
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 
Az Aurora Film és Színház Egyesület által a „Neked szól a taps” program keretében szervezett színdarab                
színész válogatójára jelentkezők és azon részt vevők részére  
 
1. Bevezető 
Az Aurora Film és Színház Egyesület (Székhely: 1188 Budapest, Juharos sor 18. 2/12.; Szervezet              
nyilvántartási száma: Budapest Környéki Törvényszék 13-02-0007248; Adószám: 18904325-1-43,        
Képviselő: Kreszner Zsófia elnök) (a Továbbiakban, mint Adatkezelő vagy Egyesület) a „Neked szól a taps”               
program keretében szervezett színdarab színész válogatója során a jelen tájékoztató (A továbbiakban, mint             
Tájékoztató) szerint kezeli az Ön személyes adatait.  
 
Az Egyesület elkötelezett az iránt, hogy a megadott személyes adatait megvédje és kiemelten fontosnak              
tartja a jelentkezők és gondviselők információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. E körben az             
Egyesület bizalmasan kezeli a személyes adatokat és lehetőségeihez képest minden szükséges intézkedést            
megtesz, amely az adatok biztonságát szolgálja.  
 
2. Általános Rendelkezések 
Az Adatkezelő elérhetőségei: 
Adatkezelő neve: Aurora Film és Színház Egyesület 
Székhelye: 1188 Budapest, Juharos sor 18. 2/12. 
Nyilvántartási száma: 13-02-0007248 
e-mail: nekedszolataps@aurorafilmszinhaz.hu  
telefonszám: +36 70 427 1314 
Képviselő: Kreszner Zsófia elnök 
 
3. A Tájékoztató hatálya 
A Tájékoztató hatálya kizárólag azon természetes személyekre és személyes adataikra terjed ki, akik a              
„Neked szól a taps” program keretében szervezett színdarab válogatójára jelentkeznek és azon részt             
vesznek. 
 
4. Fogalmak 
„személyes adat”:azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely         
információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen            
valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes            
személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó           
egy vagy több tényező alapján azonosítható; 
„adatkezelés”:a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon          
végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás,             
átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy          
egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés,           
illetve megsemmisítés; 
„nyilvántartási rendszer”:a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális           
vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető; 
„adatkezelő”:az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,             
amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;             
ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az                  
adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; 
„adatfeldolgozó”:az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb            
szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 
„az érintett hozzájárulása”:az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és            
egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező           
cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez; 
„adatvédelmi incidens”:a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt             
személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan         
közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi; 
„képviselő”:az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy            
adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az                
adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében            
háruló kötelezettségek vonatkozásában; 
„vállalkozás”:gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától,           
ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is; 
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5. Alapelvek 
Az Egyesület az adatkezelés során törekszik a jogszerűség, a tisztességes eljárás, az átláthatóság, a célhoz               
kötöttség, az adattakarékosság, a pontosság, a tárolhatóság korlátozottsága alapelvek betartására. A fenti            
alapelvek célja, hogy az adatkezelő az általa kezelt adatot csak a legszükségesebb körben, minimálisan,              
korlátozott ideig kezelje.  
 
6. A kezelt személyes adatok köre, módja és az adatkezelés célja, továbbá adattovábbítás: 
Az adatkezelés célja: a „Neked szól a taps” program keretében szervezett színdarab válogatójára             
jelentkezők és azon részt vevők elérhetőségének rögzítése, a jelentkezők kiválasztási folyamat lezárását            
követő értesítése, továbbá a színész kiválasztása érdekében felvétel (fénykép és/vagy videofelvétel           
hangrögzítéssel egybekötötten) készítése.  
Az adatkezelés jogalapja: Minden esetben a személyes adatot nyújtó személy kifejezett hozzájárulása.  
A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott adatok, a személyes kiválasztás (casting)              
eredményei, a casting során felmerült kiértékelő lapok tartalma, továbbá a kiválasztás (casting) során a              
résztvevőről készített felvétel (fénykép és/vagy videofelvétel hangrögzítéssel egybekötötten). 
Az adatkezelés határideje: A kiválasztáson részt vevő személyek személyes adatai (ide értve a készült              
felvételt is) a kiválasztási folyamat (casting) lezárását követő 5 (öt) napon belül a rendszerből törlésre               
kerülnek, a castingon kiválasztott személyek vonatkozásában - az együttműködés formájától függően - új             
adatkezelési tájékoztató kerül kiadásra.  
Az adatkezelés módja: A személyes adatokat az adatkezelő elektronikus rendszerben tárolja, mely papír             
alapon nem kerül tárolásra és kezelésre. 
Adattovábbítás: a személyes adatait nem továbbítjuk harmadik személy részére. 
 
7. Jogok 
A személyes adatok kezelésével kapcsolatosan jogosult arra, hogy 
- a személyes adatokhoz hozzáférjen;  
- a személyes adatok helyesbítését kérje;  
- a személyes adatok törlését kérje; 
- a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje; 
- tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen;  
- a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek             
jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog 
- amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor             
visszavonhatja.  
Ön a fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét a fent megjelölt elérhetőségekre küldheti el. Az Egyesület               
a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja a kérelemmel kapcsolatosan meghozott            
intézkedésekről. 
Amennyiben nem ért egyet a válasszal, intézkedéssel vagy ezek hiányával, akkor ezzel szemben jogorvoslat              
illeti meg. 
A fentiek alapján jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy a vonatkozásában személyes adatok              
kezelése folyamatban van, amennyiben igen, úgy mely személyes adatokkal kapcsolatosan. Amennyiben a            
kezelt személyes adatok pontatlanok, hiányosak, úgy kérheti a személyes adatai helyesbítését, vagy kérheti             
a személyes adatai törlését. Mindezt az Egyesület indokolatlan késedelem nélkül köteles teljesíteni.            
Mindezeken túlmenően is joga van ahhoz, hogy az adatkezeléssel szemben tiltakozzon.  
 
Az egyesület adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:  
név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  
székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.  
honlap: www.naih.hu  
telefonszám: 06  391 1400 
fax: 0 6 1 391 1410 
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  
 
Budapest, 2021. február 3. 
 
 
 
Aurora Film és Színház Egyesület 
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