ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÜGYFELEK RÉSZÉRE
KÉPFELVÉTEL ÉS VIDEOFELVÉTEL KÉSZÍTÉSÉRŐL
A Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány, mint a Bálint Házat, és annak
programjait működtető és szervező adatkezelő ezúton tájékoztatja ügyfeleit, (továbbiakban
érintett), hogy tiszteletben tartja az érintettek személyes adataihoz fűződő jogait, ezért
adatkezelése során az adatkezelési és adatbiztonsági szabályzatában (a továbbiakban:
Szabályzat) rögzítettek értelmében jár el. A Szabályzat mindenkor hatályos változata
elektronikus formában és papír alapon az Alapítvány székhelyén érhető el. A közérthető
tájékoztatás értelmében az adatkezelő, a Bálint Házban történő rendezvényekről, és az
azokon készülő fénykép -és videofelvételről alábbi adatvédelmi tájékoztatót teszi közzé.
Adatkezelő személye:
Név: Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány
Székhely: 1075 Budapest, Síp u. 12.
Nyilvántartási szám: 01-03-0001493
Adószám: 0919664651-2-42
Telefonszám: +36-1-888-9494
Email: gdpr@mazs.hu
Internetes elérhetőségei:
i.
ii.

www.balinthaz.hu
www.mazs.hu

Adatvédelmi tisztviselő:
Neve: Itamar Albek
Székhelye: 220 E. 42nd St. Suite 400, New York, NY 10017, US
Telefonszáma: 00-1-917-327-2230
E-mail: jdc-dpo@jdc.org
Adatkezelés jogalapja és célja
Az Adatkezelő tájékoztatja a megjelenteket, hogy az általa a Bálint Házban tartott
rendezvények nyilvános rendezvénynek minősülnek, melyeken hang- és képfelvételek
készülhetnek. Erre tekintettel ráutaló magtartásnak minősül, ha az érintett személy tudja, hogy
abban a helyiségben, ahová belép, felvétel készül vagy készülhet. Ezen hang- és képfelvételek
tömegfelvételek, melyeknek az Alapítvány honlapján, és egyéb szóróanyagain való
nyilvánosságra való hozatalához nem szükséges az érintettek hozzájáruló nyilatkozatát
beszerezni.

Felvételek elérhetőségének helye: az info@balinthaz.hu címen kérhető
Érintettek jogai:
Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad: az általa kezelt adatokról és személyes
adatok kategóriáiról, az adatkezelés céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, az adatkezelés
időtartamáról, az adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam
meghatározásának szempontjairól, ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra
vonatkozó minden elérhető információról, adatfeldolgozó adatairól, ha adatfeldolgozót vettek
igénybe, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett
intézkedésekről, továbbá az érintett személyes adatainak továbbítása esetén, az adattovábbítás
jogalapjáról, céljáról és címzettjéről.
Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes
adatok kezelése ellen, valamint adatainak hordozhatóságához joga van. Az érintett az
Adatkezelő email címére küldött levéllel, vagy személyesen kérelmezheti, hogy azon
felvételeket, melyeken szerepel, ne hozzák nyilvánosságra.
Az érintett jogosult tájékoztatást kapni, a rá vonatkozó személyazonosító adatokat
megismerheti, a dokumentációba betekinthet, valamint azokról - saját költségére - másolatot
kaphat.
Amennyiben az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő a
válaszadási határidőt elmulasztja, jogosult – annak közlésétől számított 30 napon belül –
bírósághoz fordulni.
Az érintett panasszal élhet az alábbi elérhetőségeken:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
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