
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ 

MEGKERESÉSEKOR MEGADOTT SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL 

 

Ha Ön megkereste a Sziget Zrt. adatvédelmi tisztviselőjét, kérjük, olvassa el az alábbi 

adatkezelési tájékoztatót! 

 

A Sziget Zrt. adatvédelmi tisztviselőjének megkeresésekor Ön szükségszerűen személyes 

adatokat ad meg, melyeket a 2016/679 Európai Parlament és Tanács (EU) általános 

adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) alapján kezelünk.  

 

Az adatkezelő  

 

A Sziget Kulturális Menedzser Iroda 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

(1033 Budapest, Hajógyári sziget, hrsz. 

23796/58., Cg. 01-10-049598, adószáma: 

26189905-2-44, e-mail cím: dpo@sziget.hu - 

a továbbiakban: „Adatkezelő”)  

 

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége 

 

Adatvédelmi tisztviselő személye:  

Csáky Dániel 

Postacím: H-1033 Budapest, Hajógyári-

sziget hrsz. 23796/58. 

E-mail: dpo@sziget.hu 

 

A kezelt személyes adatok köre  Név, 

 E-mail cím,  

 Egyéb olyan személyazonosító 

adatok, amelyek az érintett 

beazonosításához szükségesek, vagy 

amelyeket az érintett a megkereséskor az 

adatvédelmi tisztviselő (Adatkezelő) 

részére megad,  

 Kérdés, megjegyzés, panasz tartalma. 

Az adatkezelés célja GDPR 15. cikk szerinti hozzáférési jog 

gyakorlása. 

 

Az érintetteknek az adatkezeléssel 

kapcsolatos és a GDPR szerinti jogaik 

gyakorlásához kapcsolódó kérdések 

megválaszolása.   

Az adatkezelés időtartama Az Adatkezelő a személyes adatokat a 

megkeresés beérkezésétől számított 5 év 

elteltével törli. 

Az adatkezelés jogalapja A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja 

szerint – jogos érdek. 

 

Az Adatkezelő jogos érdeke, hogy meg 

tudjon felelni a GDPR (59) 

Preambulumbekezdésében foglaltaknak, azaz 

legkésőbb 1 hónapon belül válaszoljon az 

érintett megkeresésére. Az adatkezelés 
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emellett szükségszerű, hiszen az Adatkezelőt 

terheli annak bizonyítása, hogy a válaszadás 

megtörtént, a jogszabályi előírásoknak az 

Adatkezelő eleget tett.  

Adattovábbítás 

A személyes adatokat az Adatkezelő munkatársai a fenti cél megvalósulása érdekében 

kezelik. 

 

Külföldre, nemzetközi szervezet részére nem történik adattovábbítás.  

 

Jogok, jogorvoslat, panasz 

Ön az adatkezelés időtartamán belül a GDPR alapján hozzáférést kérhet a személyes 

adatokhoz, az adatkezelésről tájékoztatást kérhet (melyet Adatkezelő legkésőbb 1 hónapon 

belül ad meg), kérheti a személyes adatok helyesbítését, vagy az adatkezelés korlátozását, 

illetve megilleti a tiltakozáshoz való jog. 

 

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó 

törvényi rendelkezést, akkor kérjük, forduljon elsősorban az Adatkezelőhöz a fenti 

elérhetőségeken vagy a következő e-mail címen: dpo@sziget.hu. Ennek eredménytelensége 

esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) eljárását 

kezdeményezheti (levelezési cím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; e-mail: 

ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve bírósághoz fordulhat.  

 

 

Budapest, 2020. március 2. 
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