi 

előadásokon, rendezvényeken, vakációs programokban, konferenciákon, 

ismeretterjesztő előadásokon fellépnek, részt vesznek, továbbá a gyerekeknél a 

törvényes képviselőjük. 

 

4. A kezelt személyes adat: az érintettekről és viselkedésükről készült, képek, hangok és 

digitálisan rögzített kamera felvételek. 

 

5. Az adatkezelés célja:  

 

a) az intézmény közérdekű tevékenységének a dokumentálása, 

b) a családi események, rendezvényeken való fellépés, részvétel megörökítése, 

c) az Adatkezelő alapvető célja az ismeretek fejlesztése során, annak bemutatása a 

szülőknek, nagyszülőknek, hogy az érintett gyermekek milyen fejlődésen mennek 

keresztül, akár csoportosan, akár egyénileg, milyen új célokat érnek el, hogyan 

fejlődik a gyermek személyisége, egyénisége, miként bővül a tudása, ismerete 

 

6. A személyes adatkezelés jogalapja: 

a) A 2016/679 Rendelet „GDPR” (1) bekezdés a) pont szerint, az érintett vagy 

törvényes képviselőjének önkéntes hozzájárulása, amelyet esetenként adnak 

meg: 

• a felvétel elkészítéséhez és / vagy  

• a felvételek közösségi médiában (pl. Agóra web oldal, Meta, Instagram, 

Youtube) történő megjelentetéséhez vagy az oda történő adattovábbításához  
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(Ptk. - 2:48. § [A képmáshoz és a hangfelvételhez való jog], (1) Képmás vagy 

hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az érintett személy 

hozzájárulása szükséges.) 

b) Ptk. - 2:48. § [A képmáshoz és a hangfelvételhez való jog], (2) Nincs szükség az 

érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel 

felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült 

felvétel esetén. 

 

7. Címzettek I., a személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés: A személyes 

adatokat kizárólag az Adatkezelő foglalkoztatásában, illetve megbízásában levő olyan 

személyek ismerhetik meg, akik számára ehhez kizárólagos joga van. 

 

8. Címzett II., a következő, a GDPR 4. cikk 10. pont szerinti harmadik fél részére 

történő adat átadás:  

 

Címzett neve: Elérhetőségek Szervezet feladatai 

INTROWEB Kft. 
6724 Szeged, Gelei József u. 5. 1. em. 

3., E-mail: info@introweb.hu 
weboldal fejlesztés 

Meta Platforms, Inc. (FB) 
1601 Willow Road, Menlo Park, CA 

94025, United States 
közösségi internet oldal szolgáltatás 

Google LLC, D/B/A 

YouTube 
901 Cherry Ave. San Bruno, CA 

94066, USA Fax: +1 650-253-0001 

Globális internet szolgáltatás keretében 

az intézményi programok publikálása, 

azokról utólagos bemutató 

megjelentetése 

 

9. Címzett III., Az Adatkezelő által igénybe vett Adatfeldolgozók: ---- 

 

Címzett neve: Elérhetőségek Szervezet feladatai 

INTROWEB Kft. 
6724 Szeged, Gelei József u. 5. 1. em. 

3., E-mail: info@introweb.hu 
weboldal fejlesztés 

 

10. A személyes adatok tárolásának időtartama: az érintett hozzájárulásának a 

visszavonásáig. 

 

11. Adatbiztonság az adatkezelés során: A felvételeket az Adatkezelő nem köti össze más 

adatbázissal. Az Adatkezelő Információbiztonsági Szabályzattal rendelkezik, a belső 

információbiztonsággal külön munkatárs foglalkozik.  

 

12. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai: 

a) Tájékoztatás kéréshez, betekintéshez (hozzáféréshez) való jog. Az érintett az 

Adatkezelőtől kérheti, az adjon tájékoztatást, hogy róla milyen személyes adatot 

kezelnek, annak forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az 

adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 

b) A helyesbítéshez való jog. Az érintett helyesbítéshez való joga minden adatkezelési 

jogalap vonatkozásában megilleti. Az Adatkezelő a kérelmem esetén indokolatlan 

késedelem nélkül helyesbíti az érintettre vonatkozó pontatlanul kezelt személyes 

adatokat. 

c) Adattörléshez (elfeledtetéshez) való jog. Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő 

törölje a személyes adatait. A törlési kérelmet az Adatkezelő különösen abban az 
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esetben utasítja el, ha a jogszabály őt a személyes adatok tárolására és / vagy 

zárolásra kötelezi, pl. hatósági vagy bírósági eljárás során. 

d) Zároláshoz való jog. Az érintett kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő 

zárolja, ami a tárolt személyes adatok megjelölését jelenti a jövőbeli kezelésük 

korlátozása céljából. A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok 

szükségessé teszi az adatok tárolását. 

e) A tiltakozáshoz való jog. Az érintett írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen. Így 

például, ha az Adatkezelő személyes adatot közvetlen üzletszerzés, ennek érdekében 

például a személyes adatára vonatkozó matematikai és statisztikai elemző 

eljárásokat alkalmazna, vagy közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás 

céljából továbbítaná, felhasználná. 

f) Adathordozhatósághoz való jog. Az érintett jogosult kérni az Adatkezelőtől a 

személyes adatainak adatkezelők közötti, másik adatkezelőnek történő közvetlen 

továbbítását, ha ez technikailag megvalósítható és nem ütközik uniós vagy nemzeti 

jogszabály előírásába. 

g)  Önkéntes hozzájárulás esetén a visszavonáshoz való jog. Az érintett jogosult arra, 

hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti 

a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

 

13. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 

legfeljebb azonban egy hónapon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló 

kérelmére írásban megadni a válaszát. 

 

14. Jogérvényesítési lehetőségek: 

Ha az érintettnek nem sikerült a személyes adatával kapcsolatos tiltakozását, panaszát, 

kérelmét az Adatkezelőnél megnyugtató módon rendeznie és / vagy úgy ítéli meg, hogy 

személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak 

közvetlen veszélye fennáll, úgy  

 

- a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést 

tenni és / vagy  

- jogosult polgári peres eljárásban bírósághoz fordulni, amelynek elbírálása a Szegedi 

Törvényszék hatáskörébe tartozik. Az érintett választása szerint a per a lakóhelye 

szerinti törvényszék előtt is megindítható. 

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: 

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., ugyfelszolgalat@naih.hu 

 

15. Egyéb tájékoztató elemek: --- 

 

 

S z e g e d, 2022. május 

 

 

 

        Orbán Hedvig 

           igazgatónő 
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