ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
VOLT LOVE!
VERSENY SORÁN KEZELT SZEMÉLYES ADATOKRÓL
A Szervező (mint adatkezelő) által szervezett Verseny során, lebonyolítása keretében szükségszerűen
személyes adatokat kezel. Ezzel kapcsolatban a Szervező az alábbi adatkezelési tájékoztatóban ad
bővebb tájékoztatást.
Az adatkezelő
Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság (szék ely 1033 Budapest,
Hajógyári sziget 23796/58.; cégjegyzékszám 01-10-049598; adószáma 26189905-2-44, e-mail cím
dpo@sziget.hu, webcím volt.hu, a továbbiakban „Szervező”).
Milyen személyes adataidat, milyen célból, meddig kezeljük és milyen felhatalmazás alapján?
Az adatkezelést az alábbi jogalapokon végezzük




a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett (Versenyző, Fényképen szereplő
másik személy) megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes ozzájárulása az adatkezelés ez
(a továbbiakban hozzájárulás);
a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítésé ez
szükséges, amelyben a Versenyző mint érintett az egyik fél (a továbbiakban szerződés
teljesítése)
a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítésé ez szükséges (mint például számviteli, könyvviteli kötelezettség
teljesítése – a továbbiakban jogi kötelezettség teljesítése).

Az egyes adatokkal összefüggésben az adatkezelés jogalapját és célját külön-külön a lenti táblázatban
atározzuk meg.
A Verseny időtartama alatti adatkezelés
A Versenyen résztvevő Versenyző, valamint a Fényképen szereplő más személy alábbi adatai
kerülnek kezelésre a Verseny lebonyolítása, a Versenyen történő részvétel biztosítása céljából.
Érintett

Kezelt adat

Versenyen részt
vevő személy

Facebook
fel asználónév

Adatkezelés célja

Versenyző
értesítése
győztessége
esetén,
Győztes
azonosítása,
kapcsolatfelvétel a
Fényképen
szereplő
személlyel
Versenyen részt Képmás
(a Versenyen történő
vevő személy, a Versenyző által a részvétel,
Fényképen
Szabályzat
promóciós
cél
szereplő másik szerint feltöltött (lásd a * jellel

Adatkezelés
jogalapja
a Versenyző
ozzájárulása (a
Versenyen
történő
részvétellel a
ozzájárulást
megadottnak
tekintjük)

Adatkezelés
időtartama
Hozzájárulás
visszavonásáig,
ennek iányában
Versenyző
Versenyen
történő
részvételétől
számított 5 évig

a Versenyző és
harmadik
személy
ozzájárulása (a

Hozzájárulás
visszavonásáig,
ennek iányában
Versenyző

személy

fotó)

jelölt szövegeket),
Szabályzat
eredmény irdetés szerint a Fénykép
a
Fénykép
feltöltésével a
Adatkezelő általi
Versenyző
posztolása
a
(feltöltő) úgy
Telekom
VOLT nyilatkozik, hogy
Fesztivál ivatalos
a Fényképen
oldalán
szereplő másik
személy Fénykép
feltöltésére
vonatkozó
ozzájárulásával
rendelkezik)

Versenyen
történő
részvételétől
számított 5 évig,
Amennyiben
a
Szervező
a
Versenyző
ozzájárulását
kéri a Fénykép
fel asználásá oz,
úgy
az
adatkezelés
időtartamáról
külön állapodnak
meg. *

Hozzájárulás visszavonása a Verseny az adatkezelés ez adott ozzájárulását az adatkezelés
időtartama alatt bármikor visszavon atja a Szervező dpo@sziget.hu e-mail címére küldött írásbeli
kérésével. A ozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
*A Szabályzat szerint a Szervező a Verseny időtartama alatt, illetve azt követően né ány ilyen
nyilvánosan közzétett Fényképet promóciós, kommunikációs célra fel kíván asználni ivatalos
weboldalán, illetve Facebook, valamint Instagram oldalán. (A Fényképek kiválasztása nem jelent
egyértelműen Díjra való jogosultságot.) Az így fel asználni kívánt Fényképek jogosultjaival a Szervező
Facebookon veszi fel a kapcsolatot és kéri ozzájárulásukat a fel asználás oz.
Ha a Versenyzőt Győztesként a Szervező kiválasztja, akkor annak érdekében, ogy a Díjakat a
Szervező a részére át tudja adni, további személyes adatok megadása szükséges az alábbiak szerint
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A Szabályzat szerint a Szervező a Győztessel és vendégével a Díjak fel asználása során kép-és
angfelvételeket készít, melyeket promóciós, kommunikációs célra fel kíván asználni ivatalos
weboldalán, illetve Facebook, valamint Instagram oldalán. Erről, valamint a fel asználni kívánt kép-és
angfelvételek fel asználásáról a Szervező és a Győztes külön szerződést kötnek. Az e ez
kapcsolódó adatkezelés időtartamáról Szervező és Győztes külön állapodnak meg.
Adatfeldolgozók, adattovábbítás
A kezelt adatok oz a Szervező szervezetén belül a Verseny lebonyolítását segítő munkatársak
fér etnek ozzá.
Harmadik országba, illetve nemzetközi szervezet részére adattovábbítás nem történik.
Felelősségi kérdések
Fel ívjuk a figyelmet arra, ogy a Facebook jogszerű adatkezeléséért a Szervező nem felel. A Szervező
kizárólag a saját maga által kezelt közösségi oldalán szereplő tartalom kezeléséért felel, kizárólag a
fentiekben meg atározott célból és ideig. A Szervező nem vállal felelősséget azért, a a Verseny
időtartama alatt a jelen Adatkezelési Tájékoztatót tartalmazó weboldal tec nikai okokból
időszakosan nem ér ető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az
internetes álózatban keletkezett tec nikai meg ibásodással vagy kimaradással) összefüggésben
keletkezett ibákért és ezek következményeiért. A Versenyt a Facebook semmilyen formában nem
támogatja, azt a Facebook nem rendelte meg és nem kezeli. A Facebook az általa végzett
adatkezelésért önállóan felel.
A Facebok adatkezelési tájékoztatója a következő linken ér ető el
https://www.facebook.com/policy.php

A Szervező a Facebook önálló, saját jogú jogellenes adatkezeléséért való felelősségét kizárja.
Automatizált adatkezelést és profilalkotást a Szervező nem végez.
Jogok, panasz, jogorvoslat
Az érintett bármikor jogosult a személyes adatainak kezeléséről tájékoztatást kérni, melyre a
Szervező mind adatkezelő 1 ónapon belül, írásban ad választ, te át az érintett kérelmez eti a
személyes adatok oz való ozzáférést, a ogy azt is, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra
vonatkozóan, ogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és a igen, milyen adatkezelés
van folyamatban. Kér eti a személyes adatok elyesbítését, azonban az adatok törlésé ez való jog a
szerződés teljesítése, valamint jogi kötelezettség teljesítése jogalapon kezelt adatok tekintetében

nem gyakorol ató, az ott meg atározott időtartamot követően az adatokat természetesen töröljük.
Az érintett kér eti az adatkezelés korlátozását.
Amennyiben Ön szerint a Szervező mint adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre
vonatkozó törvényi rendelkezést, úgy kérjük, forduljon elsősorban a Szervező öz a következő e-mail
címen dpo@sziget.hu
Ennek eredménytelensége esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
eljárását kezdeményez eti (levelezési cím H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve bírósághoz is fordulhat.

Budapest, 2020. február 11.

