
Adatkezelési tájékoztató 

szerződéskötéshez 

A Budapes* Filharmóniai Társaság, mint adatkezelő a szerződő partnereinek, foglalkoztato=ainak 
személyes adatait érintő, valamint egyéb adatkezelési tevékenységéről az Általános Adatvédelmi 
Rendelet (Az Európai Tanács és a Parlament (EU) 2016/679 rendelete, General Data Protec*on 
Regula*on, azaz GDPR, a továbbiakban: Rendelet) alapján az érinte=ek előzetes tájékoztatása és 
jogaik gyakorlásának elősegítése érdekében adja ki a jelen adatkezelési tájékoztatót. 

I. AZ ADATKEZELŐ  

1. Adatkezelő: 

Cégnév: BudapesG Filharmóniai Társaság 
Székhely: 1052 Budapest, Haris köz 6. mfszt./1. 
Nyilvántartási  szám: 01-02-0001453 
Adószám: 19001308-2-41 
Képviselő: Tóth László elnök 
Telefonszám: 06306810069 
E-mail cím: info@b^z.hu 
Honlap: www.b^z.hu 
(a továbbiakban Adatkezelő) 

2. Megbízási jogviszony (számlás) 

2.1. Az adatkezelés célja 

Az adatkezelő a polgári jogi jogviszonyokban (megbízási jogviszony, felhasználás) a magánszemély 
által megado= személyes adatokat kizárólag szerződéskötés, és annak teljesítése, valamint a 
szerződés teljesítésével kapcsolatos, jogszabályban meghatározo= köteleze=ségei teljesítése 
érdekében gyűj*, őrzi, és használja fel. Az adatszolgáltatás a szerződéskötéshez és a szerződés 
teljesítéséhez szükséges feltétel. 

2.2. Az adatkezelés jogalapja, a kezelt adatok köre: 

a. szerződés megkötése 

név, székhely, adószám, nyilvántartási szám, bankszámlaszám 

b. szerződés teljesítése, kapcsola=artás 

székhely, adószám, nyilvántartási szám, bankszámlaszám, név, emailcím, telefonszám 

c. jogi köteleze=ség teljesítése: 

név, székhely, adószám, nyilvántartási szám 

2.3. Az adatkezelés időtartama: a szerződés teljesítésétől számíto= 10 év 

3. Munkaviszony, megbízási jogviszony (természetes személy) 

3.1. Az adatkezelés célja 

Az adatkezelő a munkaviszonyban és a magánszeméllyel létrehozo= megbízási jogviszonyban a 
magánszemély által megado= személyes adatokat kizárólag szerződéskötés, és annak teljesítése, 
munkaviszony esetén annak létesítése, valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos, jogszabályban 
meghatározo= köteleze=ségei teljesítése érdekében gyűj*, őrzi, és használja fel. Az adatszolgáltatás a 
szerződéskötéshez és a szerződés teljesítéséhez szükséges feltétel. 
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3.2. Az adatkezelés jogalapja, a kezelt adatok köre: 

a. szerződés megkötése 

név, lakcím, adóazonosító, születési hely, idő, anyja neve, bankszámlaszám 

b. szerződés teljesítése, kapcsola=artás 

név, emailcím, telefonszám, lakcím, adóazonosító, születési hely, idő, anyja neve, 
bankszámlaszám 

c. jogi köteleze=ség teljesítése: 

név, lakcím, adóazonosító, születési hely, idő, anyja neve  

3.3. Az adatkezelés időtartama: kapcsola=artási adatok - a szerződés teljesítésétől 10 évig az 
adatkezelő pályáza* elszámolással kapcsolatos, jogszabályban meghatározo= köteleze=ségére, a 
munkaviszony fennállásával és megszűnésével kapcsolatos adatok – a szerződés megszűnésétől 80 
évig jogszabályi köteleze=ség alapján. 

4. A személyes adatok címzecjei 

A személyes adatokhoz a szervezet vezető *sztségviselői, a szerződéskötési, nyilvántartási, 
könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkatársai rendelkeznek hozzáféréssel. A személyes adatokat 
az adatkezelő a könyvelési szolgáltatást nyújtó partnere, továbbá pályáza* elszámolás keretében az 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, egyéb támogatáskezelő, valamint a Pest Megyei Kormányhivatal 
részére átadhatja. 

5. Tájékoztatás az érintec személy jogairól 

A jelen adatvédelmi tájékoztatót a honlapunkon folyamatosan hozzáférhetővé tesszük.  

1. Tájékoztatást kérhet arról, hogy az Adatkezelő kezeli-e a személyes adatát, és ha igen, akkor 
kérhe*, hogy az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson hozzáférést. Az adatkezelőnek az 
adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát térítésmentesen az érinte= 
rendelkezésére kell bocsátania. Az érinte= által kért további másolatokért az adatkezelő az 
adminisztraav költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.   

2. Kérhe*, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan 
személyes adatokat, illetve hiányos adatait egészítse ki; 

3. Kérhe* az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak törlését; 
A törlés megtagadható, ha 

- a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, 
vagy  
- a személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint  
- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges az 
adatkezelés.  

A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelők minden esetben tájékoztatják a Felhasználót, 
megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését 
követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.  
4. Az érinte= kérhe*, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha  

- vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát, vagy 
- az Adatkezelés jogellenes, de az érinte= ellenzi a kezelt személyes adatok törlését, vagy 
- az Adatkezelés célja megvalósult, de az érinte= igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi 

igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. 
Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érinte=et előzetesen tájékoztatni kell. 
5. Adatvédelmi incidens esetén, feltéve hogy az valószínűsíthetően magas kockáza=al jár a 
természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelőnek indokolatlan késedelem 
nélkül tájékoztatnia kell az érinte=et az adatvédelmi incidensről. E tájékoztatásban világosan és 
közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a következőket: 
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a) a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsola=artó nevét és elérhetőségeit; 
c) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; 
d)  ismertetni kell az Adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására te= vagy terveze= 

intézkedéseket, beleértve ado= esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos 
következmények enyhítését célzó intézkedéseket. 

6. Az érintec jogainak érvényesítése 

1. Adatkezeléssel kapcsolatos bármilyen kéréssel, kérdéssel, észrevétellel az adatkezelő 
munkatársaihoz fordulhat a címünkre (1052 Budapest, Haris köz 6. mfszt./1.) írt levélben vagy 
az info@bhz.hu címre küldö= emailben 

2. Az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemze* Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: 
+36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.  
3. Az érinte= jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék 
hatáskörébe tartozik. A per – az érinte= választása szerint – az érinte= lakóhelye vagy tartózkodási 
helye szerin* törvényszék elő= is megindítható.  

Budapest, 2019. október 22. 

 3

mailto:info@bftz.hu

