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ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS FOLYAMATLEÍRÁS MARKETING TEVÉKENYSÉGHEZ 
KAPCSOLÓDÓ FÉNYKÉPFELVÉTEL KÉSZÍTÉSE ÉS FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS 

ADATKEZELÉSEKRE 
 
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft., az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) előírásai szerint 
ezúton tájékoztatja, jelen tájékoztatóval és folyamatleírással az Ön személyes adatai kezelésével 
kapcsolatos minden tényről. A folyamatban való részvétellel Ön, mint érintett a jelen folyamatleírás 

szerint válik az adatkezelés érintettjévé. 
 
AZ ADATKEZELŐ PONTOS MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGEI: 
Adatkezelő megnevezése: Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.  
Adatkezelő adószáma: 18665161-2-13 
Adatkezelő székhelye: 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély 5852. hrsz. 
Adatkezelő e-elérhetősége: titkarsag@kiralyikastely.hu 
Vezető tisztségviselő:  Dr. Ujváry Tamás 
Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője: L-Tender Zrt.  
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: office@ltender.hu 
 
AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATÁNAK LEÍRÁSA: 
A Társaság rendezvényeihez kapcsolódóan sajtóközleményt és időszaki kiadványt adhat ki, valamint 

honlapján információkat tüntethet fel. Amennyiben ezen tevékenysége során a Társaság harmadik fél 
személyes adatát kezeli (így különösen az érintett neve, tevékenységével kapcsolatos adatok, képmása), 
úgy minden esetben részletes tájékoztatásban részesíti az érintetteket és a fényképfelvétel elkészítése 
előtt minden esetben felhívják az érintettek figyelmét a fénykép elkészültére, ami ellen az érintett 

tiltakozhat. Ebben az esetben úgy készíti el a Társaság a felvételt, hogy a tiltakozó érintett azon ne 
szerepeljen. 
 
Amennyiben a Társaság sajtónyilvános eseményt, így különösen sajtótájékoztatót szervez, úgy az azon 
készülő kép- és hangfelvételek kezelője minden esetben az azt készítő médium, így az azzal kapcsolatos 

adatkezeléssel összefüggően az adott médium felelős az érintetti jogok biztosítására. A Társaság 
azonban akarata ellenére nem kötelez senkit a sajtónyilvános eseményen való részvételre, ahol róla így 
felvétel készülhet. 
 
A Társaság családi napokat is szervez, melynek során a munkavállalók és családtagjaik személyes 
adatait is kezeli, képfelvételek az ő esetükben is készülhetnek és felhasználhatók. 
 
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: 
A Társaság arculatának és brandjének marketingtevékenységgel történő erősítése, ezzel összefüggésben 

rendezvényeken készített fényképfelvételek készítése és felhasználása. 
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: 
Az Adatkezelő alaptevékenysége: kulturális szolgáltatás, kulturális örökség helyi védelme, a helyi 

közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség védelme, történelmi emlékhelyek védelme 

és hozzáférhetővé tétele. Ezen tevékenysége ellátása során „közfeladatot ellátó szervnek” minősül.  
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, mely szerint az adatkezelés 
közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett 
feladat végrehajtásához, amely mintegy magába olvasztja, elnyeli a további adatkezelési jogalapokat 
jelen esetben a a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulást (NAIH B/4542. számú 
beszámolójában foglalt elnöki álláspont). 
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KEZELT ADATOK KÖRE: 
Az érintett hang- és képmása, a fényképfelvétellel megszerezhető egyéb adatok 
AZ ADATKEZELÉS SORÁN AZ ADAT AZ ALÁBBI HARMADIK SZEMÉLYEK RÉSZÉRE, A MEGJELÖLT 
JOGALAPPAL KERÜL TOVÁBBÍTÁSRA: 
A Társaság az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy 
személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság 

vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi a Társaságot, 
úgy a Társaság jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy 
hatóság rendelkezésére bocsátani. 
A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA: 
Az adott marketingtevékenységgel elérendő cél megvalósulásáig. 
AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL TÉNYE:  
Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik. 
ADATTÁROLÁS MÓDJA: papír alapon, elektronikusan különböző média formátumokban. 
 
AZ ÉRINTETTI JOGGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK: 
Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az 

alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet: 
− kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,  
− kérheti személyes adatainak helyesbítését,  
− kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes vagy az azokkal 

elérendő célból az Adatkezelőnek már nincs rá szüksége, 
− kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását, 
− jogorvoslattal élhet, 
− tiltakozhat az adatkezelés ellen. 

 
 

*** 
 

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és 
szervezési intézkedéseket, amelyek a GDPR és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre 
juttatásához szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, 
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés 
ellen. 
 
Az Adatkezelő törekszik arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által 
meghatározott szabályok teljesítése mellett is a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, 
könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen. 
 
Amennyiben jelen tájékoztatóban felsorolt célok tekintetében élni szeretne a GDPR-ban 
meghatározott jogaival úgy, kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be az Adatkezelőnek 
címzett, jelen tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségén. Amennyiben Ön azonban szóbeli 
tájékoztatást kér, úgy személyazonossága igazolását követően az Adatkezelő erre felhatalmazott 
munkatársa a tájékoztatást szóban is megadhatja, ha a tájékoztatáshoz szükséges adatok részére 
rendelkezésére állnak. Minden más esetben az igényt munkatársunk rögzíti és a kérelem 
beérkezésétől számított legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt kérelmével 
kapcsolatosan. Ezt a határidőt maximum további két hónappal hosszabbíthatjuk meg, ha a 
kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt indokolja, ellenben erről a 
kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül, elektronikus úton tájékoztatjuk. 
 
Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy 
jogorvoslattal élhet. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatban Ön panasszal fordulhat a Nemzeti 
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Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy választása szerint a lakóhelye vagy 
tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez.  
 
Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, ha előbb az adatkezelőhöz, esetünkben 
tehát hozzánk fordult, de nem intézkedtünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadta el. 
Javasoljuk ezért, hogy először az Adatkezelővel vegye fel a kapcsolatot! 
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