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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/
Az 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
A Szerzői Kapcsolatok Osztálya szerzőknek és jogutódoknak fenntartott 1/488-2666-os telefonszáma
tekintetében a telefonos ügyfélszolgálatot ellátó CallComm Zrt. adatfeldolgozónak minősül:
4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 119.
info@callcomm.hu; kapcsolat@callcomm.hu
https://callcomm.hu/
Az Egyesület informatikai szolgáltatások igénybevétele során az alábbi adatfeldolgozókkal áll
kapcsolatban:
Delta Informatika Zrt.
1033 Budapest, Szentendrei út 39.-53.
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+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
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:
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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)
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.
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III. 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
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.
posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
cím:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
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Telefon:

+36 (1) 391-1400

Fax:

+36 (1) 391-1410

E-mail:

ugyfelszolgalat@naih.hu

URL

http://naih.hu

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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