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Adatkezelési Tájékoztató 

a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont által szervezett online kvízjátékhoz 

 

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (székhely: 1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8.; képviseli: Dr. Vigh 

Andrea rektor és Szentgyörgyvölgyi László Zoltán kancellár; web: https://lfze.hu/kapcsolat, a 

továbbiakban: Egyetem) szervezeti egységeként működő Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont (a 

továbbiakban: Liszt Múzeum) online kvízjátékot szervez az időszaki és állandó kiállítás, valamint Liszt 

Ferenc személyének, életművének népszerűsítése, megismertetése céljából. 

 

Az Egyetem adatkezelőként mindent elkövet, hogy megfeleljen az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.), valamint a természetes 

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról, valamint a 95/46 /EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a 

Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) foglalt 

rendelkezéseknek és a további kapcsolódó jogszabályi előírásoknak. 

 

Bármilyen adatkezeléssel összefüggő kérdés esetén az Egyetem adatvédelmi tisztviselőjéhez  

(dr. Miklós Eszter, e-mail: adatkezeles@zeneakademia.hu), további elérhetőségek: 

https://lfze.hu/adatvedelmi-tajekoztato) lehet fordulni. 

 

I. Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás:  

Az adatkezelés célja: A Liszt Múzeum által szervezett online kvízjáték lebonyolítása, az online 
kvízjáték nyerteseinek1 a tárgyjutalmak kiosztása. 

Az adatkezelés jogalapja: A GPDR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett kifejezett, 
önkéntes hozzájárulása. 

Érintettek kategóriái: Az online kvízjátékon részt vevő személyek. 

Személyes adatok 
kategóriái: 

Az online kvízjátékon részt vevő személy neve és e-mail címe. 
Amennyiben az online kvízjátékon részt vevő személy 16 éven aluli, úgy 
lehetőség van arra, hogy az online kvízjáték kitöltése során a szülő e-mail 
címét jelölje meg. 

Tárolás időtartama: Az Egyetem az online kvízjátékot helyesen kitöltők személyes adatait a 

tárgyjutalmak nyertesek részére történő átadását követő 3 napon belül 

törli.  

Az Egyetem a többi résztvevő személyes adatait az online kvíz 

kiértékelését követő 3 napon belül törli. 

 
1 Az Egyetem a helyes válaszadók közül kisorsol tíz nyertest (5-5 nyertes online kvízenként). 

https://lfze.hu/kapcsolat
mailto:adatkezeles@zeneakademia.hu


 
 

2 
 

Címzettek: A Liszt Múzeum azon munkatársai, akik az online kvízjáték 

lebonyolításában részt vesznek. 

Köteles-e megadni a 
személyes adatot: 

Igen, az online kvízjátékon történő részvétel feltétele a személyes adatok 

megadása. 

Történik-e harmadik 
országba történő 
adattovábbítás? 

Nem. 

Történik-e automatizált 
döntéshozatal? 

Nem. 

 

Tekintettel arra, hogy a gyermekek adatai különös védelmet érdemelnek, az Egyetem a gyermekek adatai 

védelmére kiemelt figyelmet fordít. Figyelembe véve, hogy az online kvízjátékon bárki, életkori korlátozás 

nélkül részt vehet, lehetőség van arra, hogy az online kvíz kitöltése során a 16 éven aluli résztvevő a szülő 

e-mail címét jelölje meg. 

Az Egyetem a helyes válaszadók közül élő Facebook közvetítés keretében tíz nyertest sorsol ki, és a 

nyertesek nevei az élő Facebook közvetítés keretében elhangzanak. Az Egyetem az online kvízjáték 

nyerteseinek nevét - hozzájárulás esetén - közzéteszi az Egyetem hivatalos honlapján és Facebook oldalán.  

II. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések: 
 

Az online kvízjáték során megadott személyes adatokhoz kizárólag az Egyetem - jelen esetben a Liszt 
Múzeum - azon munkatársai férhetnek hozzá a munkájuk, feladatuk ellátásával összefüggésben, akik az 
online kvízjáték lebonyolításában részt vesznek.   
 
Az online kvízjáték kitöltésére, valamint a megadott adatok tárolására az Egyetem Microsoft Office 365 
rendszerének használatával kerül sor (Microsoft Ireland Operations Limited One Microsoft Place, South 
County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 Ireland).  
 
Az Egyetem megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat védje többek között 
a jogosulatlan hozzáférés ellen, vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.  
 
Az Egyetem minden lehetséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy azon személyek, akik az online 
kvíz lebonyolítása során a részt vevő személyek személyes adataihoz hozzáférnek, gondoskodjanak azok 
megfelelő védelméről. 
 
Az Egyetem mindent elkövet, hogy adatvédelmi incidens ne történhessen, ellenkező esetben a GDPR-ban, 
valamint belső szabályzataiban foglalt időn - legfeljebb 72 órán - belül reagál az incidensre és a megfelelő 
bejelentéseket is megteszi. 
 
Az Egyetem az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedéseinek 
hatékonyságát rendszeresen teszteli. 
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III. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok:  

 
a) személyes adatokhoz való hozzáférés - az Egyetem által kezelt adatokhoz hozzáférés 

kérhető; 
b) személyes adatokról történő tájékoztatás - az Egyetem által kezelt személyes adatokról 

tájékoztatás kérhető; 
c) személyes adatok helyesbítése - pontatlan adatkezelés észlelése esetén a személyes adatok 

javítása, helyesbítése kérhető; 
d) személyes adatok kezelésének korlátozása - a személyes adatok kezelésének korlátozása 

kérhető (pl.: személyes adatok pontosságának vitatása esetén); 
e) adathordozhatósághoz való jog - a személyes adatok tagolt, széles körben használt, géppel 

olvasható formában történő rendelkezésre bocsátása, valamint a személyes adatok másik 
adatkezelőnek történő továbbítása kérhető; 

f) személyes adatok törlése - amennyiben nincs más jogalap az adatkezelésre, a személyes 
adatok törlése kérhető. 

 
 A hozzájárulás alapján kezelt személyes adatok tekintetében a hozzájárulás bármikor 
 visszavonható. A hozzájárulás visszavonása esetén az Egyetem törli a személyes adatokat. A 
 hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés 
 jogszerűségét. 
 
 Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok gyakorlása érdekében az Egyetem munkatársaihoz lehet 
 fordulni, akik mihamarabb, de legkésőbb 15 napon belül válaszolnak a megkeresésre. 
 Kontakt: adatkezeles@zeneakademia.hu  
 
 

IV. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek: 
 

1. Az Egyetem adatkezelésével összefüggő panasz esetén az Egyetem adatvédelmi tisztviselőjéhez 
lehet fordulni, aki kivizsgálja az adott eljárást. 

 

2. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is lehet fordulni. (székhely: 1055 
Budapest, Falk Miksa u. 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; 
honlap: http://www.naih.hu). 

 
3. Jogellenes adatkezelés esetén bírósághoz lehet fordulni (https://birosag.hu/a-birosagi-szervezet).  
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