
ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 

 

Bevezetés 

Jelen általános adatvédelmi szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) a Tisza-tavi Napok 

2021. július 7-10. rendezvényhez kapcsolódó adatvédelmi és -kezelési elveket tartalmazza 

annak érdekében, hogy a rendezvényhez kapcsolódó minden adatkezelés megfeleljen a ha-

tályos jogszabályoknak. 

 

A Szabályzat megalkotásakor figyelembe vett jogszabályok különösen: 

● a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről 

és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezé-

séről szóló 2016/679 Európai Parlament és Tanács (EU) rendelete (továbbiakban: GDPR), 

● az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (Infotv.), 

● a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), 

● a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magán-nyomozói tevékenység szabályairól 

szóló 2005. évi CXXXIII. törvény, 

● a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. 

(III.8.) Korm. rendelet, 

● a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának ötödik fokozatára tekintettel a veszélyhely-

zet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról 

szóló 264/2021. (V.21.) Korm. rendelet, 

● a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 

484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet zenés, táncos rendezvények megrendezésével összefüggő 

módosításáról szóló 314/2021. (VI.8.) Korm. rendelet, 

● az egyes kormányrendeleteknek a védőoltást igazoló applikáció veszélyhelyzet idején törté-

nő használatával összefüggő módosításáról szóló 266/2021. (V.21.) Korm. rendelet, 

● a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 

484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet. 

 

A jelen Szabályzat alkalmazása során a GDPR rendelkezéseit kell elsődlegesen figyelem-

be venni. 

 

Fogalommeghatározások A jelen Szabályzat fogalmi rendszere megegyezik a GDPR-

ban meghatározott értelmező fogalommagyarázatokkal, így különösen: 

● személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonat-

kozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közve-

tett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, on-

line azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, 

kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítha-

tó. A természetes személyek továbbá összefüggésbe hozhatók az általuk használt készülé-

kek, alkalmazások, eszközök és protokollok által rendelkezésre bocsátott online azonosí-

tókkal, például IP-címekkel és cookie-azonosítókkal, valamint egyéb azonosítókkal, példá-

ul rádiófrekvenciás azonosító címkékkel. Ezáltal olyan nyomok keletkezhetnek, amelyek 

egyedi azonosítókkal és a szerverek által fogadott egyéb információkkal összekapcsolva 

felhasználhatók a természetes személyek profiljának létrehozására és az adott személy azo-

nosítására; 

● érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy; 

● adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem au-

tomatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzí-
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tés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, 

felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel út-

ján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 

● adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük 

korlátozása céljából; 

● profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amely-

nek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos szemé-

lyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzet-

hez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, 

viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére 

vagy előrejelzésére használják, a tisztességes és átlátható adatkezelés elve megköveteli, 

hogy az érintett tájékoztatást kapjon az adatkezelés tényéről és céljairól; 

● nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentrali-

zált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely megha-

tározott ismérvek alapján hozzáférhető; 

● álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében 

további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes 

adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további informá-

ciót külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy 

azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet 

kapcsolni; 

● cookie: egy rövid szöveges fájl, amit a webszerver elküld az érintett eszközére (bármi-

lyen számítógép, mobiltelefon, tablet) és olvas vissza. Vannak ideiglenes (munkamenet 

vagy más néven session) cookie-k, amelyek automatikusan törlődnek az eszközéről, amikor 

bezárja a böngészőt, és vannak hosszabb élettartamú cookie-k, amelyek hosszabb ideig ma-

radnak az érintett eszközén (ez függ az érintett eszközének beállításaitól is); 

● érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatá-

son alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősí-

tést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő 

személyes adatok kezeléséhez; 

● adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bár-

mely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy 

másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy hazai 

jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös 

szempontokat az uniós vagy a hazai jog is meghatározhatja; 

● adatvédelmi incidens: 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. 

 

Az adatkezelés elvei 

Az adatkezelő a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, a mindenkori érintettek 

számára átlátható módon törekszik kezelni. A rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a 

jelen Szabályzatban meghatározott, egyértelmű és jogszerű célokból kezeli (célhoz kötött-

ség elve szerint), melyeket igyekszik az aktuális céljainak megfelelően, a kezelt adatokat a 

céljainak eléréséhez szükséges mértékre korlátozni (adattakarékosság). A pontosság elvének 

megfelelően törekszik biztosítani az általa kezelt személyes adatok tekintetében, hogy azok 

szükség esetén naprakészek legyenek, ennek érdekében minden észszerű intézkedést meg-

tesz, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul 

törölje vagy helyesbítse (pontosság elve). Az adatkezelő adatkezelése során tudomásul ve-
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szi, hogy a személyes adatok tárolását csak a személyes adatok kezelése céljainak elérésé-

hez szükséges ideig teszi lehetővé (korlátozott tárolhatóság elve), valamint hogy az adatok 

kezelését oly módon végzi, hogy a megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések al-

kalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosu-

latlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károso-

dásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg). 

 

Adatkezeléssel kapcsolatos általános információk 

Az adatkezelő általánosságban az érintett személyes adatait az érintett által igénybe vett 

szolgáltatások biztosításához, az érintett igénybe vevői élményének javítása, illetve saját 

működésével összefüggően kezeli. 

Adatkezelő az alábbi célokból végez személyes adatok kezelésével járó adatkezelést: 

• előzetesen történő jegyvásárlás során, 

• játékok, akciók lebonyolítása során, 

• a rendezvényre belépés során a védettség vagy az életkor igazolásával összefüggés-

ben a védettségi igazolvány, illetve az azzal egyenértékű applikáció, valamint a 

személyazonosság, életkor igazolására alkalmas hatósági igazolvány felmutatása so-

rán; illetve, aki olyan állam által kiállított védettségi igazolással rendelkezik, amely 

állam által kiállított védettségi igazolást Magyarország elismeri, és ennek tényét a 

külpolitikáért felelős miniszter rendeltében megállapította, és védettségét ezen állam 

által részére kiállított koronavírus elleni védettségi igazolás, valamint a személy-

azonosításra alkalmas igazolványa vagy útiokmánya bemutatása során, 

• a rendezvényen elhagyott tárgyak visszaszolgáltatása érdekében, 

• személy- és vagyonvédelmi célból alkalmazott elektronikus megfigyelőrendszerek, 

• Cookie- (sütik) használatával kapcsolatos, 

• Ügyfélszolgálat és panaszkezelés. 

 

Általános információk 

a) adatkezelő és elérhetőségei: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal 

5000 

Szolnok, Kossuth Lajos út 2. Tel: 56/795-785 info@jnszm.hu (továbbiakban: adatkezelő) 

b) személyes adatok kezelésének célja és jogalapja: a fentebb meghatározott célból az érin-

tett hozzájárulása alapján 

c) személyes adatok tárolásának időtartama: a célok megvalósulásának időtartama 

alatt a szükséges mértékig, 2021.05.27-től legkésőbb 2021.08.31-ig 

 

Jegyvásárlás 

A jegyek előzetes vásárlása a TIXA oldalán történik. Az elővételben jegyet vásárlóknak 

meghirdetett játékok során a jelen szabályzat rendelkezéseit kell betartani.  

A jegy megvásárlásával az érintett a jelen szabályzatot, a házirendet, a játékszabályzatot és 

a lebonyolításhoz kapcsolódó egyéb rendelkezéseket magára  nézve kötelezőnek ismeri el. 
 

Beléptetés 

A rendezvény területén kizárólag jeggyel rendelkező, koronavírus ellen védett személy, va-

lamint a felügyelete alatt lévő 18. életévét be nem töltött személy tartózkodhat. A védettség 

igazolása a védettségi igazolvány, illetve az azzal egyenértékű applikáció, valamint a sze-

mélyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány felmutatásával, illetve, aki olyan 

állam által kiállított védettségi igazolással rendelkezik, amely állam által kiállított védettsé-

gi igazolást Magyarország elismeri, és ennek tényét a külpolitikáért felelős miniszter ren-

deltében megállapította, és védettségét ezen állam által részére kiállított koronavírus elleni 

mailto:info@jnszm.hu
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védettségi igazolás, valamint a személyazonosításra alkalmas igazolványa vagy útiokmánya 

bemutatásával lehetséges. Az igazolványt, illetve az applikációt ellenőrző az adatokat 

semmilyen módon nem rögzítheti.  

 

A tiszafüredi lakcímmel rendelkező látogatók a rendezvény területére ingyenesen, a TISZA-

FÜRED VÁROSKÁRTYA, a lakcímkártya, valamint a védettségi igazolvány, illetve appli-

káció, személyazonosság, életkor igazolására alkalmas hatósági igazolvány felmutatásával 

léphetnek be. 

 

A rendezvényen elhagyott okmányok, iratok visszaszolgáltatása érdekében végzett 

adatkezelés Amennyiben a rendezvényen valamely résztvevő vagy rendező feltehetően 

más tulajdonában álló, elveszett okmányt vagy a birtokos, tulajdonos személyének azonosí-

tására alkalmas egyéb iratot talál és az információs pontban leadja, az adatkezelő a talált 

okmányokat, iratokat elzárt helyen őrzi a rendezvény hivatalos zárásának időpontjáig. 

Amennyiben az iratok, okmányok tulajdonosa kétséget kizáróan beazonosíthatók és az érte-

sítéshez szükséges adatok is rendelkezésre állnak, az adatkezelő munkatársai értesítik a 

személyt. Az iratokat, okmányokat esetleges értesítés esetén, illetve annak hiányában is a 

rendezvény vagy fesztivál zárásáig van lehetősége az érintettnek jegyzőkönyv felvétele 

mellett átvennie. Amennyiben a jogosult személy a rendezvény zárásáig nem jelentkezik, az 

adatkezelő az okmányokat, iratokat  átadja az illetékes tiszafüredi jegyzőnek. 

 

Személy- és vagyonvédelmi célból alkalmazott elektronikus megfigyelőrendszerek 

A rendezvényen elektronikus megfigyelő rendszerek (kamerarendszerek) működnek. A 

kamerarendszer közvetlen és rögzített megfigyelést tesz lehetővé, azok kizárólag személy 

és vagyonvédelmi célból kerülnek alkalmazásra. Érintettek lehetnek a rendezvény lebonyolí-

tók és  a területre belépő személyek egyaránt. 

 

Ügyfélszolgálat és panaszkezelés: az adatkezelő az info@jnszm.hu e-mail címen, valamint 

postai úton az 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. számra a hozzá beérkezett panasz, kérdés 

vagy egyéb észrevételek esetén nyújt segítséget. Az adatkezelés célja, hogy az ügyfélszolgá-

lati tevékenység ellátása során az e-mail címre érkező ügy kivizsgálása és pontos dokumen-

tálása érdekében rendelkezésre álljanak a kérések és észrevételek Az e-mailen történő kom-

munikáció archiválásra kerül, így bármely utólagos kérdés vagy vita esetén az információk 

eredeti formájukban rendelkezésre állnak és szükség esetén az üggyel összefüggésben az 

adatkezelő kapcsolatba tud lépni a felhasználóval. 

 

Az érintettek jogai 

• a tájékoztatáshoz, valamint a kezelt személyes adatokhoz való hozzáféréshez való 

jog: Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamat-

ban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az azzal kapcsolatos infor-

mációkhoz hozzáférést kapjon, pl. az adatkezelés céljai, az érintett személyes adatok 

kategóriái, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama stb. 

• helyesbítés joga: az adatkezelő az érintett kérésére az érintettre nézve pontatlan 

személyes adatot késedelem nélkül helyesbíti. Az adatkezelés célját figyelembe véve 

az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatainak – egyebek mellett 

kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

• törléshez (elfeledtetéshez való jog): Az érintett az alábbi indokok valamelyikének 

fennállása esetén jogosult arra, hogy az adatkezelő késedelem nélkül törölje a rá vo-

natkozó személyes adatokat: 

mailto:info@jnszm.hu
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a) személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöt-

ték vagy más módon kezelték; 

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és 

az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok 

az adatkezelésre vagy amennyiben az adatkezelés közvetlen üzletszerzéshez kapcso-

lódna; 

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

• az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett kérésére az adatkezelő korlátozza 

az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: 

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az érintett ellenőrizze a szemé-

lyes adatok pontosságát; 

b) az adatkezelés jogellenes, az érintett ellenzi az adatok törlését és ehelyett kéri 

azok felhasználásának korlátozását; 

• adathordozhatósághoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa 

az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben 

használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy 

ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadá-

lyozná az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, 

• tiltakozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos 

okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az adatkezelő általi kezelése el-

len, amennyiben az adatkezelés jogalapja közérdek, vagy az adatkezelő, vagy egy 

harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítésének szükségessége, ideértve az említett 

rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a szemé-

lyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést 

olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az 

érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

• Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érin-

tett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e cél-

ból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen 

üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen 

üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiak-

ban e célból nem kezelhetők. Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és tör-

ténelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, 

hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó szemé-

lyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett fel-

adat végrehajtása érdekében van szükség. 

• visszavonás joga: Az érintett jogosult arra, hogy amennyiben az adatkezelő adatkeze-

lése az érintett hozzájárulásán alapul hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzá-

járulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adat-

kezelés jogszerűségét. 

Eljárás a fenti jogok gyakorlásával kapcsolatos kérelem esetén: 

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől 

számított egy hónapon (30 napon) belül tájékoztatja az érintettet a megtett intézkedésekről. 

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határ-

idő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő 

a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül 

tájékoztatja az érintettet. 
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Adatbiztonsági intézkedések: Az adatkezelő, valamint a szerverhálózat üzemeltetője az 

adatokat az észszerűen hozzáférhető legkorszerűbb hardver- és szoftvertámogatás mellett 

védi különösen a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosság-

ra hozataltól, törléstől vagy megsemmisítéstől, valamint a véletlen megsemmisülés és sérü-

lés ellen, ezzel szolgálva az adatbiztonságot. Az Adatkezelő által kezelt adatokat főszabály 

szerint csak az adatkezelőnek a jelen Szabályokban meghatározott adatkezelési célok meg-

valósításában résztvevő munkavállalói ismerhetik meg, akiket munkaszerződésük, illetve a 

foglalkoztatásukra vonatkozó jogviszonyuk, továbbá egyéb szerződéses jogviszonyuk, a 

jogszabályi rendelkezések, illetőleg az adatkezelő utasítása alapján valamennyi, általuk 

megismert adat tekintetében titoktartási kötelezettség terhel. 

 

Papíralapon kezelt személyes adatok biztonsága: A papíralapon kezelt személyes adatok 

biztonsága érdekében az adatokat csak az arra jogosultak ismerhetik meg, azokhoz más 

nem férhet hozzá, más számára fel nem tárhatóak, a dokumentumokat jól zárható, száraz he-

lyiségben helyezi el, az iratokhoz csak az illetékesek férhetnek hozzá. 

A digitálisan tárolt személyes adatok biztonsága: A számítógépen tárolt személyes adatok 

biztonsága érdekében a tárolt adatokhoz csak érvényes, személyre szóló, azonosítható 

jogosultsággal – legalább felhasználói névvel és jelszóval – lehet csak hozzáférni, az ada-

tokkal történő minden hozzáférés nyomon követhetően naplózásra kerül. Hálózati hozzáfé-

rés nem biztosított. 

 

Amennyiben az adatkezelő tudomására jut valamely adatvédelmi incidens, azt késedelem 

nélkül bejelenteni köteles az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az elszámoltatható-

ság elvével összhangban bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően 

nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Az adatvé-

delmi incidens megelőzése, a biztonság fenntartása és a GDPR-t sértő adatkezelés megelő-

zése érdekében az adatkezelő értékeli az adatkezelés természetéből fakadó kockázatokat, és 

az e kockázatok csökkentését szolgáló intézkedéseket. 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal a megjelölt elérhetősége-

ken készséggel áll rendelkezésére a rendezvény iránt érdeklődőknek. 


