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Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok 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 RENDELETE (2016. április 27.; általános adatvédelmi rendelet), melyre a
továbbiakban Rendeletként hivatkozunk.
A személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat tartalmaz az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.).
A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.).
A szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII.
törvény (a továbbiakban: Kjkt)
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.)
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
Az Egyesület a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási
szabályokról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.)
A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI.
törvény (a továbbiakban: Ltv.)
Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ügy. tv.)
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Jelen tájékoztató a Kjkt. 2018. május 25. napján hatályos rendelkezései alapján került kibocsátásra. A
Kjkt. 48. § (2) bekezdése határozza azon személyes adatok körét, amelyeket az Egyesületet, a
jogszabály által előírt, a közös jogkezelés körébe tartozó feladatai teljesítésével összefüggésben
kezelhet.
Tájékoztató célja, hatálya
Az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) jelen Tájékoztatóban
nyújt általános tájékoztatást a közös jogkezelési tevékenységével összefüggő személyes adatkezelési
tevékenységéről az Szjt. szerinti jogosultak részére. Jelen Tájékoztatóban az adatkezelés lényeges
körülményeiről, módjairól, elveiről, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról és időtartamáról olvashat
részletes információkat. A Tájékoztató, illetve az adatkezelésre vonatkozó szabályok az Szjt. szerinti
természetes személy jogosultakra, (a Rendelet alkalmazásában: érintett), illetve az Egyesületre mint
adatkezelőre és a nevében eljáró személyekre terjed ki – figyelemmel arra a tényre, hogy a
Tájékoztatóban foglalt rendelkezések a közvetlenül alkalmazandó Rendelet szabályain alapulnak.
A Rendelet által használt alapfogalmak
Az alábbiakban a Rendelet által használt alapfogalmakat gyűjtöttük össze, ezzel segítve a Tájékoztató
jobb megértését, mely a jogérvényesítés alapvető feltétele.
„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó
bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon,
különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a
természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált
módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés,
tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés
továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy
összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt
meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az
adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami
jog is meghatározhatja;
„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson
alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést
félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes
adatok kezeléséhez;
„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,
akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi
szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban
férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi
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szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó
adatvédelmi szabályoknak;
„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a
személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok
kezelésére felhatalmazást kaptak;
„személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése”:
a) személyes adatoknak az Európai Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több
tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban
található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor; vagy
b) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy az
adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor
úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős
mértékben érint érintetteket.

Az adatkezeléssel érintettek köre
Az Egyesület a közös jogkezelés körében a Kjkt. szerinti jogosultakat képvisel, ezért tevékenysége során
ezen jogosultak (a Rendelet és jelent tájékoztató alkalmazásában: érintettek) személyes adatait kezeli.
A Kjkt. 4. § 5. pontja szerint a jogosult olyan közös jogkezelő szervezetnek vagy független jogkezelő
szervezetnek nem minősülő személy vagy szervezet, akit vagy amelyet szerzői mű vagy kapcsolódó
jogi teljesítmény tekintetében a szerzői és kapcsolódó jogi vagyoni jogok részben vagy egészben
megilletnek. A Kjkt. szerinti jogosultakon kívül érintettnek minősül azok a természetes személy is, aki
hozzájárult ahhoz, hogy az Egyesület a jogosultnak járó jogdíj összegét az ő számlaszámára fizesse meg
a jogosult és a közte fennálló kapcsolat alapján.
Fentiek tükrében a Rendelet alkalmazásában érintett jogosultak lehetnek:
•
•
•

szerzők,
szerzők természetes személy örökösei,
részesedésre jogosult zeneműkiadó, ha az egyben természetes személy; továbbá
a jogdíj kifizetésére szolgáló bankszámla tulajdonosa.

A részesedésre jogosult fogalmát a Kjkt. 4. § 11. pontja határozza meg. A részesedésre jogosult
személy: olyan jogosultnak és közös jogkezelő szervezetnek vagy független jogkezelő szervezetnek
nem minősülő személy vagy szervezet, aki vagy amely törvényi előírás vagy a jogosulttal fennálló
jogviszonya - ideértve a 12. § (3) bekezdése szerinti megállapodást is - alapján a szerzői mű vagy
kapcsolódó jogi teljesítmény felhasználásának engedélyezéséből vagy engedélyezési jog nélkül
fennálló díjigény érvényesítéséből származó jogdíjbevételből részesedésre jogosult. Az Egyesület
Alapszabálya szerint részesedésre jogosult személy a zeneműkiadó lehet. A Rendelet, illetve jelen
Tájékoztató alkalmazásában a részesedésre jogosult érintettnek csak akkor minősül, ha egyébként
természetes személy.
Az érintett jogosultak részére az Egyesület több jogcímen végezhet közös jogkezelési tevékenységet. A
jogosultak egy része az Egyesület tagja, és ekként ad a közös jogkezelésre megbízást, más jogosultakat
az Egyesület szerzői megbízási szerződés alapján képvisel. A természetes személy jogutódok a
jogutódlást követően egyesületi tagként és/vagy szerzői megbízást adva kapcsolódnak az
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Egyesülethez. A kiterjesztett hatályú közös jogkezelés (Kjkt. 17-18. §-ai) körében képviselt természetes
személyek jelen Tájékoztató és a Rendelet alkalmazásában szintén érintett jogosultnak minősülnek. A
kiterjesztett hatályú közös jogkezelés körében a jogosultak vagy megbízást adnak a jogkezelésre, vagy
megbízás nélkül kerül sor képviseletükre a Kjkt. 17. § (1) – (3) bekezdései alapján. Az Egyesület a tag,
megbízó vagy kiterjesztett közös jogkezelés alapján képviselt jogosultak javára a Kjkt. alapján a közös
jogkezelési tevékenységet azonos tartalommal látja el. A jogosultak képviselete a közös jogkezelés
körében alapulhat a Kjkt. 19. §-a szerinti képviseleti megállapodáson is.
A személyes adatok kezelésére vonatkozó általános szabályok
A Rendelet előírja, hogy az adatkezelő megfelelő tájékoztatást nyújtson az érintettek részére az
adatkezeléssel összefüggésben. A tájékoztató részben általános jellegű, részben az adatkezelés
meghatározott mozzanataihoz kötődik. Jelen általános Tájékoztató az érintett jogosultak Rendelet a
15 – 22. cikkei, valamint a 34. cikkében foglalt jogairól nyújt tájékoztatást.
Az Egyesület a Tájékoztatót a honlapján közzéteszi, illetve valamennyi érintett rendelkezésére bocsátja
a Rendelet 13. cikk szerinti információkat tartalmazó tájékoztató rendelkezésre bocsátásával
egyidejűleg. A 13. cikk szerinti tájékoztatót az adatfelvételre irányuló első kapcsolatfelvétel alkalmával
kell rendelkezésre bocsátani.
Amennyiben az érintett képviselete kiterjesztett hatályú közös jogkezelésen, illetve képviseleti
megállapodáson alapul, úgy az Egyesület a Rendeletben foglalt tájékoztató honlapon történő
közzétételével tesz eleget tájékoztatási kötelezettségének.
A Rendelet 14. cikke tájékoztatási kötelezettséget ír elő abban az esetben is, amennyiben az adatkezelő
nem az érintettől szerezte meg a személyes adatait. Az Egyesület az alábbi esetekben részben vagy
egészében nem az érintettől szerzi meg az érintettre vonatkozó személyes adatokat:
•
•

jogosultak, illetve művek nyilvántartása,
felhasználásra vonatkozó adatok.

Az Egyesület a Kjkt. 48. § (1) bekezdése alapján mind a kül-, mind a belföldi jogosultakról, illetve
művekről nyilvántartást köteles fenntartani. Az Egyesület 48. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartási
kötelezettségének részben önállóan, részben más adatkezelőnek minősülő közös jogkezelő
szervezettekkel közösen tesz eleget a Kjkt. 48. § (2) bekezdése szerinti adatkört illetően.
Az Egyesület a közös jogkezelés körében a ténylegesen felhasznált művekre vonatkozó felhasználási
adatokat részben a felhasználók adatszolgáltatásai, részben ellenőrzések adatai és harmadik
személyek adatszolgáltatásai alapján állapítja meg a Kjkt. által adott felhatalmazás alapján eljárva.
Az Egyesület a Rendelet 14. cikk (5) bekezdése alapján mentesül 14. cikk szerinti tájékoztatási
kötelezettség alól, amennyiben:
•
az érintett már rendelkezik az információkkal,
•
a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul
nagy erőfeszítést igényelne,
•
az adat megszerzését vagy közlését az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog írja
elő, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről rendelkezik, etc.
Az Egyesület 14. cikk szerinti tájékoztatási kötelezettség alóli mentesülését elsődlegesen a 4. cikk (5)
bekezdés c) pontja alapozza meg, mivel a jogosultak nevének, műveinek azonosítására vonatkozó
adatok, továbbá a felhasználásra vonatkozó adatok megszerzését a Kjkt. írja elő, mely az adatkezelésre
vonatozó garanciákat is megállapít – Kjkt. 48. § (2) bekezdése.
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A 14. cikk szerinti tájékoztatás aránytalan terhet jelentene a felhasználások tömeges jellegére, illetve
a kezelt adatok részlegességére figyelemmel, és az érintett tájékoztatása lehetetlen is volna (mert az
Egyesület nem kezeli a kölcsönös képviseleti megállapodáson alapuló képviselet körében az érintett
olyan elérhetőségi adatait, amelyek alapján ezt a tájékoztatást teljesíteni tudná).
Az Egyesület jelen Tájékoztatót honlapján keresztül jelenleg magyar nyelven teszi elérhetővé, mivel az
Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a magyar nyelv az Egyesület munkanyelve. Az
Egyesület e körben utal arra a tényre, hogy jelen Tájékoztató összeállítására a Rendelet alapján került
sor, amely az Európai Unió hivatalos nyelvein elérhető az alábbi linken is:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
Az adatkezeléssel összefüggő kérelmek elbírálására vonatkozó határidők, eljárás
Az érintett adatkezeléssel összefüggő kérelmeit az Egyesület indokolatlan késedelem nélkül
megvizsgálja. Az érintett kérelmét írásban postai úton, illetve elektronikus levében is előterjesztheti.
Az Egyesület a kérelem kivizsgálását akkor tagadhatja meg, ha az érintettet bizonyítottan nem áll
módjában azonosítani. Amennyiben a kérelmező személye kétséges, úgy az adatkezelő az érintett
személyazonosságának igazolása érdekében további információkat kérhet.
Az Egyesület az érintett kérelme alapján megtett intézkedésekről a kérelem beérkezésétől számított
egy hónapon belül tájékoztatást nyújt. A tájékoztatásra vonatkozóan rendelkezésre álló határidő
további két hónappal meghosszabbítható, amennyiben ezt a kérelem összetettsége, vagy a kérelmek
nagy száma indokolja.
Amennyiben az Egyesület az érintett kérelme alapján nem intézkedik, úgy erről késedelem nélkül, de
legfeljebb a kérelem beérkezését követő egy hónapon belül tájékoztatás nyújt az érintett részére. Az
adatkezelő a tájékoztatásban megindokolja, hogy a kérelem nyomán miért nem került sor
intézkedésre.
Az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmek megválaszolásáért, a szükséges intézkedések megtételéért,
illetve az adatvédelmi incidensek kezelésért az Egyesület Jogi Főosztálya felelős. Az adatkezeléssel
kapcsolatos kérelmeit a legal@artisjus.com email címre, illetve az Egyesület címére küldje meg:
Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület, 1016 Budapest, Mészáros utca 15-17.
A tájékoztatás nyújtásának módja
Az adatkezeléssel összefüggő kérelmekre vonatkozó tájékoztatást az Egyesület elektronikus úton
nyújtja, amennyiben az érintett a kérelmet ilyen úton terjesztette elő. Az érintett ebben az esetben is
kérheti (a kérelmében foglalt kifejezett erre irányuló kérésével), hogy a tájékoztatást az adatkezelő
postai úton küldje meg részére.
Az adatkezeléssel összefüggő kérelmek elbírálásának megtagadása, illetve díja: Az Egyesület
díjmentesen biztosítja az érintett részére valamennyi információt, tájékoztatást, illetve az
adatkezeléssel kapcsolatos kérelmek elbírálását.
Amennyiben az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy különösen ismétlődő jellege
miatt túlzó, úgy az adatkezelő ésszerű összegű díjat állapíthat meg a felmerült költségek alapján a
Rendelet felhatalmazása alapján, illetve megtagadhatja a kérelem teljesítését.
Az Egyesület nem él - a Rendelet alapján biztosított - díj megállapítására vonatkozó jogával az
egyértelműen megalapozatlan, illetve ismétlődő jellege miatt túlzó kérelmek vonatkozásában.
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Az adatkezelésre vonatkozó alapelvek (Rendelet 5. cikk)
A Rendelet előírja, hogy az Egyesület adatkezelési tevékenységének az adatkezelés teljes időtartama
alatt meg kell felelnie a Rendelet 5. cikkében felsorolt, alábbiakban részletezett alapelveknek. Az
Egyesület elkötelezett, hogy a személyes adatkezelési tevékenysége során folyamatosan érvényesítse
a Rendelet alapelveit, előírásait.
Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság
Az adatkezelésnek jogszerűnek, tisztességesnek és átláthatónak kell lenni az adatkezelés teljes
időtartam alatt - Rendelet 5. cikk (1) bekezdés a) pont).
Az Egyesület jelen Tájékoztató közzétételével, illetve az érintettek - a Rendelet 13. cikkben
meghatározottak szerinti (adott esetben 14. cikk szerinti) - közvetlen tájékoztatásával biztosítja az
adatkezelései átláthatóságát. Jelen Tájékoztató részletes információkat tartalmaz az Egyesület
jogosultak vonatkozásában végzett adatkezelését illetően, a kezelt adatok köréről, az adatkezelés
jogcíméről, az adatkezelés időtartamáról, illetve az érintett jogosultak jogairól.
Az Egyesület a 13., illetve szükség szerint a 14. cikk szerinti közvetlen tájékoztatással biztosítja az
adatkezeléssel összefüggő alapvető információkat.
Az adatkezelés jogszerűségét az Egyesület azzal biztosítja, hogy az adatkezelési tevékenységét a
Rendelet 6. cikke által meghatározott jogcímeken, jelen Tájékoztatóban, illetve egyéb adatkezeléssel
összefüggő tájékoztatókban meghatározott jogcímeken, a Rendelet alapelveivel összhangban a
tevékenységére vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően végzi. Az adatkezelés jogszerűségével
összefüggésben kiemelendő, hogy az Egyesület adatkezelését a Kjkt. és azon belül speciálisan a Kjkt.
48. § (2) bekezdése szerint végzi.
Az Egyesület az adatkezelés tisztességességét azzal biztosítja, hogy megfelelő tájékoztatást biztosítva
átláthatóvá teszi az adatkezelés folyamatát a különböző érintettek számára, ismerteti az adatkezelésre
vonatkozó jogszabályok tartalmát, az érintettek jogait, és szervezési intézkedéseket foganatosít az
adatkezelés biztonsága érdekében.
Mindezen intézkedések célja, hogy az Egyesület segítséget biztosítson valamennyi érintettnek a
Rendelet által biztosított jogai gyakorlásában.
Célhoz kötöttség
A célhoz kötöttség elve azt jelenti, hogy az adatkezelő a személyes adatokat csak egyértelműen
meghatározott, jogszerű célból kezelheti. - Rendelet 5. cikk (1) bekezdés b) pont).
A célhoz kötöttség elve azt is jelenti, hogy az adatok gyűjtésének, illetve az egyéb adatkezelési
műveleteknek (pl. rögzítés, tárolás, továbbítás, törlés stb.) az adatkezelés céljához kell igazodnia. A
célhoz kötöttség elvéből következik, hogy személyes adatot csak az adatkezelési cél megvalósulásáig
lehet kezelni. Amennyiben tehát egy adatkezelési cél megvalósult, a személyes adat csak további
adatkezelési cél, illetve jogcím alapján kezelhető tovább.
Az Egyesület az érintettek személyes adatait elsődlegesen a Kjkt. szerinti közös jogkezelési
tevékenységnek ellátása, a szerzői jogok kezelése és a jogdíjak jogosult részére történő felosztása
céljából kezeli - Rendelet 5. cikk (1) bekezdés b) pont.
Adattakarékosság elve
Az adattakarékosság elve azt jelenti, hogy csak azok az adatok kezelhetők jogszerűen, amelyek az
adatkezelési célok megvalósításához feltétlenül szükségesek. - Rendelet 5. cikk (1) bekezdés c) pont).
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A Kjkt. az Egyesület közös jogkezelési tevékenységével összefüggésben meghatározza azon adatok
körét, amit az Egyesület a közös jogkezelésre vonatkozó jogszabály alapján, a Rendelet
rendelkezéseivel összhangban kezelhet.
Az Egyesület a jogosult vonatkozásában a Kjkt. 48. § (2) bekezdése alapján az alábbi adatokat kezeli:
jogosultak neve, a személyazonosításhoz szükséges más adata, lakcíme, tartózkodási helye, a
jogdíjkifizetéshez szükséges pénzügyi és más adat (különösen bankszámlaszám, adószám), továbbá
más olyan személyes adat (így különösen a jogosult műveire és a művekben való részességére
vonatkozó bármely adat), amelyre a közös jogkezelési tevékenység ellátásához elengedhetetlenül
szükséges.
Pontosság
A pontosság elve azt jelenti, hogy a nyilvántartási rendszerekben tárolt adatoknak az adatkezelés teljes
folyamatában a valósággal egyezőnek kell lenniük. – Rendelet 5. cikk (1) bekezdés d) pont).
Amennyiben az adatok pontatlanok, tévesek, úgy az Egyesület az érintettel együttműködve
gondoskodik az adat pontosságának helyreállításáról az érintett kérelme alapján.
Korlátozott tárolhatóság
A korlátozott tárolhatóság elve azt jelenti, hogy a személyes adatok csak addig tárolhatók, amíg az
adatkezelés célja megvalósul, azaz személyes adatok nem halmozhatók fel, nem tárolhatók korlátlan
ideig. - Rendelet 5. cikk (1) bekezdés e) pont).
A korlátozott tárolhatóság elvét tükrözi az adatkezelő azon kötelezettsége, hogy meghatározza az
adatkezelés időtartamát, illetve amennyiben ez nem lehetséges, úgy az időtartam meghatározására
vonatkozó szempontokat. Fenti körülményekről az adatkezelő az érintettet tájékoztatni köteles. Az
Egyesület a közös jogkezelés körében kezelt adatok vonatkozásában a korlátozott tárolhatóság elvét
az alábbiak szerinti érvényesíti a hatályos jogszabályokba foglalt rendelkezések alapján.
A Kjkt. 48. § (2) bekezdése általános jelleggel határozza meg a közös jogkezelés tevékenység
ellátásához szükséges adatok tárolásának időtartamát. A személyes adatokat az Egyesület a közös
jogkezelési cél eléréséhez szükséges mértékben, módon és ideig jogosult kezelni. Az adatkezelés
időtartama a szerzői műveken és kapcsolódó teljesítményeket megillető jogi védelem időtartamához
igazodik, a közös jogkezelési cél a védelmi idő megszűnésével, illetve a védelmi időben a jogosult
részére keletkezett jogdíjak kifizetésével és a kifizetéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítésével
valósul meg. A jogdíjak kifizetésével összefüggésben az Szvt. 169. § (2) bekezdése a könyvviteli
elszámolást alátámasztó számviteli bizonylatok vonatkozásában legalább nyolcéves megőrzési
kötelezettséget ír elő (jogdíjfizetésre vonatkozó adatok).
Az Ltv. szerint maradandó értékű iratnak minősített iratokat az adatkezelőnek korlátlan ideig meg kell
őriznie. Az Egyesület a jogosultak vonatkozásában maradandó értékű iratokként tartja nyilván a
jogutód nyilvántartása adatait, a műnyilvántartás adatait, szerzőkről vezetett nyilvántartásokat, illetve
a mindenkor hatályos belső dokumentumkezelési szabályzatai szerinti iratokat.
A Kjkt. szerint a közös jogkezelési tevékenység gyakorlásához nem elengedhetetlenül szükséges
személyes adatok vonatkozásában az adat megőrzésének időtartamát az adatkezelés jogcímeinél
részletezi a Tájékoztató.
Integritás és bizalmas jelleg
Az integritás és bizalmas jelleg megőrzése azt jelenti, hogy az adatkezelőnek a személyes adatokat
olyan szervezési, biztonsági intézkedésekkel kell óvnia, amely alapján garantálható az adatok
megfelelő biztonsága, a jogosulatlan vagy jogellenes kezeléssel, véletlen elvesztésével,
megsemmisítésével vagy károsodásával járó sérelme. - Rendelet 5. cikk (1) bekezdés e) pont).
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Az Egyesület a részére átadott személyes adatokat bizalmasan kezeli. Az Egyesület Szervezeti és
Működési Szabályzata a személyes adatok bizalmas és biztonságos kezelését előírja.
Az érintettek személyes adataihoz az Egyesület azon munkavállalói és megbízottjai férhetnek hozzá,
akik a munka- vagy feladatkörük alapján közös jogkezelési tevékenység részét képező feladatokat
látnak el. Az Egyesület munkavállalói és megbízottjai titoktartásra kötelesek munkaviszonyuk vagy
egyéb jogviszonyuk alapján, a Szervezeti és Működési Szabályzat által kötelezően előírt, általuk tett
titoktartási nyilatkozat, illetve az egyes speciális szakmai szabályok, így például az ügyvédi
tevékenységről szóló Ügy. tv.) alapján.
Az Egyesület a munkavállalók adatvédelmi ismereteinek, tudatosságának fejlesztésével is hozzájárul az
érintettek jogainak, különösen az információk bizalmas jellegének megőrzéséhez való jognak érvényre
juttatásához. Az Egyesület az általa kezelt személyes adatokat tartalmazó iratok, illetve adatok
megőrzéséről a technika állásának megfelelő és a hasonló szervezeteknél elvárható technikai és
szervezési biztonsági intézkedésekkel gondoskodik.
Elszámoltathatóság elve
Az elszámoltathatóság elve azt jelenti, hogy az adatkezelőnek képesnek kell lennie az adatkezelés
jogszerűsége bizonyítására, azaz a Rendeletben foglaltaknak való megfelelésre. - Rendelet 5. cikk (2)
bekezdés.
Az elszámoltathatóság érdekében az Egyesület a szükséges tájékoztatások átadásáról, közzétételéről,
az általa végzett adatkezelésekről, az adatbiztonság érdekében tett intézkedésekről, az adatvédelmi
incidensekről, illetve az adatvédelemmel kapcsolatos megkeresésekről nyilvántartást vezet, az
adatkezelési tevékenységét a Rendeletben foglaltaknak megfelelően dokumentálja.
Az adatkezelés jogalapjai (Rendelet 6. cikk)
A személyes adatok kezelésének jogszerűségét elsődlegesen a megfelelő jogalap, illetve jogalapok
fennállása alapozza meg. A jogalap e körben azt jelenti, hogy a jogalkotó valamilyen jog gyakorlására
felhatalmazást adott a jogszabály címzettjének. A személyes adatok kezelésének jogalapját az Európai
Unióban 2018. május 25. napjától kezdődően a Rendelet határozza meg. (A megfelelő jogalap mellett
az adatkezelési folyamat jogszerűsége biztosításához a Rendeletben lefektetett alapelvek
érvényesítése is szükséges.) Az adatkezelés vonatkozó részletszabályokat uniós és tagállami
jogszabályok is tartalmazhatnak.
Fontos kiemelni, hogy valamely személyes adat kezelésére több jogcímen is sor kerülhet, akár
egymással párhuzamosan, akár az adatkezelés folyamatában, időben egymást követően. A Rendelet 6.
cikke az alábbiak szerint határozza meg az adatkezelés jogcímeit.
6. cikk
Az adatkezelés jogszerűsége
„(1) A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az
alábbiak egyike teljesül:
a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő
kezeléséhez;
b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az
a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
d) (…);
e) (…);
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f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges,
kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai
és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett
gyermek.
(…)” - Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) – f) pontjai. Az Egyesület az általa kezelt személyes adatok
vonatkozásában az alábbiak szerint tesz eleget a tájékoztatási kötelezettségének a kezelt személyes
adatok körét, az adatkezelés célját, jogcímeit, az adatkezelés időtartamát illetően. Az alábbiakban az
Egyesület adatkezelései az adatkezelések jogcímek szerinti bontásban részletezzük, felhívjuk a
figyelmet arra, hogy egy adott személyes adat vonatkozásában akár azonos, akár más célból több
Rendelet szerinti jogcímen is sor kerülhet.
Az Egyesület a következő jogcímeken kezel személyes adatokat a Rendelet 6. cikk (1) bekezdése
alapján:
• az érintett hozzájárulása,
• az ún. szerződéses jogcím, azaz az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges,
amelyben az érintett az egyik fél,
• az adatkezelőt terhelő jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés,
• az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekén alapuló adatkezelés.
A Rendelet az adatkezelés jogcímei között nem állít fel hierarchiát, mindegyik jogcím alapján
jogszerűen kezelhetők a személyes adatok, azonban az egyes jogcímek és az érintett Rendelet szerinti
jogai gyakorlása körében eltérés lehet az egyes adatkezelési jogcímek között.
Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség mint az adatkezelés jogalapja – Rendelet 6. cikk (1)
bekezdés c) pontja
Az Egyesület adatkezelésének Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi alapját a közös
jogkezelésre vonatkozó jogszabályokból következő feladatok ellátására vonatkozó törvényi
kötelezettség jelenti. Azaz az Egyesület adatkezelésének elsődleges jogalapja a Rendelet 6. cikk (1)
bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése. Az alábbiakban e jogi kötelezettség
terjedelmét tekintjük át a Kjkt. közös jogkezelésre vonatkozó alapvető rendelkezéseinek
ismertetésével.
A Kjkt. 1. §-a szerint a törvény célja, hogy „a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös
kezelésére vonatkozó alapvető szabályok meghatározásával biztosítsa a felhasználás jellege, illetve
körülményei miatt egyedileg hatékonyan nem gyakorolható szerzői vagyoni jogok és a szerzői joghoz
kapcsolódó ilyen vagyoni jogok gyakorlását és érvényesítését (…)” - Az Egyesület mint reprezentatív
közös jogkezelő köteles az ún. kisjogos felhasználások, illetve az ún. üres hordozó jogdíjak beszedésére,
illetve jogosultak közötti felosztására.
A Kjkt. 4. § 7. pontja szerint a közös jogkezelés a következő tevékenységeket jelenti:
„7. közös jogkezelés: egyes szerzői vagyoni jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó vagyoni jogok több
jogosult érdekében és közös javára közös jogkezelő szervezet által történő gyakorlása és érvényesítése
függetlenül attól, hogy azt törvény írja elő vagy az a jogosultak elhatározásán alapul, és a
következőkre terjed ki:
a) a szerzői művek és kapcsolódó jogi teljesítmények felhasználásának engedélyezése vagy díjigény
érvényesítése,
b) a jogdíjak és a felhasználás egyéb feltételeinek megállapítása, vagy az ebben való részvétel,
c) a felhasználás figyelemmel kísérése,
d) a jogdíjak beszedése,
e) a jogdíjak jogosultak között történő felosztása, kifizetése, vagy felosztás céljára másik szervezetnek
történő átadása,
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f) fellépés a szerzői jog vagy kapcsolódó jog megsértésével szemben, ideértve az eljárás
kezdeményezését a bíróság, illetve hatóság előtt, valamint az eljárás során nyilatkozat, észrevétel vagy
indítvány megtételét és eljárási cselekmény elvégzését”
Az Egyesületet terhelő, személyes adatok kezelését megalapozó, jogi kötelezettségek
Az adatkezelőt terhelő (A– D) pontok szerinti jogi kötelezettségek a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c)
pontja szerinti adatkezelőt terhelő jogi kötelezettségnek minősülnek, mely a személyes adatok
kezelésének jogalapja.
A) Közös jogkezelési tevékenység körében végzett adatkezelés
Az Egyesület a Kjkt. 16. § (2) bekezdése alapján köteles a szerzői megbízást elfogadni. Fentiek alapján
megállapítható, hogy az Egyesületet jogi kötelezettség terheli a közös jogkezelési tevékenység
ellátására, még abban az esetben is, amely körben az jogkezelési megbízáson alapul, hiszen azt köteles
elfogadni, azaz a közös jogkezelés ellátására a jogosulttal szerződést kötni. Az Egyesület a szerzői
megbízás alapján egyesületi tagjai és megbízói javára jár el.
A szerzői megbízáson kívül az Egyesület a kiterjesztett és kötelező közös jogkezelés körében is jogi
kötelezettsége alapján jár a szerzői vagyoni jogok érvényesítése, illetve a befolyó jogdíjak felosztása
során. A Kjkt. 4. § 6. pontja határozza meg a kötelező közös jogkezelés fogalmát: „olyan felhasználási
mód, amellyel kapcsolatban az engedélyezési jog vagy az engedélyezési jog nélkül fennálló díjigény az
Szjt. előírása alapján kizárólag közös jogkezelés útján érvényesíthető;” A Kjkt. 17-18. §-ai határozzák
meg a kiterjesztett közös jogkezelés fogalmát.
8. Kiterjesztett hatályú közös jogkezelés
17. § (1) Ha a reprezentatív közös jogkezelő szervezet - az erre vonatkozó hatósági engedélyben
meghatározott körben - a felhasználónak engedélyt ad a felhasználásra vagy a felhasználóval szemben
díjigényt érvényesít, a felhasználó jogosult a reprezentatív közös jogkezelő szervezetként végzett közös
jogkezelés szempontjából érintett valamennyi jogosult azonos műfajú szerzői műveinek vagy
kapcsolódó jogi teljesítményeinek - a törvény előírása vagy a jogosultak elhatározása alapján közös
jogkezelés alá tartozó - felhasználására is, az ezekre vonatkozó jogdíjak azonos feltételek alapján
történő megfizetése mellett, függetlenül attól, hogy a jogosult a reprezentatív közös jogkezelő
szervezet részére az érintett körben adott-e jogkezelési megbízást.
(2) Ha a reprezentatív közös jogkezelő szervezet az (1) bekezdés alapján olyan jogosult vonatkozásában
is végez közös jogkezelési tevékenységet, aki a kiterjesztett hatályú közös jogkezelés körében a közös
jogkezelésre külön jogkezelési megbízást nem adott, az ilyen jogosultat az egyébként a jogkezelési
megbízás hatálya alá tartozó körben ugyanolyan jogok illetik meg, mint a jogkezelési megbízást adó
jogosultakat. A reprezentatív közös jogkezelő szervezet alapszabályának és egyéb szabályzatainak
közös jogkezelési tevékenységre vonatkozó rendelkezéseit - ideértve a jogosultakra vonatkozó,
valamint a 11. § szerinti nem kereskedelmi célú felhasználás engedélyezésével kapcsolatos feltételeket
is - az (1) bekezdés alapján képviselt jogosultakra is alkalmazni kell.
A kiterjesztett hatályú közös jogkezelés körében az Egyesület olyan érintett jogosultakat is képvisel,
akik nem tagjai az Egyesületnek és adott esetben szerzői megbízással sem rendelkeznek, azaz a közös
jogkezelési tevékenység jogalapja a törvényi felhatalmazás.
A Kjkt. 48. § (2) bekezdése alapján a közös jogkezelés körében kezelhető személyes adatok köre:
•
•

bel- és külföldi művek, kapcsolódó teljesítmények nyilvántartása,
jogosultak nyilvántartása
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•
•
•

név, a személyazonosításhoz szükséges más adat, lakcím, tartózkodási hely, a
jogdíjbeszedéshez vagy felosztáshoz szükséges pénzügyi és más adat (így különösen
bankszámlaszám, adóazonosító, adószám),
valamint a jogosultak műveire vagy kapcsolódó jogi teljesítményeire vonatkozó adat,
továbbá más olyan személyes adat, amely a közös jogkezelési tevékenység ellátásához
szükséges.

A Kjkt. 48. §-a meghatározza kezelhető adatok körét, az adatkezelés célját, illetve bizonyos adatkezelési
műveletekre vonatkozóan (adattovábbítás, nyilvánosságra hozatal, hozzáférhetővé tétel) is
rendelkezéseket tartalmaz.
Az adatkezelés célja a Kjkt. szerinti közös jogkezelési tevékenység mint az Egyesületet terhelő jogi
kötelezettség (feladat) megvalósítása, a jogdíjak beszedésén és felosztásán keresztül. A Kjkt. külön
nevesíti a jogosultkutatást a közös jogkezelési tevékenységek között, lehetőséget biztosítva az ezzel
összefüggő adatkezelésekre.
Az adatkezelés további célját jelöli meg a Kjkt. 48. § (3) bekezdése, mely szerint az Egyesület feladatai
közé tartozik Szjt. 41. §-a szerinti jogosultkutatás során történő adatszolgáltatás az árva művekkel
kapcsolatban: „A közös jogkezelő szervezet az általa képviselt jogosult nevéről és lakcíméről vagy
tartózkodási helyéről tájékoztatást ad az Szjt. 41/A. § (1) bekezdése, valamint az árva mű
felhasználásával kapcsolatos részletes szabályokról szóló kormányrendelet alapján jogosultkutatást
végző személy vagy szervezet részére. Az így átadott személyes adat kizárólag jogosultkutatás céljára
használható, az ehhez szükséges módon, mértékben és ideig.”
A harmadik országbeli jogosultak vonatkozásában a személyes adatok kezelésének jogalapját a
Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése jelenti a Kjkt. 48. §-ával
összhangban.
A Kjkt. szerinti közös jogkezelés vonatkozásában az adatkezelés időtartama: a közös jogkezelés célja
megvalósulásáig, azaz műre vonatkozó védelmi idő végéig, illetve a védelmi időben a jogosult részére
keletkezett jogdíjak kifizetéséig és a kifizetéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséig (jogszabály,
illetve jelen Tájékoztató eltérő rendelkezése hiányában).
B) Elektronikus kapcsolattartás biztosítását előíró jogi kötelezettség
A Kjkt. 47. § (1) bekezdése az Egyesület kötelezettségévé teszi az elektronikus kapcsolattartás
biztosítását a jogosultak részére. Az elektronikus kapcsolattartási jog a Kjkt. 47. § (1) – (2) bekezdése
szerinti kiterjed különösen a Kjkt. alapján történő joggyakorlásra, illetve a panaszeljárások
működtetésére.
A Kjkt. 48. § (2) bekezdése lehetővé teszi, hogy az Egyesület jogszabály rendelkezése alapján kezelje az
érintett elektronikus kapcsolattartási címeit, egyéb elektronikus kapcsolattartáshoz kapcsolódó
adatait: „(…) más olyan személyes adatnak az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló törvény előírásainak megfelelő kezelésére, amely az e bekezdésben
meghatározott cél eléréséhez elengedhetetlenül szükséges.”
A Kjkt. előírja, hogy az Egyesület biztosítsa az elektronikus kapcsolattartás lehetőségét a jogosultak
részére, közös jogkezelési alaptevékenysége ellátása körében. Fentiekből következően az Egyesület az
érintett jogosult tekintetében a Kjkt. szerinti kötelezettsége alapján jogosult az elektronikus ügyintézés
keretében biztosított szolgáltatásai során a jogosult által megadott személyes adatok kezelésére.
Az Egyesület az alábbi körben biztosítja az elektronikus kapcsolattartás lehetőségét:
•
•

ingyenes szerzői jogi tanácsadás telefonon és e-mailben,
általános ügyfélszolgálat telefonon és e-mailben,
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•
•
•

panaszkezelés e-mailben,
szerzői információs rendszeren keresztül történő kapcsolattartás online felületen (SZIR),
egyesületi tagi választási jog gyakorlása elektronikus úton.

C) Számviteli bizonylatok megőrzési kötelezettsége
A Szt. nyolcéves megőrzési időt ír elő a gazdálkodó szervezetek részére a könyvviteli elszámolást
alátámasztó számviteli bizonylatok vonatkozásában. A jogdíjfizetés mint gazdasági esemény
megtörténtét igazoló iratok megőrzési ideje nyolc év.
A Szt. 169. § (2) bekezdése szerint: „A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó
számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat
is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján
visszakereshető módon megőrizni.”
A Szt. 169. § (2) bekezdése a számviteli bizonylatok olvasható formában történő megőrzését teszi
szükségessé, különös tekintettel a Szt. 166. § (2) bekezdésében foglaltakra, mely szerint a számviteli
bizonylat adatainak alakilag és tartalmilag hitelesnek, megbízhatónak és helytállónak kell lennie. A
bizonylat szerkesztésekor a világosság elvét szem előtt kell tartani. Fenti követelmények érvényesítése
érdekében az okirat tartalma nem változtatható meg, azaz az okiratba foglalt adatok nem törölhetők,
nem semmisíthetők meg. Fentiekre figyelemmel a törlési jog a jogszabály alapján a megőrzési
kötelezettség időtartama alatt nem gyakorolható.
A Szt. alapján kiállított számviteli bizonylatokba foglalt személyes adatok az Szt. rendelkezésein,
illetve a felek szerződéses rendelkezései alapján kerülnek kiállításra, ezért azok pontos meghatározása
nem lehetséges. Az érintett adatkör jellemzően a szerződést aláíró, illetve a teljesítésben közreműködő
személyek nevét, egyéb azonosító adatait, elérhetőségeit tartalmazhatja.
Amennyiben a jogdíj kifizetése nem a jogosult számlájára történt, hanem harmadik személy
hozzájárulása alapján ezen személy bankszámlájára, úgy az adatkezelés jogcíme e harmadik személy
adatkezeléshez adott hozzájárulása (Részletesen lsd. a hozzájáruláson alapuló adatkezelés egyéb
esetei alcímet.). Amennyiben az érintett harmadik személy a korábbi hozzájárulását visszavonja, úgy
személyes adatai az Szt-ben előírt célból tovább kezelhetők.
D) Az Egyesületi tagságon alapuló adatkezelés
Az Egyesület a Ptk. 3:63 §-a szerint: (…) a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának
folyamatos megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy.
Az Egyesület jogosult továbbá Ptk. egyesületre vonatkozó szabályai (3:63 § - 3:87 §) alapján az
egyesület működésével összefüggő személyes adatok kezelésére (tagsági jogviszonyra vonatkozó
adatok, egyesületi tisztségek betöltésére, döntéshozatalra, tagsági jogviszonyra etc.) is.
Az Egyesület Civiltv. 63. §-a szerinti tagjegyzékben a tagok nevét, lakcímét tartja nyilván. Az adatkezelés
jogalapja e körben részben a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti adatkezelőt terhelő jogi
kötelezettség a tagok nyilvántartására, mely a Civiltv. hivatkozott rendelkezésein alapul.
Az egyesületi tagsági jogok gyakorlásával és a tagsági kötelezettségek teljesítésével összefüggő
adatkezelés részben az érintett tagság belépési nyilatkozatban megadott hozzájárulásán, a tagság
keletkezését követően pedig, annak fennállása alatt az egyesületek működését meghatározó
jogszabályok alapján történik, amelyek meghatározott nyilvántartások vezetését, illetve törvényes,
átlátható működést írnak elő az egyesületek számára. (Az Egyesület e körben utal arra, hogy az
adatkezelés jogalapját – a tagjegyzékben nyilvántartott adatok, illetve a kapcsolattartásra szolgáló
adatok vonatkozásában - a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás is az adatkezelés
jogalapját képezi. E körben hozzájáruláson a tagfelvétel iránti kérelmet, illetve a személyi adatlapon –
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a tagsági jogviszonnyal összefüggésben is kapcsolattartásra megadott elérhetőségek vonatkozásában
– adott hozzájárulást is érteni kell.
Az Egyesület a jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés körébe sorolja azon általános szabályokból
eredő adatkezeléseket is, amelyeket a jogszabály külön nem nevesít, azonban az egyesület törvényes
működése biztosításához szükségesek. Az Egyesület e körben utal arra körülményre, hogy a hivatkozott
jogszabályi rendelkezések határozzák meg a konkrét adatok vonatkozásában az adatkezelés célját is.
Az egyesületi tagsággal összefüggő személyes adatok kezelésének időtartama az adatkezelés céljának
megvalósulásáig tart.
Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetei – Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja
Az érintett hozzájárulása az adatkezelés Rendelet 6. cikk (1) bekezdése (1) bekezdés a) pontja szerinti
jogalapja. A Rendelet a hozzájáruláson alapuló adatkezelés vonatkozásában megköveteli az érintettek
megfelelő tájékoztatását, illetve az arra vonatkozó tájékoztatást, hogy az érintett a hozzájárulást
bármikor visszavonhatja – Rendelet 7. cikke alapján.
A hozzájárulásnak előzetes tájékoztatáson kell alapulnia, amely kötelezettségnek az Egyesület jelen
Tájékoztató közzétételével, megküldésével, szükség szerint átadásával, illetve a jogkezelési megbízás
megkötése során a 13. cikk szerinti tájékoztató rendelkezésre bocsátásával tesz eleget.
A) Egyesületi tagként történő felvételre irányuló kérelem az adatkezeléshez adott hozzájárulásának
minősül a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, figyelemmel a mindenkor hatályos egyesületi
Alapszabályban foglaltakra is. A kezelt adatok körét az Alapszabály VII., illetve IX. pontjai határozzák
meg,
az
Alapszabály
az
alábbi
linken
érhető
el:
http://www.artisjus.hu/wpcontent/uploads/2018/08/Alapszabaly_Artisjus_Hatalyos.pdf
Az adatkezelés célja a tagsági jogviszony előfeltételeinek megállapítása, az Egyesületi tagságra,
tevékenységre vonatkozó jogszabályoknak megfelelő működés biztosítása a tag Ptk. szerint személyes
részvétele útján.
Az adatkezelés időtartama az adatkezelés céljának megvalósulásáig tart, a tagfelvételi kérelem
benyújtásától a tagsági jogviszony megszűnését követő Ptk. 6:22 § (2) bekezdése szerinti öt év.
B) A hozzájáruláson alapuló adatkezelés egyéb esetei
•

•

•

•

Amennyiben Ön, mint érintett jogosult az Egyesületet jogi tanácsadás végett megkeresi, úgy
a megkeresése az Ön által megadott adatok vonatkozásában hozzájárulásnak minősül. Az
adatkezelés célja a jogi segítség nyújtása, illetve a válaszok alapján adatbázis fenntartása a jogi
tanácsadás munkája megkönnyítése céljából, illetve esetlegesen panaszkezelés. Az
adatkezelés időtartama a Ptk. 6:22. §-a szerint általános elévülési idő szerinti öt év.
Ön az Egyesület által fenntartott honlapok használatával hozzájárul ahhoz, hogy a honlapok
által kezelt személyes adatokat az Egyesület kezelje. A honlapokhoz kapcsolódó
adatkezelésekkel összefüggésben az Egyesület külön tájékoztatót tesz közzé, mely részletes
tájékoztatást tartalmaz az ottani adatkezelés céljáról, jogalapjáról és a kezelt adatok köréről.
Artisjus Zenei Alapítvány és Artisjus Irodalmi Alapítvány pályázataiban megadott személyes
adatok kezelésére vonatkozóan az adatkezelés elsődleges jogalapja a pályázók hozzájárulása.
Az Egyesület és az Artisjus Zenei és Irodalmi Alapítványok közös adatkezelőnek minősülnek. Az
adatkezelésre vonatkozóan külön tájékoztató került kibocsátásra.
Az Egyesület telefonos ügyfélszolgálata a hívó hozzájárulása alapján rögzítheti a
telefonhívásokat. Ha ilyen rögzítést végez az Egyesület, akkor erről a telefonos ügyfélszolgálat
elérésekor az Egyesület tájékoztatást ad és hozzájárulás hiányában a telefonos ügyfélszolgálat
nem vehető igénybe. Az elektronikus kapcsolattartást ebben az esetben az Egyesület az
elektronikus elérhetőségén keresztül biztosítja. Az adatkezelés célja, hogy az érintettek
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•
•

megfelelő tájékoztatásban részesüljenek, ennek érdekében az ügyintézés, illetve az
ügyfélszolgálati munka minőségbiztosítása érdekében az Egyesület a hívásokat rögzíti. Az
adatkezelés időtartama a Ptk. 6:22. §-a szerint általános elévülési idő szerinti öt év.
Amennyiben a jogosult nem a saját bankszámlájára kéri a szerzői jogdíj kifizetését, úgy az
Egyesület e harmadik személy bankszámlaszámát, illetve egyéb a kifizetéssel kapcsolatos
személyes adatait az érintett harmadik személy hozzájárulása alapján kezeli.
Az érintett szerző a szerzői megbízás 2.7. pontja alapján területi korlátozás nélküli szerzői
megbízást ad az Egyesület részére, ezzel összefüggésben a szerzői megbízás 4.2. pontja alapján
a szerző a közös jogkezeléssel összefüggő személyes adatai külföldre történő továbbításához
is hozzájárul.

6. cikk (1) bekezdés a b) pont szerinti szerződéses jogalap
A) Az Egyesület és az érintett jogosult a Kjkt. 13. § (1) bekezdése szerinti jogkezelési megbízással
szerződéses kapcsolatban is vannak egymással. A szerzői megbízás alapján az Egyesület a megbízó
szerzői jogai vagy kapcsolódó jogai Kjkt-ban foglaltak szerinti kezelését végzi. A közös jogkezelő
szervezet köteles a megbízást elfogadni.
A szerzői megbízás 2.7. pontja szerint a szerző kifejezett hozzájárulásával a megbízás területi korlátozás
nélküli, azaz a világ összes országára kiterjed. (A szerző a megbízás területi hatályát a szerzői
megbízásban az Alapszabály IX. fejezete megfelelő rendelkezései szerint korlátozhatja.)
A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés jogszerű, amennyiben az adatkezelés
olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés
megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
A szerzői megbízás a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződéses jogalapját képezi az
Egyesület közös jogkezelési tevékenységével összefüggő személyes adatkezeléseinek, beleértve a
közös jogkezelési adatok harmadik országba történő továbbítását a Rendelet 49. cikk (1) bekezdés b)
és c) pontja alapján – a 45. cikk szerinti megfelelőségi határozat, illetve a 46. cikk szerinti garanciák
hányában is.
B) A képviseleti megállapodások alapján képviselet jogosultak
A kölcsönös képviseleti szerződés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződéses
jogalapját képezi az Egyesület közös jogkezelési tevékenységével összefüggő személyes
adatkezeléseinek, beleértve a közös jogkezelési adatok harmadik országba, illetve nemzetközi
szervezet részére történő továbbítását a Rendelet 49. cikk (1) bekezdés b) és c) pontja alapján is.
Az adatkezelő jogos érdeke Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont
A jogos érdek fennállása vizsgálata körében az Egyesület a Rendelet (47) preambulum bekezdésben
foglaltakra volt figyelemmel. A hivatkozott rendelkezés értelmében az adatkezelő és az érintett közötti
releváns kapcsolat, illetve az érintett vonatkozásában annak valószínűsége alapozza meg a jogos
érdeken alapuló adatkezelés jogszerűségét. A jogos érdeken alapuló adatkezeléssel összefüggésben
meg kell vizsgálni azt a körülményt, hogy az érintett az adatfelvételt követően számíthat-e személyes
adatai további kezelésére az adatfelvétel időpontjában ismert célból.
Az Egyesület jelen Tájékoztató és a 13. cikk szerinti információk biztosításával széles körben nyújt
tájékoztatást az adatkezelés lehetséges céljairól, megjelölve többek között azokat az adatkezelési
célokat, amelyekre figyelemmel az Egyesület bizonyos adatok vonatkozásában a Rendelet 6. cikk (1)
bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek alapján kíván adatokat kezelni. Fenti tájékoztatás alapján
valamennyi érintett számíthat arra, hogy az Egyesület jelen Tájékoztatóban részletezettek szerint kíván
élni a jogos érdeken alapuló adatkezelés lehetőségével.
15

2020. november 20. 2. verzió.
A) Az Egyesületnek jogos érdeke fűződik ahhoz,
•
•
•

hogy amennyiben az érintett másik közös jogkezelő szervezet részére ad a Kjkt. 13. § (5)
bekezdése szerinti jogkezelési megbízást, illetve
a közös jogkezelési megbízást Kjkt. 16. § (2) bekezdése szerinti korlátozza, továbbá
a közös jogkezelési megbízást a Kjkt. 16. §-a alapján felmondja,

úgy a közös képviselet ellátására létrejött megbízás megszűnését, korlátozását (azaz az adatkezelés
céljának megvalósulását) követően az érintett jogosult Kjkt. 48. § (2) bekezdése szerinti személyes
adatait a továbbiakban a jogosulttal történő elszámolás, a számviteli bizonylatok megőrzése, illetve az
esetleges jogviták, panaszok kivizsgálása céljából kezelni.
Fentiek okán az adatkezelési időtartam a számviteli bizonylatok vonatkozásában legalább nyolc év az
Szt. 169. §-a alapján, egyéb adatok vonatkozásában az adatkezelés időtartama a Ptk. 6:22 § (2)
bekezdése szerinti általános elévülési időhöz igazodik figyelemmel Kjkt. 13.§ (5) bekezdésében,
valamint 16. §-ában hivatkozott rendelkezésekre is.
Érdekmérlegelési teszt: Az adatkezelő fentiekben kifejtett jogos érdekével szemben az érintettnek nem
állnak fenn olyan alapvető jogai és szabadságai, illetve jogi érdeke, amely az adatkezelést jogellenessé
tenné, figyelemmel arra a körülményre is, hogy a további adatkezelés célja, a nemzetközi
intézményrendszer alapjait képező adatbázisok megbízható működésének folyamatos biztosítása,
továbbá az érintett esetleges panaszának kivizsgálása, a felek közötti esetleges jogvita rendezése.
B) Az Egyesületnek jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a jogi tanácsadás keretében megadott személyes
adatokat a tanácsadást követően panaszkezelési célból a Ptk. 6:22 § (2) bekezdése szerinti öt éves
időtartamon belül (általános elévülési idő) a továbbiakban is kezelje, figyelemmel az Egyesülettel
szemben indítható Kjkt. szerinti hatósági, illetve bírósági eljárásokra. Az Egyesületnek jogos érdeke
fűződik ahhoz is, hogy a személyes adatokat a tanácsadást követően minőségbiztosítási, oktatási,
illetve a jogi tanácsadás keretein belül felmerülő hasonló kérdések gyorsabb megválaszolása
érdekében a Ptk. 6:22 § (2) bekezdése szerinti öt éves időtartamon belül (általános elévülési idő) a
továbbiakban is kezelje.
Az Egyesületnek jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy telefonos szerzői ügyfélszolgálat során rögzített
telefonbeszélgetéseket az Egyesülettel szemben indítható Kjkt. szerinti panaszeljárásokra a Ptk. 6:22
§ (2) bekezdése szerinti öt éves időtartamon belül (általános elévülési idő) a továbbiakban is kezelje.
Az Egyesületnek jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy szerzői ügyfélszolgálat részére elektronikus vagy
postai úton küldött megkereséseket, illetve válaszleveleket az Egyesülettel szemben indítható Kjkt.
szerinti panaszeljárásokra tekintettel a Ptk. 6:22 § (2) bekezdése szerinti öt éves időtartamon belül
(általános elévülési idő) a továbbiakban is kezelje.
Érdekmérlegelési teszt: Az adatkezelés jogszerűsége körében, a hivatkozott jogalap vonatkozásában,
az Egyesület annak tulajdonít különös jelentőséget, hogy a jogos érdeken alapuló adatkezelés olyan
további, esetlegesen felmerülő, vitás kérdések rendezésére irányul, amelyeket alapvetően az érintett
kezdeményezhet az Egyesülettel szemben, továbbá az adatkezelés célja a hivatkozott szolgáltatások
minőségének javítása, mely az érintettek javára szolgál. A jogosultaknak, illetve egyéb érintetteknek
fenti adatkezeléssel szemben nem állnak fenn olyan alapvető jogai és szabadságai, illetve jogi érdeke,
amely az adatkezelést jogellenessé tenné a további adatkezeléseket, figyelemmel az érintett
Rendeletben biztosított jogaira és az adatkezelés céljaira.
Az adatkezelő, közös adatkezelők, adatfeldolgozók
Az Általános adatvédelmi Rendelet 4. cikk 7. pontja alapján adatkezelőnek minősül az a természetes
személy, jogi személy vagy egyéb szervezet, amely a személyes adatok kezelésének célját és eszközeit
önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.
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Közös adatkezelőnek minősül az a két vagy több adatkezelő, akik az adatkezelés célját közösen
határozzák meg. – Rendelet 26. cikk.
Adatfeldolgozó fogalmát a Rendelet 4. cikk 8. pontja határozza meg: az a természetes vagy jogi
személy, aki az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
Adatkezelő:
Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Egyesület
1012 Budapest, Mészáros u. 15-17.
06 1 488 2600
Fax: 06 1 212 1544
Közös adatkezelők:
A CISAC elérhetőségei
CISAC
20 - 26 boulevard du Parc,
92200 Neuilly-sur-Seine
France
+33 (0) 1 55 62 08 50
A közös adatkezelőnek minősülő ARTISJUS Irodalmi Alapítvány elérhetőségei
Artisjus Irodalmi Alapítvány
1012 Budapest, Pálya u. 4-6
kommunikacio@artiusjus.hu
06 1 488 2634,
06 1 488 2602
A közös adatkezelőnek minősülő ARTISJUS Zenei Alapítvány elérhetőségei
ARTISJUS Zenei Alapítvány,
1012 Budapest, Pálya utca 4-6.
info@artisjuszeneialapitvany.hu
+36 20 583 8607,
06 1 488 2723
A SUISA (a zeneszerzők, szövegírók, zeneműkiadók svájci közös jogkezelő szervezete) az IPI kódok
vonatkozásában közös adatkezelőnek minősül a fentiekben részletezettek szerint. A SUISA
elérhetőségei:
SUISA
Bellariastrasse 82
Postfach 782
8038 Zürich
suisa@suisa.ch
+41 44 485 66 66
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+41 44 482 43 33
https://www.suisa.ch/en/suisa/contact/contact.html
Az Egyesület és a külföldi közös jogkezelő szervezetek a CIS-Net rendszerébe feltöltött adatok
vonatkozásában adatfeldolgozót vesznek igénybe. Az adatfeldolgozó neve: FastTrack SAS. (FastTrack
Société par actions simplifiée)
FastTrack SAS.
20-26 Boulevard du Parc
92200 Neuilly-sur-Seine
France
info@fasttrackdcn.net
http://www.fasttrackdcn.net/
Az Egyesület adatfeldolgozót vesz igénybe az ún. digitális értékesítési jelentések feldolgozása céljából.
A digitális értékesítési jelentések a digitális szolgáltatók felhasználásokra vonatkozó adatszolgáltatásait
tartalmazzák Az adatfeldolgozó neve: BMAT Licensing S.L.U.
BMAT Licensing, S.L.U,
in Carrer Bruniquer, 49,
Barcelona 08024,
Spain
https://www.bmat.com
+ 34 93 486 94 07
Az Egyesület informatikai szolgáltatások igénybevétele során az alábbi adatfeldolgozókkal áll
kapcsolatban:
Delta Informatika Zrt.
1033 Budapest, Szentendrei út 39.-53.
+36 1 437 5200
info@delta.hu
KIPEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 52.
kipexkft@gmail.com
Microsoft Ireland Operations, Ltd.
Attn: Data Protection
One Microsoft Place
South County Business Park
Leopardstown
Dublin 18
D18 P521
Az adatkezelő irányítása alatt végzett adatkezelés (29. cikk)
Az Egyesület munkavállalói titoktartásra kötelezettek, csak a feladat és munkakörükhöz tartozó
adatokat ismerhetik meg. Az Egyesület meghatalmazott jogi képviselői, jogtanácsosai, jogi előadói az
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Ütv. alapján titoktartásra kötelezettek. Az Egyesület egyéb megbízottai a velük kötött megállapodások
alapján titoktartásra kötelezettek.
Tájékoztató a Rendelet 15-22., valamint 34. cikkében meghatározott jogokról
Az érintett hozzáférési joga (Rendelet 15. cikk)
A Rendelet mindenki számára megadja a jogot arra vonatkozóan, hogy az adatkezelővel kapcsolatba
lépjen abból a célból, hogy megtudja, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e az
adatkezelőnél. Folyamatban lévő adatkezelés alapján az érintett jogosult hozzáférni személyes
adataihoz: az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett
rendelkezésre bocsátja. Amennyiben az érintett elektronikusan nyújtja be a hozzáférésre, illetve
másolat adására vonatkozó kérelmét, úgy az adatkezelő eltérő kérelem hiányában, elektronikusan
teljesíti az adatszolgáltatást a másolat megküldésével. A hozzáférési jog alapján az érintett
tájékoztatást kap az adatkezelés céljáról, a kezelt személyes adatok kategóriáról, azon címzettekről,
akivel az adatkezelő az adatokat közölheti, az adatkezelés időtartamáról vagy azokról a
szempontokról, amelyek alapján az adatkezelés időtartamát meghatározza, amennyiben az
adatkezelő nem tudja meghatározni az adatkezelés időtartamát a tájékoztatás nyújtása
időpontjában.
Amennyiben az érintettnek a hozzáférési jog alapján tudomására jut valamely rá vonatkozó
személyes adat kezelése, úgy jogosult a személyes adat helyesbítésére, adott jogszabályi
körülmények között törlésére, a kezelt adatok körének korlátozására, illetve megilleti a
tiltakozáshoz való jog.
Amennyiben az Egyesület az érintett személyes adatait kezeli, úgy az érintett részére az alábbiakra
kiterjedő tájékoztatást kell nyújtani a Rendelet 15. cikke alapján:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

az adatkezelés célja,
az érintett személyes adatok kategóriái,
azon címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják,
különösen a harmadik országbeli címzettek,
adott esetben a személyes adatok tárolásának időtartama,
tájékoztatás a helyesbítés, törlés, korlátozás és tiltakozás jogáról,
a felügyeleti hatóságnak benyújtható panaszról szóló tájékoztatás,
ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, akkor a forrásukra vonatkozó minden elérhető
információ,
tájékoztatás az automatikus döntéshozatal tényéről, profilalkotásról,
harmadik országba történő adattovábbítás esetén tájékoztatás a 46. cikk szerinti
garanciákról.

A helyesbítéshez való jog (Rendelet 16. cikk)
Az Rendelet biztosítja azt a jogot, hogy az adatkezelő az érintett kérelmére a rá vonatkozó pontatlan
adatokat késedelem nélkül helyesbítse. A helyesbítéshez való jog kiterjed arra is, hogy az érintett a rá
vonatkozó, de hiányos adatok kiegészítését kérje az adatkezelőtől.
A törléshez való jog (Rendelet 17. cikk)
Az Rendelet biztosítja azt a jogot is, hogy az adatkezelő meghatározott feltételek fennállása esetén az
érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül törölje az érintettre vonatkozó személyes adatokat.
A törléshez való jog - az Egyesület által végzett adatkezelés vonatkozásában - az alábbi feltételek
bármelyikének fennállása esetén illeti meg az érintettet (Rendelet 17. cikke alapján):
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•
•
•
•

a személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
módon kezelték,
az érintett visszavonta az adatkezeléshez adott hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs
más jogalapja,
amennyiben az érintett személyes adatait jogellenesen kezelték, úgy kérheti az adatok
törlését,
személyes adatainak törlését akkor is kérheti, amennyiben az adatok törlését az adatkezelőre
vonatkozó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Milyen esetekben nem gyakorolható a törlési jog?
A Rendelet 17. cikk (3) bekezdése a törléshez való jog gyakorlását kizárja bizonyos esetekben. Az
alábbiakban szerepelnek azok az esetek, amelyekben az Egyesület adatkezelései vonatkozásában a
törlési jog nem gyakorolható.
Az adatkezelő nem köteles az adatok törlésére, amennyiben az adatkezelés:
•
•
•

a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami
jog szerinti kötelezettség teljesítése érdekében szükséges,
közérdekű archiválás céljából szükséges,
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

A Kjkt. szerinti közös jogkezelési tevékenység körében végzett adatkezelések tagállami és uniós
jogon alapuló jogi kötelezettségnek minősülnek.
A törlési kérelem megalapozottsága a közös jogkezelési adat vonatkozásában az adat kategóriája,
illetve az adatkezelés célja alapján dönthető el.
A Rendelet 17. cikke szerinti törlési jog gyakorlásának akadályát képezi a Szt. 169. § (2) bekezdése,
mely a számviteli bizonylatok vonatkozásában 8 éves megőrzési időt ír elő azon adatok
vonatkozásában, amelyeket a bizonylat kiállítása körében felhasználtak.
A maradandó értékű iratnak minősülő iratok az Ltv. értelmében nem selejtezhetők. A maradandó
értékű iratok megőrzésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmében az adatok megőrzése
közérdekű archiválásnak minősül. Közérdekű archiválás körébe eső adatkezelésnek minősül a
szerzőkről és művekről, illetve jogosultakról vezetett nyilvántartás.
A közös jogkezelés ellátása körében az adatkezelő jogos érdeke, hogy a Ptk. 6:22. § (2) bekezdés szerinti
ötéves elévülési időn belül a jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, a szerzői és
szomszédos jogok nemzetközi védelméhez kapcsolódóan akár a szerzői megbízások megszűnését
követően is kezelje az érintett jogosult közös jogkezelés körében megadott személyes adatait. A közös
jogkezelési megbízás bármely okból való megszűnése – fenti körülményekre is figyelemmel – nem
vezet a közös jogkezelés körében kezelt adatok törlésére, azaz a jogkezelési megbízás korlátozása,
felmondása, más jogkezelő szervezettel történő jogkezelési megbízás létesítése nem minősül törlési
kérelemnek.
Milyen kötelezettségek terhelik az adatkezelőt a törlési kérelem alapján?
Amennyiben a törlési kérelem megalapozott, úgy az Egyesület a személyes adatok törléséről
intézkedik, melyről tájékoztatja az érintetett.

20

2020. november 20. 2. verzió.
Az adatkezelés korlátozásához való jog (Rendelet 18. cikk)
Ön mint érintett jogosult arra, hogy az Egyesület korlátozza az Önre vonatkozó személyes adatok
kezelését, amennyiben az alábbi feltételek valamelyike teljesül (az Egyesület vonatkozásában
értelmezhető eseteket a szövegben kiemelve olvashatja):
•
•
•
•

amennyiben Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, úgy az adatkezelés korlátozásra
kerül arra az időtartamra, amely alatt az adatkezelő ellenőrzi a személyes adatai pontosságát,
amennyiben az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, úgy az adatok
törlése helyett sor kerülhet az adatok felhasználása korlátozására is,
amennyiben az adatkezelőnek nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de
Ön mint érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez,
amennyiben Ön az Általános adatvédelmi rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozik az
adatkezelés ellen, úgy arra az időre, amíg megállapításra kerül, hogy a tiltakozási joga
eredményre vezet-e adatai korlátozását kérheti (a 21. cikkel összefüggő tájékoztatást lásd.
alább).

Mit jelent a gyakorlatban az adatkezelés korlátozása?
Amennyiben az adatkezelő helyt ad az adatkezelés korlátozására irányuló kérelmének, úgy az
adatkezelő a korlátozás alá eső adatokat csak tárolhatja, azon további adatkezelési műveleteket nem
végezhet. Amennyiben az adatkezelési korlátozás feloldásra kerül, úgy az adatkezelő előzetesen
tájékoztatja Önt az adatkezelés korlátozása feloldásáról.
A Rendelet 18. cikk (2) bekezdése mindazonáltal lehetővé teszi bizonyos esetekben, hogy az adatkezelő
a korlátozás alá eső adatokat kezelje az alábbi esetekben:
•
•
•
•

amennyiben Ön meghatározott célból hozzájárul a korlátozás alá eső személyes adatai
kezeléséhez,
az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez,
vagy más természetes személyek jogainak védelme érdekében szükséges,
illetve amennyiben az adatkezelés az Unió vagy valamely tagállam fontos közérdekéből
szükséges.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához
kapcsolódó értesítési kötelezettség (Rendelet 19. cikk)
Az adatkezelő minden címzettet tájékoztat a 16. cikk, a 17. cikk (1) bekezdése, valamint a 18. cikk
szerinti valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelési korlátozásról, akivel az adatot közölték.
Amennyiben fenti tájékoztatási kötelezettség teljesítése az adatkezelő részére aránytalan terhet
jelentene vagy annak teljesítése lehetetlen, úgy az adatkezelő mentesül fenti kötelezettség alól. Ebben
az esetben az érintett kérésére az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a címzettekről.
Az adathordozhatósághoz való jog (Rendelet 20. cikk)
Az adathordozhatósághoz való jog alapján az érintett jogosult személyes adatait az adatkezelőtől
kikérni, aki azokat tagolt, kezelő széles körben használt, géppel olvasható formátumban köteles kiadni.
Az adathordozhatósághoz való jog arra is kiterjed, hogy az érintett rendelkezése alapján az adatkezelő
az érintett által megjelölt másik adatkezelőnek továbbítsa a személyes adatokat.
Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlásának az alábbi esetekben van helye:
•

Az adathordozhatósághoz való jog abban az esetben illeti meg az érintettet, amennyiben a
személyes adatokat az érintett bocsátotta az adatkezelő rendelkezésére. Fentiekből
21

2020. november 20. 2. verzió.

•
•

kifolyólag az adathordozhatósághoz való jog nem terjed ki azon személyes adatokra,
amelyekhez az adatkezelő más forrásból jutott hozzá.
Az adathordozhatóság csak olyan adatkezelésekre vonatkozik, amelyet automatizált módon
végeznek, azaz a manuálisan vezetett nyilvántartási adatokra nézve nem gyakorolható az
adathordozhatóság joga.
További feltétele az adathordozhatósághoz való jog gyakorlásának, hogy az adatkezelés
jogcíme hozzájáruláson, a különleges adatok vonatkozásában kifejezett hozzájáruláson,
illetve szerződésen alapuljon.

A tiltakozáshoz való jog (Rendelet 21. cikk)
Mit jelent az érintett tiltakozáshoz való joga?
A tiltakozáshoz való jog a Rendelet 21. cikkében meghatározott jogcímeken alapuló adatkezelések
vonatkozásában illeti meg az érintettet.
A Rendelet 21. cikke szerint az érintett bármely saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozhat az
adatkezelés ellen, amennyiben az adatkezelés jogcíme, illetve célja:
•
•
•

a 6. cikk (1) bekezdés e) pontján,
illetve 6. cikk (1) bekezdés f) pontján alapul, illetve
adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik.

A 6. cikk (1) bekezdés e) pontja szerinti jogcím alapján akkor kezelhető adat, amennyiben az
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében
végzett feladat végrehajtásához szükséges. Az Egyesület nem kezel személyes adatot a Rendelet 6. cikk
(1) bekezdés e) pontja alapján. Az Egyesület nem folytat olyan adatkezelést, amelyre közvetlen
üzletszerzés érdekében kerülne sor.
A 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogcím alapján akkor kezelhető az érintett személyes adata,
amennyiben az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése érdekében
szükséges.
Az eredményes tiltakozás alapján a személyes adatok nem kezelhetők tovább. További adatkezelésre
csak abban az esetben nyílik lehetőség, amennyiben az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelését
olyan kényszerítő erővel bíró, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett
érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez vagy
védelméhez kapcsolódnak.
Az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos jogok és kötelezettségek (Rendelet 34. cikk)
A Rendelet az alábbiak szerint határozza meg az adatvédelmi incidens fogalmát:
„a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok
véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy
az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi”;
Fentiek értelmében akkor beszélünk adatvédelmi incidensről, amikor a személyes adatot vagy
adatokat véletlenül vagy jogellenesen:
•
•
•
•
•

megsemmisítik,
elvesztik,
megváltoztatják,
jogosulatlanul közlik,
vagy azok jogosulatlanul hozzáférhetővé válnak.
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A Rendelet - attól függően, hogy az incidens milyen mértékben veszélyezteti a természetes személyek
jogait és szabadságait – értesítési kötelezettséget ró az adatkezelőre. Az adatkezelő a Rendelet 33.
cikke alapján köteles indokolatlan késedelem nélkül bejelenteni az incidenst az illetékes felügyeleti
hatóságnak, ettől csak abban az esetben tekinthet el, amennyiben az adatvédelmi incidens
valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira.
Amennyiben az adatvédelmi incidens az adatfeldolgozó tevékenységéhez kapcsolódóan következik be,
úgy azt indokolatlan késedelem nélkül köteles bejelenteni az adatkezelőnek.
Az adatkezelőnek intézkedéseket kell tennie az adatvédelmi incidens orvoslására, figyelemmel az
incidensből származó esetleges hátrányos következmények orvoslására.
Az adatkezelőnek a Rendelet szerinti felügyeleti hatóság részére nyilvántartást kell vezetni az
adatvédelmi incidensekről. A nyilvántartás célja, hogy a felügyeleti hatóság ellenőrzése során az
adatkezelő igazolni tudja a Rendeletnek való megfelelést.
Az adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni az érintettet az adatvédelmi
incidensről, amennyiben az a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve magas kockázattal
jár.
Amennyiben az Egyesület adatkezelése során az Ön személyes adatait érintő, magas kockázatú
adatvédelmi incidens következik be, úgy az Egyesület a következő tényekről, körülményekről fogja Önt
tájékoztatni:
•
•
•
•

az adatvédelmi incidens ismertetése,
az adatvédelmi ügyekben illetékes kapcsolattartó nevének és elérhetőségei,
az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következmények ismertetése,
az adatkezelő által az incidens orvoslására tervezett vagy megtett intézkedések ismertetése,
beleértve az adatvédelmi incidensből származó esetleges hátrányos következmények
enyhítését célzó intézkedéseket is.

A panasz joga és a bírósághoz fordulás joga
A Rendelet 77. cikke szerint: „Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül,
minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a
szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –,
ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet.”
A panaszjog gyakorlásának módja
Ön az Egyesület adatkezelési tevékenységével összefüggésben a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: NAIH) nyújthat be panaszt 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

Az Infotv. 52. § (1) bekezdése alapján bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy
személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye
fennáll.
A bírósághoz fordulás joga
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.
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Tájékoztatás a Rendelet 13. cikke szerinti információkról
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).
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.).
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/26/EU IRÁNYELVE (2014. február 26.) a szerzői és
szomszédos jogokra vonatkozó közös jogkezelésről és a zeneművek belső piacon történő online
felhasználásának több területre kiterjedő hatályú engedélyezéséről (a továbbiakban: Irányelv).
A szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény.
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.)
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.).
A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény
(a továbbiakban: Ltv.)

A Rendelet 13. cikke szerinti információk és kiegészítő információk
I. Az adatkezelésre vonatkozó alapvető információk
1. Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei:
Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Egyesület
1012 Budapest, Mészáros u. 15-17.
legal@artisjus.com
06 1 488 2600
Fax: 06 1 212 1544
2. Közös adatkezelők megnevezése és elérhetőségei
CISAC (teljes név: La CISAC – la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs)
20 - 26 boulevard du Parc,
92200 Neuilly-sur-Seine
France
+33 (0) 1 55 62 08 50
ARTISJUS Irodalmi Alapítvány
Artisjus Irodalmi Alapítvány
1012 Budapest, Pálya u. 4-6
kommunikacio@artiusjus.hu
06 (1) 488 2634, 06 (1) 488 2602
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ARTISJUS Zenei Alapítvány
ARTISJUS Zenei Alapítvány,
1012 Budapest, Pálya utca 4-6.
info@artisjuszeneialapitvany.hu
06 20 5838607
06 (1) 488 2723
A SUISA (a zeneszerzők, szövegírók, zeneműkiadók svájci közös jogkezelő szervezete) az IPI kódok
vonatkozásában közös adatkezelőnek minősül.
SUISA
Bellariastrasse 82
Postfach 782
8038 Zürich
suisa@suisa.ch
https://www.suisa.ch/en/suisa/contact/contact.html
+41 44 485 66 66
+41 44 482 43 33
3. Adatfeldolgozók

A FastTrack SAS. a CIS-Net rendszerébe feltöltött adatok vonatkozásában adatfeldolgozónak minősül.
20-26 Boulevard du Parc
92200 Neuilly-sur-SeineFrance
http://www.fasttrackdcn.net/
A BMAT Licensing S.L.U. Egyesület adatfeldolgozót vesz igénybe az ún. digitalis értékesítési jelentések
feldolgozása céljából.
BMAT Licensing, S.L.U,
in Carrer Bruniquer, 49,
Barcelona 08024,
Spain
https://www.bmat.com
+ 34 93 486 94 0
Az Egyesület informatikai szolgáltatások igénybevétele során az alábbi adatfeldolgozókkal áll
kapcsolatban:
Delta Informatika Zrt.
1033 Budapest, Szentendrei út 39.-53.
+36 1 437 5200
info@delta.hu
KIPEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 52.
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kipexkft@gmail.com
Microsoft Ireland Operations, Ltd.
Attn: Data Protection
One Microsoft Place
South County Business Park
Leopardstown
Dublin 18
D18 P521
II. A személyes adatok tervezett kezelésének célja és jogalapjai
1. Az adatkezelés céljai:
Az Egyesület jogosultak személyes adatait Kjkt. szerinti közös jogkezelési tevékenységnek ellátása, azaz
a jogdíjak beszedése és felosztása céljából kezeli a Kjkt. és a jogkezelési megbízás keretein belül. A
közös jogkezelési tevékenység tartalmáról, részletes céljairól a jogosultak részére készült részletes
Tájékoztató rendelkezik.
Az Egyesület az alábbi célok érdekében kezeli az érintett jogosultak személyes adatait:
•
•
•
•
•
•
•

a jogdíjak kifizetése, felosztása, jogszabályi kötelezettségek teljesítése
a tagsági jogviszony előfeltételeinek megállapítása, az Egyesületi tagságra, tevékenységre
vonatkozó jogszabályoknak megfelelő működés biztosítása a tag Ptk. szerint személyes
részvétele útján,
a jogi segítség nyújtása, illetve a válaszok alapján adatbázis fenntartása a jogi tanácsadás
munkája megkönnyítése, oktatási és minőségbiztosítási célból,
a honlapok használatával összefüggő adatkezelés célja a honlapok működtetése, illetve
felhasználói élmény biztosítása,
szociális támogatás biztosítása pályázat útján,
telefonos ügyfélszolgálat hangrögzítése vonatkozásában az adatkezelési cél a panaszkezelés
ellátása, illetve minőségbiztosítása,
a Kjkt. 48. § (2) bekezdése szerinti panaszkezeléssel összefüggő adatkezelés célja a Kjkt.
törvényi megfelelés biztosítása a panaszok gyors és hatékony kivizsgálása.

2. Az adatkezelés jogalapjai
Az Egyesület adatkezelése jogalapját a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés
a) pont szerinti hozzájárulás,
b) pont szerinti szerződéses jogalap, továbbá
c) pont szerinti jogi kötelezettség teljesítése,
f) pont szerinti jogos érdeke képezi.
Az adatkezelés jogalapjára vonatkozó részletes információkat a jogosultak részére készült Tájékoztató
tartalmazza jogcímenkénti bontásban.
3. A jogos érdeken alapuló adatkezelés esetei:
3.1. Az Egyesületnek jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy amennyiben az érintett másik közös jogkezelő
szervezet részére ad a Kjkt. 13. § (5) bekezdése szerinti jogkezelési megbízást, illetve a közös jogkezelési
megbízást Kjkt. 16. § (2) bekezdése szerinti korlátozza, továbbá a közös jogkezelési megbízást a Kjkt.
16. §-a alapján felmondja, úgy a közös képviselet ellátására létrejött megbízás megszűnését,
korlátozását (azaz az adatkezelés céljának megvalósulását) követően az érintett jogosult Kjkt. 48. § (2)
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bekezdése szerinti személyes adatait a továbbiakban a jogosulttal történő elszámolás, a számviteli
bizonylatok megőrzése, illetve az esetleges jogviták, panaszok kivizsgálása céljából kezelje.
3.2. Az Egyesületnek jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a jogi tanácsadás keretében megadott
személyes adatokat a tanácsadást követően panaszkezelési célból a Ptk. 6:22 § (2) bekezdése szerinti
öt éves időtartamon belül (általános elévülési idő) a továbbiakban is kezelje, figyelemmel az
Egyesülettel szemben indítható Kjkt. szerinti hatósági, illetve bírósági eljárásokra. Az Egyesületnek
jogos érdeke fűződik ahhoz is, hogy a személyes adatokat a tanácsadást követően minőségbiztosítási,
oktatási, illetve a jogi tanácsadás keretein belül felmerülő hasonló kérdések gyorsabb megválaszolása
érdekében a Ptk. 6:22 § (2) bekezdése szerinti öt éves időtartamon belül (általános elévülési idő) a
továbbiakban is kezelje.
3.3. Az Egyesületnek jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy telefonos szerzői ügyfélszolgálat során rögzített
telefonbeszélgetéseket az Egyesülettel szemben indítható Kjkt. szerinti panaszeljárásokra a Ptk. 6:22 §
(2) bekezdése szerinti öt éves időtartamon belül (általános elévülési idő) a továbbiakban is kezelje.
3.4. Az Egyesületnek jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy szerzői ügyfélszolgálat részére elektronikus vagy
postai úton küldött megkereséseket, illetve válaszleveleket az Egyesülettel szemben indítható Kjkt.
szerinti panaszeljárásokra tekintettel a Ptk. 6:22 § (2) bekezdése szerinti öt éves időtartamon belül
(általános elévülési idő) a továbbiakban is kezelje.

4. A személyes adatok címzettjeinek kategóriái
Az Egyesület az érintettek személyes adatait csak a feladat- és hatáskörükben eljáró hatóságok,
bíróságok részére továbbítja, ezek a szervezetek ugyanakkor nem minősülnek a Rendelet
alkalmazásában címzettnek.
Az Egyesület mint adatkezelő a képviseleti megállapodások alapján, valamint a közös jogkezelő
szervezetek nemzetközi szervezeteiben történő együttműködés keretében a közös jogkezeléssel
kapcsolatos adatokat küld meg és fogad más közös jogkezelő szervezetekkel, valamint a CISAC –kal.
A Rendelet alkalmazásában címzettnek minősülnek továbbá a 2. pontban meghatározott közös
adatkezelők, továbbá 3. pont szerinti adatfeldolgozók is.
5. Adattovábbítás harmadik országba
Az adatkezelő közös jogkezelési tevékenysége körében – a kölcsönös képviseleti megállapodások
alapján - továbbít személyes adatot harmadik országokba. Az adattovábbítás az ún. megfelelőségi
határozatokon (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimensiondata-protection/adequacy-decisions_hu), valamint a Rendelet 49. cikk (1) bekezdés a) pontja (az
érintett kifejezett hozzájárulása a szerzői megbízás 2.7. és 4.7. pontja alapján), továbbá a b) (az
adattovábbítás az érintett és az adatkezelő közötti szerződés teljesítéséhez szükséges) és a c)
pontjaiban (az adattovábbítás az adatkezelő és valamely más személy közti, az érintett érdekét
szolgáló szerződés teljesítése érdekében) meghatározott különös esetekre szolgáló eltérési
lehetőségek alapján történik.
III. Kiegészítő információk
Az adatkezelő a tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítása érdekében az alábbi kiegészítő
információkat biztosítja az érintettek részére.
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1. A személyes adatok tárolásának időtartama
A Rendelet 5. cikk (1) bekezdés szerinti korlátozott tárolhatóság elve azt jelenti, hogy a személyes
adatok csak addig tárolhatók, amíg az adatkezelés célja megvalósul, azaz személyes adatok nem
halmozhatók fel korlátlanul.
A közös jogkezelési tevékenység célja a jogdíjak beszedése és felosztása, fentiekből következően a
jogkezelési adatok tárolásának maximális időtartama a jogszabályokban meghatározott védelmi idő az
Szjt. 31-32. §-ai, valamint 84. §-ai alapján.
Az egyes adatkategóriák vonatkozásában a tárolás maximális időtartama jogszabályi
rendelkezésekhez, illetve a korlátozott tárolhatóság elvéhez igazodva rövidebb lehet az Szjt. fenti
hivatkozott meghatározott védelmi idő tartamánál.
Az egyes adatkategóriákra meghatározott adatkelések időtartamát részletesen a jogosultak részére
készített Tájékoztató tartalmazza.
A maradandó értékű iratok megőrzésére az Ltv. alapján korlátlan ideig köteles az Egyesület.
2. Az érintett jogai
2.1. Az érintett az adatkezelőtől bármikor tájékoztatást kérhet, hogy az adatkezelő milyen adatokat
kezel az érintettre vonatkozóan (hozzáféréshez való jog).
2.2. Az érintett kezdeményezheti, hogy az adatkezelő a személyes adatokat a valóságnak megfelelően
helyesbítse (helyesbítéshez való jog).
2.3. Az érintett kezdeményezheti, hogy az Önre vonatkozóan nyilvántartott adatokat az adatkezelő
törölje (törléshez való jog).
2.4. Az érintett kezdeményezheti, hogy az adatkezelő az Ön vonatkozásában kezelt személyes adatok
körét korlátozza (a személyes adatok korlátozásához való jog).
2.5. Az érintettet megilleti a tiltakozáshoz való jog, amennyiben a 2.1-2.4. pontok szerinti
nyilatkozataival ellentétes adatkezelést végez az adatkezelő (tiltakozáshoz való jog).
2.6. Az érintettet megilleti az adathordozhatósághoz való jog.
Az adathordozhatóság azt jelenti, hogy az érintett kérelmezheti, hogy az adatkezelő az általa
rendelkezésre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban megkapja, illetve egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
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 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.
Az érintett az adatkezelési tevékenységgel összefüggő panaszát a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: NAIH) jogosult benyújtani az alábbi
elérhetőségeken.
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2.9. A Rendelet 12. cikk (4) bekezdése, valamint az Infotörvény 22. §-a alapján az érintett 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
Az Egyesület a jogosultak képviseletét jogkezelési megbízás (szerzői megbízás) alapján látja el, az
Egyesület a megbízást köteles elfogadni.
Amennyiben a jogosult nem ad szerzői megbízást, úgy képviseletét az Egyesület a rendelkezésre álló
adatok alapján látja el a Kjkt. és az Egyesület Alapszabályba foglalt rendelkezésnek megfelelően.
Amennyiben a jogosult valamely kapcsolattartásra vonatozó elérhetőségét, illetve a jogdíjak,
kifizetéshez elengedhetetlenül szükséges adatokat (bankszámlaszám, kifizetési cím) nem adja meg az
Egyesület részére, illetve e körben adott hozzájárulását visszavonja, úgy nem kerül sor a jogdíj
kifizetésre, az így felhalmozódó esetleges jogdíj kifizetésére az Alapszabály rendelkezései irányadók.
Amennyiben az érintett a szerzői megbízás keretében nem járul hozzá a jogkezelési adatok harmadik
országba, illetve nemzetközi szervezet (CISAC) által fenntartott adatbázisokba történő továbbításához,
úgy az érintett vonatkozásában a harmadik országbeli jogdíjak átadása és átvétele nem lehetséges,
azaz az érintettnek a harmadik országbeli felhasználások alapján nem keletkezik beszedhető
jogdíjbevétele.
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