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Adatvédelmi tájékoztató Keszthely Város Önkormányzata  

által szervezett városi ünnepségekről, rendezvényekről, 
megemlékezésekről készült felvételek, közvetítések 

kapcsán kezelt személyes adatokról  
 
Keszthely Város Önkormányzata a 2016/679/EU általános adatvédelmi rendeletre (GDPR), 
valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény rendelkezéseire figyelemmel az önkormányzat által szervezett városi 
ünnepségekről, rendezvényekről, megemlékezésekről készült felvételek, közvetítések történő 
személyes adatok kezelésével kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást adja. 
 

1. AZ ADATKEZELŐ  
1. Adatkezelő adatai, elérhetősége: 

Megnevezése:   Keszthely Város Önkormányzata 
Székhelye:    8360 Keszthely, Fő tér 1.  
Elektronikus levélcím:  polgarmester@keszthely.hu 

 Tel.:     +36 83 505 504 
 Honlap:   www.keszthely.hu 
 
2. Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője: 

Név:     Dr. Skoda Lilla Zsófia 
Cím:     8360 Keszthely, Kossuth L. u. 35.  
Telefonszám:    +36 30/9109648 
Elektronikus levélcím:  adatvedelem@keszthely.hu 

 
2. KEZELT ADATOK KÖRE ÉS CÉLJA: 

AZ ÉRINTETTEK KÖRE:  
A városi ünnepségeken, rendezvényeken, megemlékezéseken megjelentek azzal, hogy 
a nem közszereplőként jelen lévő személyekről csak azonosításra nem alkalmas módon 
készülhet felvétel, un. panorámafelvétel.  

A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE:  
Az érintettről készült képmás és hangfelvétel  

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:  
a város ünnepi rendezvényeinek, megemlékezéseinek népszerűsítése, valamint a város 
polgárai számára az összetartozás és városhoz kötődő identitás érzésének erősítése. 

A SZEMÉLYES ADATOK FORRÁSA:  
Az érintett. 

AZ ADATKEZELÉSSEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN PROFILALKOTÁS, AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL 

NEM TÖRTÉNIK.  
 
 

3. ADATKEZELÉS JOGALAPJA(I), JOGSZERŰSÉGE: 
 
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján, az adatok kezelése az 
Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, a következő érdekmérlegelési teszt 
alapján: 
 
Keszthely Város Önkormányzata a városi rendezvényeket, az ünnepi megemlékezéseket a 
lakosság körében az összetartozás és a városhoz kötődés erősítéseként széles körű 
nyilvánosság biztosításával kívánja megtartani.  
 

 
ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT 
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Kezelni kívánt személyes adatok köre:  
A városi ünnepi rendezvényeken, megemlékezéseken részt vevő személyekről készült felvétel 
(fénykép, mozgókép, videó, hang). 
 
a) Adatkezelő jogos érdekének vizsgálata 
 
Adatkezelés célja 
A városi ünnepi rendezvények, megemlékezések minél tágabb személyi körhpz történő 
eljuttatása, a nyilvánosan fogható élő közvetítés, sugárzás, adattovábbítás keretén belül a 
rendezvényekről egyrészt a város honlapján, illetve Facebook oldalán való tájékoztatást 
(felvételek közzétételét), másrészt az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság, a 
Keszthelyi TV-n történő közvetítését, sugárzását, nyilvánosságra hozatalát, közvetítését, 
megosztását, hozzáférhetővé tételét stb. (a továbbiakban: stream) kívánja meg. 
 
Adatkezelő jogos érdekének beazonosítása 
Adatkezelő jogos érdeke a város ünnepi rendezvényeinek, megemlékezéseinek 
népszerűsítése, valamint a város polgárai számára az összetartozás és városhoz kötődő 
identitás érzésének erősítése. 
 
b) Adatkezelés szükségességének megállapítása 

• A cél eléréséhez miért van szükség az adatkezelésre? 
A mai kor technológiája ezen a módon kínálja a legegyszerűbben, a legnagyobb kör számára 
elérhetően a helyi döntéshozatal nyomon követését, a helyi közügyekben való részvételt. 
 

• A cél eléréséhez rendelkezésre áll-e más megoldás? 
A cél a leghatékonyabban ezen a módon valósítható meg. 
 

• Milyen hátrányok érhetik az Adatkezelőt, ha az adatkezelés nem történik meg? 
Az Adatkezelő nem lenne abban a helyzetben, hogy a helyi döntéshozatal folyamatát azonos 
időben, korlátozás nélkül hozzáférhetővé tegye az érdeklődők számára. 
 
c) Az érintettek részéről fennálló érdekek és jogok azonosítása 

• Az érintett és az Adatkezelő kapcsolata 
A rendezvényen, ünnepségen résztvevő személyek egy része közszereplőnek minősül, míg 
másik részük nem minősül annak, így a vendégek, érdeklődők, illetve a munkavégzési 
kötelezettséget teljesítő személyek (Kúria 1/2012. BKMPJE határozata.) A felek között 
hierarchikus kapcsolat nem áll fenn, azonban az ünnepségeken, rendezvényeken való szabad 
részvétel lehetőségének megteremtése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani az 
adatkezelés célhoz kötöttségére és az adattakarékosság elvére, továbbá arra, hogy a személyes 
adatok kezeléséről az érintettek időben, megfelelő tájékoztatást kapjanak. 
 

• Az érintett joga, elvárása 
Az érintett részvétele önkéntes, amennyiben nem vesz részt, az semmiféle hátrányos 
jogkövetkezménnyel nem jár az érintettre nézve. Ésszerű elvárás az érintett részéről, hogy az 
érintettről kezelt személyes adatok kezelésére kizárólag a megjelölt célból, a lehető legszűkebb 
körben kerüljön sor és az adatkezelés előre meghatározott céljával összefüggésben. 

• Az adatkezelés kedvező és kedvezőtlen hatásai az érintettre nézve 
Az adatkezelésnek önmagában nincs kedvezőtlen hatása az érintettre. 
 
d) Az adatkezelés során megvalósuló biztosítékok 
Az adatkezelés módja, időtartama, adatokhoz való hozzáférhetőség 
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A megjelentekről – a közszereplők kivételével – kizárólag nem egyediesített módon, ún. 
panorámaképek készülhetnek, melyen arcuk nem felismerhető, nem beazonosítható. 
 
Adatkezelő a felhasználási jogokat a már átadott felvételek tekintetében határozatlan időre 
kapta azzal, hogy a jogtulajdonos azt jogosult bármikor módosítani vagy visszavonni.  
 

• Az adatok biztonságos kezelése érdekében tett intézkedések 
Adatkezelő a felvételeket a szerzői jogi felhasználási jogosultsága alapján az adatvédelmi 
előírások betartásával kezeli. Adatkezelő a személyes adatokat nem kapcsolja össze 
adatbázisokkal, az érintettek nevét, elérhetőségét, egyéb személyes adatait nem tárolja. 
 

• Érintett tájékoztatása 
Adatkezelő az érintetteket a személyes adatok kezelésével kapcsolatban közvetlenül, 
részletesen tájékoztatja. Az adatkezeléshez kapcsolódó részletes tájékoztatást elhelyezi az 
Adatkezelő honlapján (www.keszthely.hu). 
 
e) Az érdekmérlegelési teszt eredménye 

• A jogos érdek fennállása 
A helyi döntéshozatal átláthatósága érdekében szükséges az adatkezelés. 

• Az adatkezelés szükségessége 
A cél elérése érdekében a személyes adatok kezelése nélkül a cél kevésbé hatékonyan érhető 
el. 

• Arányosság 
Az érintett információs önrendelkezési joga bizonyos esetekben szükséges és arányos módon 
korlátozható. Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag a cél elérése érdekében, a lehető 
legszükségesebb körben és ideig kezeli. Gondoskodik minden szükséges, az adatok védelmét 
szolgáló intézkedés megtételéről és széles körben biztosítja az érintett személyes adatok 
védelméhez kapcsolódó jogainak gyakorlását, így a kívánt cél érdekében arányosnak 
tekintendő az adatkezelés, nem eredményez indokolatlan beavatkozást az érintett 
magánszférájába, az Adatkezelő jogos érdeke az adatkezelés jogalapjául szolgálhat. 
 

4. ADATKEZELÉS/ADATTÁROLÁS HELYE, IDŐTARTAMA: 
Adatkezelő a felhasználási jogokat a már átadott felvételek tekintetében határozatlan időre 
kapta azzal, hogy a jogtulajdonos azt jogosult bármikor módosítani vagy visszavonni 
 

5. ADATTOVÁBBÍTÁS:  
A felvétel Keszthely Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdasági társaság a 
Keszthelyi TV Kft. által működtetett televízión közvetítésre, a város honlapján, Facebook 
oldalán megosztásra kerülhet.  
Keszthely Város Önkormányzata, mint adatkezelő és a Keszthelyi Televízió Nonprofit 
Egyszemélyes Kft. között adatfeldolgozói szerződés megkötésére kerül sor.  
A személyes adatok harmadik személyek részére, harmadik országba vagy nemzetközi 
szervezet részére – a felhasználási jogok körében történő rendelkezés kivételével – nem 
kerülnek továbbításra. 

 

6. ÉRINTETTEK JOGAI: 
A hozzáférés (tájékoztatás) joga 
Az érintett jogosult arra, hogy kérése alapján visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, 
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a kezelésükkel kapcsolatos valamennyi 
lényeges információhoz hozzáférést kapjon. Továbbá jogosult arra, hogy másolatot kapjon a 
kezelt személyes adatokból. 
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Helyesbítés, kiegészítés joga 
Jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsék a pontatlan 
személyes adatokat. Szükség esetén kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését.  
 
 
Adathordozhatósághoz való jog 
Ha a vitatott adatkezelés hozzájáruláson alapszik, vagy szerződés teljesítésével függ össze, 
az érintett jogosult arra, hogy az adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható 
(pl. PDF vagy Word) formátumban megkapja és ezeket egy másik adatkezelőnek továbbítsa. 
 
A tiltakozás joga 
Ha az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez 
szükséges, az érintettnek joga van arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból 
bármikor tiltakozzon az adatkezelés ellen. Ekkor az adatok nem kezelhetők tovább, kivéve, 
ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan erejű jogos okok indokolják, amelyek 
elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, alapvető jogaival és szabadságaival szemben, 
vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez 
kapcsolódnak.  
 
Panasztétel joga 
Ha az érintett megítélése szerint a személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t vagy más 
adatvédelmi jogszabályt, akár írásban, akár szóban panaszt tehet annak érdekében, hogy 
felvetését gyorsabban, hosszadalmas hatósági, bírósági procedúra nélkül helyben orvosolja 
a Hivatal. Panaszát az érintett az adatvédelmi tisztviselőnél is megteheti.  

 

7. ADATBIZTONSÁG: 
 
Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során minden szükséges biztonsági lépést, 
szervezési és technikai intézkedést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa az érintettek 
magánszférájának védelmét. Az Adatkezelő megfelelő informatikai, technikai és személyi 
intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek 
között a jogosulatlan hozzáférés ellen, vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen (pl. 
gondoskodik a személyes adatok biztonságos tárolásáról, azokat védett szervereken/fizikai 
helyiségben tárolja, az informatikai rendszerben tárolt adatokhoz a hozzáférési jogokat 
szabályozza, a szükséges mértékű hozzáférésre korlátozza).  
Az Adatkezelő az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról 
szóló 2013. évi I. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos 
információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe 
sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet követelményei 
szerint kialakított információbiztonsági irányítási rendszert üzemeltet. 

 

8. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK: 
• Az érintettnek joga van bírói peres út igénybevételére, vagy  

• a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál eljárás 
kezdeményezése, (részletesen lsd.: Infotv.), postacím: 1055 Budapest, Falk 
Miksa utca 9-11., telefonszám: 061/391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu. 
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