ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK NYILVÁNTARTÁSA
Adatkezelő neve:
Adatkezelő székhelye:
Adatkezelő adószáma:
Adatkezelő törzskönyvi azonosítószáma:
Adatkezelő email címe:
Adatkezelő honlapja:

Sorszám
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2.
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Adatkezelés célja

Programok (iskolák vagy családok részére)

Foglalkozások

Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria
1052 Budapest, Deák Ferenc utca 17. I. emelet
15826800-1-41
826808
info@deak17galeria.hu
http://www.deak17galeria.hu/

Adatkezelés jogalapja

Érintettek köre

Kelt: Budapest, 2021.06.08.

Kezelt adatok köre

Iskolás csoportok esetén: tanár neve, email címe,
gyermekek és tanárok száma, résztvevő
gyermekek életkora sávos bontásban.
GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja: A programokra jelentkező tanárok, Családi matiné esetén: szülő neve és email címe,
szerződés teljesítése
diákok, családok
matinén részt vevők száma.
A programon jelenléti ív készül, melyet szükség
esetén az Oktatási Hivatal részére be kell tudni
mutatni

A foglalkozásra jelentkező
pedagógus elérhetőségei,
GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja: foglalkozáson résztvevő diákok
szerződés teljesítése
létszáma. Szülő esetében a szülő
neve és email címe, a résztvevők
száma

A tanár neve, email címe, gyermekek és tanárok
száma, résztvevő gyermekek életkora sávos
bontásban, iskola neve

Pályázatok

Pályázó diák esetében: diák neve, email címe,
pályázaton indított műve.
GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja: A pályázatra jelentkező diákok és Szülő esetében: szülő neve, email címe, gyermeke
szerződés teljesítése
szüleik vagy az iskola adatai
neve, kora, pályaműve.
Iskola esetében: pedagógus neve, email címe,
tanítvány neve, pályaműve

Közösségi szolgálat

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja: A közösségi szolgálatban részt vevő
Tanuló neve, iskolája, osztálya, közösségi
jogszabályi kötelezettség
tanulók és azok törvényes
szolgálati hely és óraszám megjelölése, aláírása.
teljesítése, a nemzeti köznevelésről
képviselői
Törvényes képviselő esetén: név, aláírás
szóló 2011. évi CXC. törvény alapján

Adattárolási határidő

Címzettek

A program végétől számított 5. év vége

Az Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz
igénybe. Az akkreditált programok
esetében az Oktatási Hivatal
ellenőrzése esetén a programokon
készült jelenléti ív bemutatásra kerülhet

A foglalkozást követő 5. év vége

Nincs

A pályázat lezárását követő 5. év vége

Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz
igénybe. Amennyiben egy pályázatot
valamely szervezet támogatja, akkor
annak elbírálásában részt vesznek, a
pályázatokat megkapják

A közösségi szolgálat teljesítését követő 5. év vége

A tanuló iskolája felé igazolás
formájában.
Adatfeldolgozót Adatkezelő nem vesz
igénybe
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Adattovábbítás történik-e

Technikai és szervezési intézkedések

Nem

Az Adatkezelő a személyes adatokat papír alapon
külön, elzárt szekrényben és/vagy elektronikusan
jelszóval védett számítógépen tárolja. A számítógéphez
az Adatkezelőn kívül másnak nincs hozzáférése. A
számítógép nem egy hálózat része, nincs szükség külön
jogosultságkezelésre. A számítógép nem tárol felhőben
dokumentumokat. Adatkezelő adatvédelmi
szabályzattal rendelkezik, adatvédelmi tisztviselőt
alkalmaz, és minden tőle telhetőt megtesz az
adatvédelem maximális szinten tartása érdekében

Nem

Az Adatkezelő a személyes adatokat papír alapon
külön, elzárt szekrényben és/vagy elektronikusan
jelszóval védett számítógépen tárolja. A számítógéphez
az Adatkezelőn kívül másnak nincs hozzáférése. A
számítógép nem egy hálózat része, nincs szükség külön
jogosultságkezelésre. A számítógép nem tárol felhőben
dokumentumokat. Adatkezelő adatvédelmi
szabályzattal rendelkezik, adatvédelmi tisztviselőt
alkalmaz, és minden tőle telhetőt megtesz az
adatvédelem maximális szinten tartása érdekében

Nem

Az Adatkezelő a személyes adatokat papír alapon
külön, elzárt szekrényben és/vagy elektronikusan
jelszóval védett számítógépen tárolja. A számítógéphez
az Adatkezelőn kívül másnak nincs hozzáférése. A
számítógép nem egy hálózat része, nincs szükség külön
jogosultságkezelésre. A számítógép nem tárol felhőben
dokumentumokat. Adatkezelő adatvédelmi
szabályzattal rendelkezik, adatvédelmi tisztviselőt
alkalmaz, és minden tőle telhetőt megtesz az
adatvédelem maximális szinten tartása érdekében

Nem

Az Adatkezelő a személyes adatokat papír alapon
külön, elzárt szekrényben és/vagy elektronikusan
jelszóval védett számítógépen tárolja. A számítógéphez
az Adatkezelőn kívül másnak nincs hozzáférése. A
számítógép nem egy hálózat része, nincs szükség külön
jogosultságkezelésre. A számítógép nem tárol felhőben
dokumentumokat. Adatkezelő adatvédelmi
szabályzattal rendelkezik, adatvédelmi tisztviselőt
alkalmaz, és minden tőle telhetőt megtesz az
adatvédelem maximális szinten tartása érdekében

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Önkéntes, gyakornok állásra jelentkezők adatkezelése

Hírlevél feliratkozás

Fotók készítése az egyes rendezvényeken

Számla kiállítása

Központi email címre érkezett panaszok kezelése

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja:
az érintett hozzájárulása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja:
az érintett hozzájárulása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja:
az érintett hozzájárulása

Az álláspályázatra jelentkező
természetes személyek

Bármely természetes személy

Bármely természetes személy, aki
az eseményeken megjelenik.
Kiskorú esetében a törvényes
képviselő adatai

Természetes személy, egyéni
vállalkozó, őstermelő, ügyvéd,
GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja: ügyvédi iroda és minden olyan
jogi kötelezettség teljesítése
vállalkozás, amelynek a neve
egyben a természetes személy neve
is

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja:
a jogi kötelezettség teljesítése, a
fogyasztóvédelemről szóló 1997.
évi CLV. törvény 17/A. § (6)
bekezdés

A http://www.deak17galeria.hu/ felkeresése során kezelt GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja:
személyes adatok
az Adatkezelő jogos érdeke

Bármely természetes személy

A honlap látogatói

Név, cím, születési hely, idő, telefonszám, email
Az adott álláspályázat lezárását követő 1 hónapig, újabb
cím, tanulmányok, munkatapasztalat, esetleg hozzájárulás
esetén az adatbázisban további 1 (egy) évig kerül
fotó, egyéb, az önéletrajzban megadott személyes
tárolásra
adatok

Név, email cím

A hozzájárulás visszavonásáig vagy a feliratkozásról történő
leiratkozás időpontjától számított 30 napig

Nincs

Az Adatkezelő a személyes adatokat papír alapon
A hírleveleket Mailchimp (The Rocket
külön, elzárt szekrényben és/vagy elektronikusan
Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás jelszóval védett számítógépen tárolja. A számítógéphez
Ave NE
történik, azonban az Európai Bizottság az az Adatkezelőn kívül másnak nincs hozzáférése. A
Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA) Egyesült
Államokat megfelelő védelmet nyújtó számítógép nem egy hálózat része, nincs szükség külön
alkalmazás segítségével továbbítjuk. A
országnak minősítette, a Mailchimp pedig jogosultságkezelésre. A számítógép nem tárol felhőben
hírlevél feliratkozás a
csatlakozott a Privacy Shiledhez:
dokumentumokat. Adatkezelő adatvédelmi
deak17galeria@gmail.com és a
https://mailchimp.com/help/gdpr-faq/
szabályzattal rendelkezik, adatvédelmi tisztviselőt
regisztracio.deak17galeria@gmail.com
alkalmaz, és minden tőle telhetőt megtesz az
email címeken keresztül történik
adatvédelem maximális szinten tartása érdekében

A természetes személy képmása.Törvényes
képviselő esetén annak neve, címe, aláírása

Nincs. Adatkezelő adatfeldolgozót nem
A hozzájárulás visszavonásáig vagy a kép készítését követő 5. vesz igénybe. A fotókat saját honlapján,
év vége
kiadványaiban, esetleg közösségi média
platformjain jeleníti meg

Név, cím, szolgáltatás megnevezése, fizetendő
összeg

Adatkezelő a számla kiállítását a Mozaik
Gazdasági Szervezet (székhely: 1134
A számlát a számviteli törvény értelmében annak kiállításától
Budapest, Róbert Károly krt. 49-51.,
számított 8. év végéig őrizzük
törzskönyvi azonosító szám: 793830,
adószám: 15793834-2-41) segítségével
teljesíti.

Név, email cím, panaszban esetlegesen megadott
egyéb személyes adatok

A honlap felkeresésével az IP címe és a honlap
látogatásának dátuma, a felkeresett URL és a
böngésző típusa kerül kezelésre

A panasz kivizsgálását, jogerős lezárását követő 5. év végéig

Az info@deak17galeria.hu email címre
érkező leveleket saját
levelezőrendszerünk (Microsoft
Outlook) segítségével kezeljük

A honlap felkeresésével nyert személyes adatok hetente
Honlap üzemeltetője: Greenformatics
kerülnek archiválásra, az utolsó 52 darab esemény tárolódik Solutions Kft. (székhely: 1132 Budapest,
annak keletkezésétől számított 1 év időtartamra, majd azt Visegrádi utca 31., adószám: 23080814követően automatikusan törlődnek
2-41, cégjegyzékszám: 01-09-952019)
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Nem

Az Adatkezelő a személyes adatokat papír alapon
külön, elzárt szekrényben és/vagy elektronikusan
jelszóval védett számítógépen tárolja. A számítógéphez
az Adatkezelőn kívül másnak nincs hozzáférése. A
számítógép nem egy hálózat része, nincs szükség külön
jogosultságkezelésre. A számítógép nem tárol felhőben
dokumentumokat. Adatkezelő adatvédelmi
szabályzattal rendelkezik, adatvédelmi tisztviselőt
alkalmaz, és minden tőle telhetőt megtesz az
adatvédelem maximális szinten tartása érdekében

Nem

Az Adatkezelő a személyes adatokat papír alapon
külön, elzárt szekrényben és/vagy elektronikusan
jelszóval védett számítógépen tárolja. A számítógéphez
az Adatkezelőn kívül másnak nincs hozzáférése. A
számítógép nem egy hálózat része, nincs szükség külön
jogosultságkezelésre. A számítógép nem tárol felhőben
dokumentumokat. Adatkezelő adatvédelmi
szabályzattal rendelkezik, adatvédelmi tisztviselőt
alkalmaz, és minden tőle telhetőt megtesz az
adatvédelem maximális szinten tartása érdekében

Nem

Az Adatkezelő a személyes adatokat papír alapon
külön, elzárt szekrényben és/vagy elektronikusan
jelszóval védett számítógépen tárolja. A számítógéphez
az Adatkezelőn kívül másnak nincs hozzáférése. A
számítógép nem egy hálózat része, nincs szükség külön
jogosultságkezelésre. A számítógép nem tárol felhőben
dokumentumokat. Adatkezelő adatvédelmi
szabályzattal rendelkezik, adatvédelmi tisztviselőt
alkalmaz, és minden tőle telhetőt megtesz az
adatvédelem maximális szinten tartása érdekében

Nem

Az Adatkezelő a személyes adatokat papír alapon
külön, elzárt szekrényben és/vagy elektronikusan
jelszóval védett számítógépen tárolja. A számítógéphez
az Adatkezelőn kívül másnak nincs hozzáférése. A
számítógép nem egy hálózat része, nincs szükség külön
jogosultságkezelésre. A számítógép nem tárol felhőben
dokumentumokat. Adatkezelő adatvédelmi
szabályzattal rendelkezik, adatvédelmi tisztviselőt
alkalmaz, és minden tőle telhetőt megtesz az
adatvédelem maximális szinten tartása érdekében

Nem

Az Adatkezelő a személyes adatokat papír alapon
külön, elzárt szekrényben és/vagy elektronikusan
jelszóval védett számítógépen tárolja. A számítógéphez
az Adatkezelőn kívül másnak nincs hozzáférése. A
számítógép nem egy hálózat része, nincs szükség külön
jogosultságkezelésre. A számítógép nem tárol felhőben
dokumentumokat. Adatkezelő adatvédelmi
szabályzattal rendelkezik, adatvédelmi tisztviselőt
alkalmaz, és minden tőle telhetőt megtesz az
adatvédelem maximális szinten tartása érdekében

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Közösségi média platformok: Facebook Messenger

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja:
az érintett hozzájárulása

Közösségi média platformok: YouTube

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja:
az érintett hozzájárulása

Sütik

Elengedhetetlen sütik: GDPR 6. cikk
(1) bekezdés f) pontja: az
Adatkezelő jogos érdeke, marketing
és statisztikai sütik: a GDPR 6. cikk
(1) bekezdés a) pontja, az érintett
hozzájárulása

Az alkalmazás használói

Az alkalmazás használói

A honlap látogatói

Az érintett Facebook Messenger részére
megadott vezeték- és utóneve, neme,
Messenger-azonosítója, e-mail címe,
telefonszáma, a feltett kérdések és válaszok, a
levelezés tartalma

YouTube fiókhoz használt felhasználó név és a
felhasználó által nyilvánossá tett információk

Gyerektábor: egészségügyi nyilatkozat keretében kezelt
adatok

Gyerektábor: a táborba való jelentkezéshez kitöltendő
adatlap

Gyermekek személyes adatainak
kezelése esetén, a szerződés
teljesítése a GDPR 6. cikk (1)
bekezdés b) pontja szerint, valamint
a GDPR 9. cikk (2) bekezdés c)
pontja: a gyermek létfontosságú
érdeke
A törvényes képviselő adatainak
kezelése a GDPR 6. cikk (1)
bekezdés b) pontja szerint, a
szerződés teljesítése érdekében
történik

A 16. életévét be nem töltött
kiskorú esetében a GDPR 8. cikk (1)
Táborozó, 16. életévét be nem
Gyerektábor: táborban készülő kép- és hangfelvételekhez bekezdése értelmében a törvényes töltött gyermek és annak törvényes
történő hozzájárulás
képviselő hozzájárulása a GDPR 6.
képviselője
cikk (1) bekezdés a) pontja szerint

A platform szabályzata alapján van lehetősége az adatokat
törölni

IP cím, böngésző adatai, látogatás időpontja, sütik
szerinti preferenciák

Gyermek esetében, jogi
kötelezettség teljesítése a GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c) pontja, a
12/1991. (V. 18.) NM rendelet 2.
Gyermek neve, születési dátuma, lakcíme, anyja
számú melléklet, valamint a GDPR
Táborozó, 16. életévét be nem
neve, tüntetek létének/nem létének
9. cikk (2) bekezdés c) pontja: a
töltött gyermek és annak törvényes megerősítése, rüh- és tetűmentesség igazolása,
gyermek létfontosságú érdeke
képviselője
törvényes képviselő neve, lakcíme, telefonszáma,
Törvényes képviselő esetében, jogi
aláírása
kötelezettség teljesítése a GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c) pontja szerint,
12/1991. (V. 18.) NM rendelet 2.
számú melléklet

A kapcsolattartásra kijelölt
munkavállaló, egyéb státuszban
foglalkoztatott személy adatai

A hozzájárulás visszavonásáig

A kapcsolattartóként megadott természetes
személy neve, email címe és telefonszáma

Gyermek neve, születési helye, ideje, lakcíme,
törvényes képviselő neve, lakcíme, születési
helye, ideje, anyja neve, aláírása

Sütiknél meghatározott tárolási idő

A tábor befejezését követő 1. év vége

A szerződés megszűnését követő 5. év végéig

A nyilatkozat keltétől számított 5. év vége
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Nincs

Nincs

Nincs

Nincs

Nincs

Nincs

Nem

Az Adatkezelő a személyes adatokat papír alapon
külön, elzárt szekrényben és/vagy elektronikusan
jelszóval védett számítógépen tárolja. A számítógéphez
az Adatkezelőn kívül másnak nincs hozzáférése. A
számítógép nem egy hálózat része, nincs szükség külön
jogosultságkezelésre. A számítógép nem tárol felhőben
dokumentumokat. Adatkezelő adatvédelmi
szabályzattal rendelkezik, adatvédelmi tisztviselőt
alkalmaz, és minden tőle telhetőt megtesz az
adatvédelem maximális szinten tartása érdekében

Nem

Az Adatkezelő a személyes adatokat papír alapon
külön, elzárt szekrényben és/vagy elektronikusan
jelszóval védett számítógépen tárolja. A számítógéphez
az Adatkezelőn kívül másnak nincs hozzáférése. A
számítógép nem egy hálózat része, nincs szükség külön
jogosultságkezelésre. A számítógép nem tárol felhőben
dokumentumokat. Adatkezelő adatvédelmi
szabályzattal rendelkezik, adatvédelmi tisztviselőt
alkalmaz, és minden tőle telhetőt megtesz az
adatvédelem maximális szinten tartása érdekében

Nem

Az Adatkezelő a személyes adatokat papír alapon
külön, elzárt szekrényben és/vagy elektronikusan
jelszóval védett számítógépen tárolja. A számítógéphez
az Adatkezelőn kívül másnak nincs hozzáférése. A
számítógép nem egy hálózat része, nincs szükség külön
jogosultságkezelésre. A számítógép nem tárol felhőben
dokumentumokat. Adatkezelő adatvédelmi
szabályzattal rendelkezik, adatvédelmi tisztviselőt
alkalmaz, és minden tőle telhetőt megtesz az
adatvédelem maximális szinten tartása érdekében

Nem

Az Adatkezelő a személyes adatokat papír alapon
külön, elzárt szekrényben és/vagy elektronikusan
jelszóval védett számítógépen tárolja. A számítógéphez
az Adatkezelőn kívül másnak nincs hozzáférése. A
számítógép nem egy hálózat része, nincs szükség külön
jogosultságkezelésre. A számítógép nem tárol felhőben
dokumentumokat. Adatkezelő adatvédelmi
szabályzattal rendelkezik, adatvédelmi tisztviselőt
alkalmaz, és minden tőle telhetőt megtesz az
adatvédelem maximális szinten tartása érdekében

Nem

Az Adatkezelő a személyes adatokat papír alapon
külön, elzárt szekrényben és/vagy elektronikusan
jelszóval védett számítógépen tárolja. A számítógéphez
az Adatkezelőn kívül másnak nincs hozzáférése. A
számítógép nem egy hálózat része, nincs szükség külön
jogosultságkezelésre. A számítógép nem tárol felhőben
dokumentumokat. Adatkezelő adatvédelmi
szabályzattal rendelkezik, adatvédelmi tisztviselőt
alkalmaz, és minden tőle telhetőt megtesz az
adatvédelem maximális szinten tartása érdekében

Nem

Az Adatkezelő a személyes adatokat papír alapon
külön, elzárt szekrényben és/vagy elektronikusan
jelszóval védett számítógépen tárolja. A számítógéphez
az Adatkezelőn kívül másnak nincs hozzáférése. A
számítógép nem egy hálózat része, nincs szükség külön
jogosultságkezelésre. A számítógép nem tárol felhőben
dokumentumokat. Adatkezelő adatvédelmi
szabályzattal rendelkezik, adatvédelmi tisztviselőt
alkalmaz, és minden tőle telhetőt megtesz az
adatvédelem maximális szinten tartása érdekében

17.

Gyerektábor: táborban gyermekekről készült kép- és
hangfelvétel

A 16. életévét be nem töltött
kiskorú esetében a GDPR 8. cikk (1)
bekezdése értelmében a törvényes
képviselő hozzájárulása a GDPR 6.
cikk (1) bekezdés a) pontja szerint

Táborozó, 16. életévét be nem
töltött gyermek

Gyermek képmása és hangfelvétele

A kép készítésétől számított 5. év végéig

4

Nincs

Nem

Az Adatkezelő a személyes adatokat papír alapon
külön, elzárt szekrényben és/vagy elektronikusan
jelszóval védett számítógépen tárolja. A számítógéphez
az Adatkezelőn kívül másnak nincs hozzáférése. A
számítógép nem egy hálózat része, nincs szükség külön
jogosultságkezelésre. A számítógép nem tárol felhőben
dokumentumokat. Adatkezelő adatvédelmi
szabályzattal rendelkezik, adatvédelmi tisztviselőt
alkalmaz, és minden tőle telhetőt megtesz az
adatvédelem maximális szinten tartása érdekében

