ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A VIDEOFELVÉTELEK KÉSZÍTÉSÉHEZ
Az L-M Tattoo Kft. által szervezett és megrendezésre kerülő valamennyi
fesztivál TATTOOCON (a továbbiakban külön-külön a Rendezvény, együttes
Rendezvények) tekintetében a jegyvásárlásra, illetőleg egyéb termékek és
szolgáltatások vásárlására, valamint az L-M Tattoo Kft. és a jegyvásárlók
közötti jogviszonyra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket; továbbá
a látogatók Rendezvényeken való részvételének általános feltételeit
tartalmazó Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”)
III. 4.2. pontja szerinti, az L-M Tattoo Kft. által készített hang- és
képfelvételek – ideértve különösen a videó felvételeket és fotókat – (a
továbbiakban: „Felvétel”) az ÁSZF hivatkozott rendelkezései szerinti
elkészítése és felhasználása során az alábbiak szerint kerül sor az
érintettek személyes adatainak kezelésére (azokban az esetekben, ha a képilletve hangfelvételről az érintett felismerhető), melyeket Az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: „Infotv.”), 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 2016/679 Európai Parlament és Tanács (EU) általános adatvédelmi
rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) valamint a 2013. évi V. törvény a
Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: „Ptk”) alapján kezelünk. A
hivatkozott jogszabályok előírásainak megfelelően az L-M Tattoo Kft. ezúton
tájékoztatja az érintetteket személyes adataik kezelésének részleteiről,
valamint ezzel kapcsolatos jogaikról.
1.

Az adatkezelő személye: az L-M Tattoo Kft. (e-mail
info@budapesttattoocon.com) Az L-M Tattoo Kft./Tattoocon határozza
meg a Felvételek elkészítése és felhasználása során kezelt adatok
körét, valamint az adatkezelés célját, időtartamát és egyéb lényeges
feltételeit a 3-4. pontban meghatározott célokból. Az L-M Tattoo
Kft. tájékoztatja az érintetteket, hogy Felvételek elkészítésére a
Rendezvényeken harmadik személyek részére is adhat engedélyt, azonban
ilyen esetben az L-M Tattoo Kft. személyes adatot nem kezel, és
adatkezelőnek az ilyen harmadik személy minősül, aki az érintettek
személyes adatait saját adatkezelési szabályzata szerint kezeli.

2.

A Felvételek az ÁSZF III. 4.2. pontjában foglalt vállalásra
tekintettel készíthetőek el és használhatóak fel.

3.

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és időtartama:
•

A kezelt adatok

•

Adatkezelési cél

•

Adatkezelés időtartama

•

Adatkezelés jogalapja

A Rendezvény területére belépő személyeknek a Felvételen látszódó
arcképmása és egyéb, a Felvételen megjelenő testrészei, továbbá ezen
személyek hangja (azzal, hogy külön képfelvételek és hangfelvételek is
készülhetnek).
Az adatokat az L-M Tattoo Kft. abból a célból kezeli, hogy azokból
(azaz a Felvételekből) az egyes Rendezvények, a Rendezvények
összessége, illetve az L-M Tattoo Kft., mint szervező és annak egyéb
szolgáltatásai bemutatására, népszerűsítésére és azok igénybevételének
előmozdítására szolgáló, rövid filmek kerüljenek elkészítésre. Ilyen
filmek az adott Rendezvényt követő 1 éves időtartamban az adott
Rendezvény vonatkozásában, továbbá több egymást követő Rendezvény
vonatkozásában (jellemzően kerek számú alkalommal megrendezett vagy
egyéb évfordulós Rendezvények előtt, vagy az azokat követő 1 éven

belül), visszatekintő jellegű, több korábbi Rendezvényre vonatkozó
filmek kerülnek megalkotásra (jelen dokumentum vonatkozásában
együtt: „Filmek”). A Filmek a 7. pontban foglaltak szerint kerülnek
nyilvánosságra hozatalra.
A Felvételeket/Fotókat, és ezáltal az azokba foglalt személyes
adatokat az L-M Tattoo Kft. határozatlan ideig kezeli, azaz mindaddig,
amíg azok a jelen dokumentumban foglalt adatkezelési cél érdekében
ésszerűen felhasználhatóak.
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontjának megfelelően az ÁSZF III. 4.2.
pontjában foglaltak teljesítéséhez szükségesség.
4.

A személyes adatokhoz hozzá férő személyek: Az adatokhoz L-M Tattoo
Kft./Tattoocon marketing területtel foglalkozó munkatársai, illetve
az alább megnevezett Adatfeldolgozók férhetnek hozzá , feladataik
ellátása érdekében. Így például az L-M Tattoo Kft. rendszergazdája
és a jelen tájékoztatóban megnevezett Adatfeldolgozók az ügykezelés,
adatfeldolgozás érdekében megismerhetik a személyes adatokat.

5.

Adatfeldolgozás: Az L-M Tattoo Kft./ Tattoocon tevékenysége
ellátásához Adatfeldolgozóként veszi igénybe mindazon megbízottakat,
akik a Felvételeket az érintettekről elkészítik.
Az Adatfeldolgozó önálló döntést nem hoz, kizárólag az L-M Tattoo.
Kft.-vel kötött szerződés és a kapott utasítások szerint jogosult
eljárni. Az L-M Tattoo Kft./ Tattoocon. ellenőrzi az Adatfeldolgozó
munkáját.
Az Adatfeldolgozó további adatfeldolgozó igénybevételére csak az L-M
Tattoo Kft. előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult.

6.

Adattovábbítás: Az érintett adatai a fenti 4. pontban írtakon felül
kizárólag anonimizáltan, az érintettek azonosítására alkalmatlan módon
kerülnek továbbításra, azaz akként, hogy abból (és az esetlegesen
azokkal együtt közölt bármely adatokból vagy azok bármilyen
kombinációjából) az érintettek személyazonossága nem állapítható meg
(például szponzorok irányába vállalt kötelezettségek teljesítésének
igazolásaként).

7.

A Felvételek felhasználása, a Filmek/Fotók nyilvánosságra hozatal
A Felvételek által tartalmazott személyes adatok kizárólag a Filmek/
Fotók jelen dokumentum szerinti előállítása és nyilvánosságra hozatala
körében kerülnek kezelésre. Kizárólag olyan Film kerül előállításra és
nyilvánosságra hozatalra, ami az érintetteket az adott Rendezvényen
való részvétel körében az érintettek számára általában előre látható
magatartások során, szituációkban és kontextusokban szemlélteti,
azzal, hogy az érintettre általánosságban és az L-M Tattoo Kft.
számára nyilvánvalóan hátrányos felvételek nem kerülnek ide.
A korábban létrehozott és nyilvánosságra hozott Filmek egyes része,
elemei (ideértve akár külön a kép és a hangfelvételt is) további
filmekben is felhasználásra kerülhetnek. A Filmekben felhasználásra
kerülő Felvételek az alábbi okokból és módokon, az L-M Tattoo Kft./
Tattoocon jóhiszemű és az érintettek érdekeit nem sértő belátása
szerint kerülhetnek módosításra:
•

esztétikai okokból a képfelvétel élessége, színmélysége;

•

a Felvételen feltűnő márkajelzés vagy az L-M Tattoo Kft.-én kívüli
vállalkozásra utalás, azok kitakarása végett;

•

sértő tartalmak, azok kitakarása végett. A Filmek/Fotók az alábbi

módokon kerülhetnek nyilvánosságra hozatalra az L-M Tattoo Kft.
jelen dokumentum közzétételekor hatályos gyakorlata szerint:
•

a Rendezvények, illetve az L-M Tattoo Kft. mindenkori reklámjai,
amelyek televíziós csatornákon és mozikban kerülnek vetítésre;

•

az L-M Tattoo Kft. rendelkezésére álló és általa elérhető online
felületeken.

ADATBIZTONSÁG
Az L-M Tattoo Kft. köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, megteszi
továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja
azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett,
tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza
azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan
megváltoztatását. Továbbá felhívja azon harmadik feleket, akiknek az
érintett adatai továbbításra kerültek, hogy kötelesek eleget tenni az
adatbiztonság követelményének. Az L-M Tattoo Kft. gondoskodik arról, hogy
a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa
nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa,
törölhesse. Az L-M Tattoo Kft. megtesz minden tőle telhetőt annak
érdekében, hogy az adatok ne sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A
fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységében
résztvevő munkavállalói, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró
adatfeldolgozók részére is előírja.
TATTOOCON/ HÁZIREND
•

A rendezvény területére szeszes italt, drogot behozni tilos!

•

A rendezvény külső és belső területén a szemetelés tilos!

•

Semmilyen kárpótlásra nem jogosultak azok, akik bármilyen módon
megszegik a házi rendet.
Ezeket a személyeket a szervezők jogosultak kizárni a rendezvényről.

•

A rendező a műsorváltozás jogát fenntartja.

•

A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól,
közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait,
életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti.

•

A rendezvény területén az árusítás, szórólapozás illetve bármilyen
reklámtevékenység szigorúan engedély köteles. Ennek megszegése
feljogosítja a szervezőket, hogy kizárják az adott személyt a
rendezvényről.

•

A színpadra csak a fellépők, szervezők utasítására, vagy engedélyével
lehet a látogatóknak fellépni

•

A szervező semmilyen felelősséget nem tud vállalni a rendezvényen
elveszett, elhagyott, eltűnt vagy eltulajdonított tárgyakért.

A házirend szabályzatának nem ismerete, semmilyen körülmények között sem
mentesít, azok megsértéséért járó következmények alól!
KÖSZÖNJÜK, hogy vigyázol a helyszín tisztaságára és épségére!
Jó szórakozást kívánunk!
a Budapest Tattoocon szervezői

