ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ KARMESTERPÁLYAZOTHOZ
1. A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA
Jelen tájékoztató célja, hogy felvilágosítást nyújtson a Budapesti Fesztiválzenekar (továbbiakban: adatkezelő
vagy BFZ) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elvekről a pályázatokhoz kapcsolódóan.
A BFZ a karmesterkerestetik@bfz.hu e-mail-címre beérkező pályázatokon lévő személyes adatait kezeli.
2. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE
Név: Budapesti Fesztiválzenekar
Székhely: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10.
Képviseli: Erdődy Orsolya menedzserigazgató-helyettes
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@bfz.hu
3. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA ÉS CÉLJA
Az adatkezelésre az Ön önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely
nyilatkozat tartalmazza az Ön kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a pályázat regisztrációja során közölt
személyes adatai felhasználásra kerüljenek.
Az adatkezelés jogalapja: a *GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. Ön
a hozzájárulást bármikor visszavonhatja a karmesterkerestetik@bfz.hu e-mail-címre küldött e-mailben.
Az adatkezelés célja: a meghirdetett pályázatra való jelentkezés és annak betöltése. Adatkezelő az Ön által
rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag adott pályázat megvalósítására használja.
Adatkezelő a megadott személyes adatokat eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes
adatainak harmadik személy számára történő kiadása - hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik
kötelező erővel - kizárólag az Ön előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
BFZ a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért kizárólag az azt
megadó személy felel!
4. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
Az Ön által megadott személyes adatok kezelése a pályázat megvalósítását követő szakmai értékelés lezárásáig
tart, illetve visszavonásáig.
5. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS,
ADATFELDOLGOZÁS
Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő, illetve Adatkezelő azon belső munkatársai jogosultak megismerni,
akiknek az adat megismerése és kezelése a munkaköri feladataihoz kapcsolódik.
6. ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
Ön bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni adatkezelő
megadott elérhetőségein.
Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított
legrövidebb időn belül, de legfeljebb egy hónap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében
döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Ön panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.
* Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR/Általános Adatvédelmi Rendelet)

