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Személyes adatok kezelésére vonatkozó információk 

Jelen tájékoztató az Artisjus Zenei Alapítványhoz (a továbbiakban: Alapítvány) benyújtott pályázatával 

összefüggő adatkezelésre vonatkozó információkat tartalmazza. A személyes adatok kezelésével, az 

adatkezelés jogalapjával, céljával, valamint az érintettek jogaival kapcsolatos részletes információkat a 

Tájékoztató elnevezésű dokumentumban olvashat. 

Alapítvány és az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület a Rendelet 26. cikke szerinti közös 

adatkezelőnek minősülnek, ezért az érintett a közös adatkezelők mindegyikével szemben jogosult a 

Rendeletbe foglalt jogai gyakorlására – Rendelet 26. cikk (3) bekezdése alapján. 

Hivatkozott jogszabályok: 

Az adatkezelésre vonatkozó alapvető szabályokat az Általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: 

Rendelet) tartalmazza (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 

27.) 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 (általános 

adatvédelmi rendelet).  

A személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat tartalmaz az információs önrendelkezési jogról 

és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.). 

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 

A szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény (a 

továbbiakban (a továbbiakban: Kjkt.) – 48. §-a (25. pont A személyes adatok védelme) 

A Rendelet 13. cikke szerinti információk és kiegészítő információk 

I. Az adatkezelésre vonatkozó alapvető információk 

Az Artisjus Irodalmi Alapítvány és az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület a Rendelet 26. 

cikke szerinti közös adatkezelőnek minősülnek.  

1. Az adatkezelők megnevezése, elérhetőségei:  

Név: Artisjus Zenei Alapítvány,  

Cím: 1012 Budapest, Pálya utca 4-6. 

elérhetőség:info@artisjuszeneialapitvany.hu 

Telefonszám: 06 20 5838607, 06 1 488 2723 

Név: Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület  

Cím: 1016 Budapest, Mészáros u. 15-17. 

elérhetőség: legal@artisjus.com 

Telefonszám: 06 1 488 2600 

Fax: 06 1 212 1544 
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2. A személyes adatok tervezett kezelésének célja és jogalapja:  

Az adatkezelés célja a mindenkor hatályos Támogatási politikában meghatározott támogatások 

odaítélése az érintett pályázata alapján.  

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés 

Az érintett – beleértve azon természetes személy érintetteket is, akik nem pályázók, de akiknek 

személyes adataira az érintett pályázó hivatkozni kíván - hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő a 

pályázat elbírálásához szükséges személyes adatok kezelje. 

Pályázó tudomásul veszi, hogy a pályázat benyújtásával egyidejűleg hozzájárulását adja az általa 

megadott személyes adatok kezeléséhez, majd ezt - fenti ráutaló magatartását - aláírásával is 

megerősíti. 

A valamennyi érintettnek kifejezett, írásbeli nyilatkozatban kell hozzájárulnia egészségi állapotára 

vonatkozó személyes adatai kezeléséhez. 

Az érintett hozzájárulása szükséges a hallgatói jogviszony igazolásba foglalt személyes adatok 

kezeléséhez. Az adatkezelő a hozzájárulást megadottnak tekinti, amennyiben a hallgatói jogviszony 

igazolást az érintett a pályázó rendelkezésére bocsátotta, feltéve, ha az érintett rendelkezésére 

bocsátották a Rendelet 13. cikke szerinti információkat. 

Az Alapítvány az adatkezelő kifejezett hozzájárulása alapján közzéteszi a támogatásban részesült 

pályázók nevét és névsorát a https://www.artisjus.hu/zenei-alapitvany/ honlapon. 

Az adatkezelőt terhelő jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés 

Az Egyesület adatkezelésének jogi alapját a Kjkt. 43. § (1) bekezdése szerinti közösségi cél 

megvalósítása, illetve a Kjkt. 48. § (2) bekezdésében meghatározott rendelkezések képezik 

A pályázat elbírálását követően az adatkezelés jogalapja – a támogatásban részesült érintettek 

vonatkozásában - az adatkezelőt terhelő jogi kötelezettség teljesítése, amelyet az adó és számviteli, 

illetve társadalombiztosítási jogszabályok írnak elő az adatkezelő részére. 

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény a számviteli bizonylatnak minősülő okiratok, illetve a benne 

foglalt személyes adatok megőrzési ideje 8 év a 169. § (2) bekezdése alapján. 

Az adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelés 

Az adatkezelő jogos érdeke (panaszkezelési feladatok ellátása, az Alapítvánnyal szembeni esetleges 

jogi igények érvényesítése, hatósági eljárásokban történő adatszolgáltatás).  

Érdekmérlegelési teszt: 

Az adatkezelő álláspontja szerint fenti adatok kezelése az adatkezelő jogos érdeke, a tárolt adatok 

jellege, mennyisége az érintett azonosítását, illetve a támogatásról szóló döntés rögzítését teszi 

lehetővé, biztosítva az adatkezelő tevékenységének átláthatóságát. Fentiekkel összefüggésben az 

érintettnek nem áll fenn olyan alapvető jogai és szabadságai, illetve jogi érdeke, amely az adatkezelést 

jogellenessé tenné. 

3. A személyes adatok címzettjeinek kategóriái 

Az adatkezelő nem továbbítja az érintettek személyes adatait az Általános adatvédelmi rendelet 

szerinti címzettek részére. 
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Az Általános adatvédelmi rendelet szerint a közhatalmi szervek egyedi vizsgálataik vonatkozásában 

nem minősülnek címzetteknek. Amennyiben valamely hatóságtól, bíróságtól megkeresés érkezik, úgy 

az adatkezelő a megkeresést a hatályos jogszabályok szerint eljárva teljesíti. 

4. Adattovábbítás harmadik országba 

Az adatkezelő nem továbbít személyes adatot harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.  

II. Kiegészítő információk 

Az adatkezelő a tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítása érdekében az alábbi kiegészítő 

információkat biztosítja az érintettek részére. 

1. A személyes adatok tárolásának időtartama 

Az Alapítvány a döntés alapjául szolgáló, rászorultságot igazoló iratokat, igazolásokat az adatkezelő a 

döntéshozatalt követő két naptári évig tárolja, ezt követően jegyzőkönyv felvétele mellett 

megsemmisítésre kerülnek. 

Az adatkezelő a támogatásban részesülő pályázók vonatkozásában az adó és társadalombiztosítási 

szabályokban meghatározott ideig, legfeljebb azonban a számvitelről szóló 2000. évi V. törvény szerinti 

nyolc évig őrzi meg a bizonylatokhoz kapcsolódó személyes adatokat (169. § (1) bekezdés). 

Adatkör: 

• azonosító adtok  

• címadatok 

• kifizetési adatok 

• adófizetési, illetve közteher-megállapítási kötelezettséggel kapcsolatos adatok 

• megítélt támogatásra vonatkozó adatok (döntési javaslatot és jóváhagyást tartalmazó 

jegyzőkönyvek) 

Azon érintettek vonatkozásában, akik nem részesülnek támogatásban, a személyes adatok 

kezelésének ideje öt év figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22 §-a 

szerinti ötéves általános elévülési időre. 

Adatkör: 

• azonosító adtok  

• címadatok 

• támogatásra vonatkozó adatok (döntési javaslatot és jóváhagyást tartalmazó jegyzőkönyvek) 
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2. Az érintett jogai  

Figyelemmel arra a körülményre, hogy az Alapítvány és az Egyesület a Rendelet 26. cikke szerinti közös 

adatkezelőnek minősülnek, ezért az érintett a közös adatkezelők mindegyikével szemben jogosult a 

Rendeletbe foglalt jogai gyakorlására – Rendelet 26. cikk (3) bekezdése alapján. 

2.1. Az érintett az adatkezelőtől bármikor tájékoztatást kérhet, hogy az adatkezelő milyen adatokat 

kezel az érintettre vonatkozóan (hozzáféréshez való jog). 

2.2. Kezdeményezheti, hogy az adatkezelő az Önre vonatkozóan nyilvántartott személyes adatokat a 

valóságnak megfelelően helyesbítse (helyesbítéshez való jog). 

2.3. Kezdeményezheti, hogy az Önre vonatkozóan nyilvántartott adatokat az adatkezelő törölje 

(törléshez való jog). 

2.4. Kezdeményezheti, hogy az adatkezelő az Ön vonatkozásában kezelt személyes adatok körét 

korlátozza (a személyes adatok korlátozásához való jog). 

2.5. Önt megilleti a tiltakozáshoz való jog, amennyiben az 2.1-2.4. pontok szerinti nyilatkozataival 

ellentétes adatkezelést végez az adatkezelő (tiltakozáshoz való jog). 

2.6. Önt, mint érintettet megilleti az adathordozhatósághoz való jog. 

Az adathordozhatóság azt jelenti, hogy az érintett kérheti az adatkezelőtől, hogy a rá vonatkozóan, 

általa rendelkezésre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható 

formátumban megkapja, illetve egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Az adathordozhatósághoz való 

joggal összefüggésben részletes információkat a Tájékoztatóban olvashat. 

2.7. A személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonása 

nem érinti a visszavonás előtt az hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségét. 

2.8. Az Alapítvány és az Egyesület a Rendelet 26. cikke szerinti közös adatkezelőnek minősülnek, ezért 

az érintett a közös adatkezelők mindegyikével szemben jogosult a Rendeletbe foglalt jogai gyakorlására 

– Rendelet 26. cikk (3) bekezdése alapján. 

Az Általános adatvédelmi rendelet 77. cikke biztosítja, hogy minden érintett panaszt nyújthasson be 

egy felügyeleti hatóságnál, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelése 

megsérti a rendeletet.  

Jelen adatkezelési tevékenységgel összefüggő panaszát a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: NAIH) jogosult benyújtani az alábbi 

elérhetőségeken.  

posta cím: 1530  Budapest, Pf.: 5. 

cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 
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E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

URL http://naih.hu 

 

2.9. A személyes adatai kezelésével összefüggésben a Rendelet 12. cikk (4) bekezdése, valamint az 

Infotörvény 22. §-a alapján jogosult bírósághoz fordulni jogai megsértése esetén. 

A bírósági eljárásra vonatkozó tudnivalók: 

• A bíróság az adatvédelmi ügyekben soron kívül jár el.   

• Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles 

bizonyítani.  

• A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes 

törvényszék előtt is megindíthatja. 

• Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat 

helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés 

megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve a 21. §-ban 

meghatározott adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi. 

Az adatkezelő kérésre bármikor tájékoztatást nyújt Önnek a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről. 

3. Tájékoztatás az adatszolgáltatás jogi alapjáról, illetve elmaradása jogkövetkezményeiről 

Ön az Artisjus Zenei Alapítvány által nyújtott támogatásra kíván pályázatot benyújtani, az 

adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés jogalapja az Ön, illetve a pályázatban szereplő egyéb 

érintettek hozzájárulása. 

Amennyiben Ön vagy az egyéb érintett nem járul hozzá a benyújtott igazolásokban szereplő 

egészségügyi adatai kezeléséhez, úgy az Alapítvány ezen adatok figyelembevétele nélkül hozza meg 

döntését, amely a kérelem elutasításával is járhat. 

Az egészségügyi adatok a Rendelet értelmében különleges adatnak minősülnek, ezért minden 

érintettnek aláírásával kell igazolni, hogy hozzájárult személyes adatai kezeléséhez. 
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