
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ  
 

AZ ELŐZETES RÖGZÍTÉS ÉS HELYSZÍNI CHECK-IN SORÁN FELVETT 

SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL 
 

Kedves Látogató! 
 
2019. július 30-tól a személy - és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói 

tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény („Szvtv.”) kötelezően 
előírja a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zrt. (a továbbiakban: „Sziget” vagy 

„Adatkezelő”) részére, hogy a tömegrendezvényre – így a Sziget Fesztiválra (a 
továbbiakban: „Fesztivál”) is - belépésre jogosító jegy ellenében* belépni 
szándékozó természetes személy (a továbbiakban: „Látogató”) alább 

meghatározott személyes adatait rögzítse.  
 

Az adatrögzítésre sor kerülhet  
 

- egy előzetes rögzítés keretében (a Sziget által előre közölt helyszíneken) 

2019. augusztus 4. 18:00 óráig; 
- és a Fesztivál helyszínén, annak ideje alatt is (a továbbiakban: 

„helyszíni rögzítés / check-in”).  
 

Az előzetes rögzítés, valamint a helyszíni check-in során a Látogató tehát 
szükségszerűen személyes adatokat ad meg, amelyeket a Sziget 2016/679 
Európai Parlament és Tanács (EU) általános adatvédelmi rendelete (a 

továbbiakban: „GDPR”) és az Szvtv. rendelkezési alapján kezeli.  
 

A személyes adatok megadása kötelező, a folyamat rövid időt vesz igénybe, 
azonban ennek hiányában a Látogató nem jogosult a Fesztiválra történő 
belépésre. 

 
* A 11 éven aluli személyek a Sziget Házirendje szerint nem váltanak jegyet a 

Fesztiválra, így őket az adatrögzítés nem érinti. 
 
 Személyazonosításra alkalmas, arcképmását tartalmazó okmányát 

(amely tartalmazza az Szvtv. 72/C.§ (2) bekezdése szerinti személyes 
adatokat**) az Adatkezelő nem szkenneli be, az alapján pusztán a 

jogszabályban előírt adatokat (az arcképmását az okmány kizárólag 
ezen adatot tartalmazó részéről készített másolat útján) rögzíti! 
 

 

Az adatkezelő  

 

A Sziget Kulturális Menedzser Iroda 

Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (székhelye: 1033 

Budapest, Hajógyári sziget, hrsz. 
23796/58., Cg. 01-10-049598, 
adószáma: 26189905-2-41, e-mail cím: 

dpo@sziget.hu, képviseli Kádár Tamás 
cégvezető)  

 

Az adatvédelmi tisztviselő 

elérhetősége 
 

Adatvédelmi tisztviselő személye: Csáky 

Dániel 
Postacím: H-1033 Budapest, Hajógyári-
sziget hrsz:23796/58. 

E-mail: dpo@sziget.hu 

mailto:dpo@sziget.hu


A kezelt személyes adatok 
köre** 

 

A Látogató 

 családi és utóneve 

 állampolgársága 

 születési ideje 

 neme 

 személyazonosításra alkalmas,              

arcképmását tartalmazó okmányát  
kiállító hatóság székhelye szerinti 

állam megnevezése, 

 arcképmása. 

 
(Szvtv. 72/C.§ (2) bekezdése szerint) 

 

Az adatkezelés célja  A tömegrendezvényre (a 

Fesztiválra) belépő természetes 
személyek személyi biztonságának 

biztosítása, 
 
 a bűncselekmények - kiemelten 

terrorcselekmények - hatékony 
megelőzésének, illetve felderítésének 

elősegítése, így különösen a 
tömegrendezvényen elkövetett 

bűncselekmények bizonyítása, 
 
 körözött személyek azonosítása és 

elfogása. 
 

(Szvtv. 72/C.§ (1) bekezdésében rögzített 
cél szerint) 
 

Az adatkezelés időtartama 

 Előzetes rögzítés esetén: 

 
- az így felvett adatokat a 

Fesztivál helyszínén, a 
Fesztiválra való belépést 

megelőzően - az okmány 
bemutatásával - össze kell 
vetni a Látogató okmányának 

adataival.  Ha az előzetes 
rögzítés során megadott 

adatok nem egyeznek meg a 
Látogató okmányának 
adataival, akkor helyszíni 

rögzítés történik. Ekkor 
azonban a Fesztiválra való 

belépése esetén az 
Adatkezelő az előzetes 
rögzítés során megadott 

adatokat haladéktalanul törli.  
 

- ha a Látogató az előzetes 
rögzítés ellenére a Fesztivál 
kezdetének időpontjától a 

 A Fesztivál helyszínén való 

rögzítés (helyszíni check-in) 
esetén: 

 
- ha a Látogató a Fesztiválra belép, 

az Adatkezelő a Fesztivál 
befejezésének időpontjától 
számított 90 nap elteltével törli a 

személyes adatokat. 
 

(Szvtv. 72/C. § (2) bekezdés szerint) 
 



Fesztivál befejezésének 
időpontjáig a Fesztiválra nem 

lépett be, az Adatkezelő 
személyes adatait a Fesztivál 
befejezését követően 

haladéktalanul törli. 
 

(Szvtv. 72/C. § (6) bek. szerint) 
 

Az adatkezelés jogalapja 

 Előzetes rögzítés esetén: 

 
Jogi kötelezettség teljesítése a 
GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja 

alapján, melyet az Szvtv. 72/C. § 
(5) bekezdése ír elő az 

Adatkezelőnek. 

 Helyszíni check-in esetén:  

 
Jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. 
cikk (1) bekezdés c) pontja alapján, 

melyet az Szvtv. 72/C. § (1) és (2) 
bekezdése ír elő az Adatkezelőnek. 

Adattovábbítás 

Rögzített adatait az Adatkezelő az Szvtv. 72/C. § (7) bekezdése szerint a 
bűnüldöző szerveknek írásos megkeresésükre adhatja át. 

 
Adatfeldolgozó: Netpositive Számítástechnikai Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft. (székhely: 2021 Tahitótfalu, Pataksor utca 48.; Cg.13-09-

104997; e-mail cím: info@netpositive.hu), mely az Adatkezelő számára a 
rendezvényre belépő természetes személyek személyes adatait kezelő és tároló 

informatikai rendszert fejleszti és üzemelteti.  
 
Külföldre, nemzetközi szervezet részére nem történik adattovábbítás.  

Jogok, jogorvoslat, panasz 

A Látogató a GDPR alapján hozzáférést kérhet a személyes adatokhoz, az 
adatkezelésről tájékoztatást kérhet (melyet Adatkezelő legkésőbb 30 napon 
belül ad meg), kérheti a személyes adatok helyesbítését, és megilleti az 

adatkezelés korlátozásához való jog. A törléshez való jog (kérelemre) nem 
gyakorolható, azonban a személyes adatokat az Adatkezelő a kötelező 

adatkezelési időtartam leteltével törli. 
 
Automatizált adatkezelést, profilalkotást az Adatkezelő nem végez. 

 
Amennyiben a Látogató szerint Adatkezelő megsértette valamely, az 

adatkezelésre vonatkozó jogszabályi rendelkezést, akkor kérjük, forduljon 
elsősorban hozzánk 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.  
 
A Látogató jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt jogairól az Adatkezelő 

bővebb tájékoztatást ad az Általános Adatvédelmi Szabályzatában, mely a 
következő linken érhető el: 

 
https://szigetfestival.com/hu/cache/media/2019/04/00_altalanos_adatv_delmi_
szabalyzat.pdf 

 

Budapest, 2019. július 24. 
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