
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A KÉP – ÉS VIDEOFELVÉTELEK KÉSZÍTÉSÉHEZ 
 
A VOLT Produkció Korlátolt Felelősségű Társaság által szervezett és megrendezésre kerülő valamennyi 
fesztivál (a továbbiakban külön-külön Rendezvény, együttesen:  Rendezvények) tekintetében a jegyvásárlásra, 
illetőleg egyéb termékek és szolgáltatások vásárlására, valamint a VOLT Produkció 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. 4.3. 
pontja szerinti, a VOLT Produkció Kft. által készített hang - és képfelvételek – ideértve különösen a 
videófelvételeket – (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 kép- illetve hangfelvételről az érintett felismerhető), melyeket az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, 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 a VOLT 
Produkció ezúton tájékoztatja az érintetteket személyes adataik kezelésének részleteiről, valamint ezzel 
kapcsolatos jogaikról. 
 
Az adatkezelő: a VOLT Produkció Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1122 Budapest, Városmajor 
utca 48. B. ép. fszt. 2., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-695549, e-mail: adat@nagyonbalaton.hu, webcím: 
https://strandfesztival.com/hu/, képviseli: Fülöp Zoltán Balázs ügyvezető) (a jelen dokumentum 
vonatkozásában: „VOLT Produkció”) 

 
A VOLT Produkció határozza meg a Felvételek elkészítése és felhasználása során kezelt adatok körét, 
valamint az adatkezelés célját, időtartamát, jogalapját és egyéb lényeges feltételeit. A VOLT Produkció 
tájékoztatja az érintetteket, hogy Felvételek elkészítésére a Rendezvényeken harmadik személyek (sajtó, 
szponzorok) részére is adhat engedélyt, azonban ilyen esetben a VOLT Produkció személyes adatot nem kezel, 
és önálló adatkezelőnek az ilyen harmadik személy minősül, aki az érintettek személyes adatait saját adatkezelési 
szabályzata szerint kezeli. A Felvételek az ÁSZF III. 4.3. pontjában foglalt vállalásra tekintettel készíthetők el 
és használhatóak fel.  

 

A kezelt adatok köre 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 a VOLT Produkció 
abból a célból kezeli, hogy 
azokból (azaz a Felvételekből) az 
egyes Rendezvények, a 
Rendezvények összessége, illetve 
a VOLT Produkció, mint szervező 
és annak egyéb szolgáltatásai 
bemutatására, népszerűsítésére és 
azok igénybevételének 
előmozdítására szolgáló, rövid 
filmek kerüljenek elkészítésre. 
Ilyen filmek az adott Rendezvény 
ideje alatt és a 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, 

A Felvételeket, és ezáltal 
az azokba foglalt 
személyes adatokat a 
VOLT Produkció 
határozatlan ideig kezeli, 
azaz mindaddig, amíg 
azok a jelen 
dokumentumban foglalt 
adatkezelési cél 
érdekében észszerűen 
felhasználhatóak. 

A GDPR 6. 
cikk (1) 
bekezdés b) 
pontjának 
megfelelően 
az ÁSZF III. 
4.2. pontjában 
foglaltak 
teljesítéséhez 
szükségesség. 
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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.  
Marketingcélú és promóciós 
célokból a Filmeket, Felvételeket 
a VOLT Produkció közzéteszi 
weboldalain, közösségi oldalain. 

 
Adatfeldolgozás, a személyes adatokhoz hozzáférő személyek, adattovábbítás 
 
Az adatokhoz a VOLT Produkció marketing területtel foglalkozó munkatársai, illetve az alább megnevezett 
Adatfeldolgozók férhetnek hozzá, feladataik ellátása érdekében. Így például a VOLT Produkció rendszergazdája 
és a jelen tájékoztatóban megnevezett Adatfeldolgozók az ügykezelés, adatfeldolgozás érdekében 
megismerhetik a személyes adatokat.  
 
A VOLT Produkció tevékenysége ellátásához Adatfeldolgozóként veszi igénybe mindazon megbízottakat, akik 
a Felvételeket az érintettekről elkészítik (fotósok). 
 
A személyes adatai tárolásához a VOLT Produkció a Netpositive Kft. (székhelye: 2021 Tahitótfalu, Patasor u. 
48.; Cg.: 13 09 104997; info@netpositive.hu) üzemeltetői tevékenységét veszi igénybe, amelynél az 
adatmegőrzés helye a Budapest, XIII. ker. Victor Hugo u. 18-22. címen található GTS Datanet szerverterem.  
 
A VOLT Produkció ezenfelül a Hidden Design Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1095 Budapest, 
Gát utca 21. fszt. 1., Cg. 01-09-278702, adószám: 23089655-2-43) szolgáltatásait is igénybe veszi a VOLT 
Produkció weboldalainak futtatási környezetének biztosításhoz. A Hidden Design Kft. a következő al-
adatfeldolgozókat veszi igénybe, melynek során az adatok kizárólag az Európai Unióban található szervereken 
kerülnek tárolásra: a Contabo GmbH (Aschauer Straße 32a, 81549 Munich, Germany, cégjegyzékszám: HRB 
180722, nyilvántartó bíróság: AG München, adószám: DE267602842, telefonszám: +49 89 3564717 70, Fax: 
+49 89 216 658 62, e-mail: info@contabo.com), és a DigitalOcean LLC (101 Avenue of the Americas, 10th 
Floor, New York, NY 10013, United States). 
 
A VOLT Produkció szponzorai részére átadhatja a felvételeket. A szponzorok listája a Rendezvények 
weboldalain elérhetőek. 
 
A Felvételek felhasználása, a Filmek nyilvánosságra hozatala 
 
A Felvételek által tartalmazott személyes adatok kizárólag a Filmek 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 a VOLT Produkció 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, a VOLT Produkció jóhiszemű és az érintettek érdekeit nem sértő belátása szerint 
kerülhetnek módosításra: 
● esztétikai okokból a képfelvétel élessége, színmélysége; 
● a Felvételen feltűnő márkajelzés vagy a VOLT Produkción kívüli vállalkozásra utalás, azok kitakarása 

végett; 
● sértő tartalmak, azok kitakarása végett. 
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A Filmek az alábbi módokon kerülhetnek nyilvánosságra hozatalra a VOLT Produkció jelen dokumentum 
közzétételekor hatályos gyakorlata szerint:  
● a Rendezvények, illetve a VOLT Produkció mindenkori reklámjai, amelyek televíziós csatornákon és 

mozikban kerülnek vetítésre; 
● a VOLT Produkció rendelkezésére álló és általa elérhető online felületeken, közösségi médiában. 
 
Adatbiztonság 
 
A VOLT Produkció által megtett adatbiztonsági intézkedésekről a VOLT Produkció alábbi linken található 
Általános adatvédelmi szabályzatának Adatbiztonsági intézkedésekről szóló 11. fejezetében ad bővebb 
tájékoztatást: https://strandfesztival.com/wp-
content/uploads/2022/08/VP_00_ALTALANOS_ADATVEDELMI_SZABALYZAT_2022.pdf  
 
Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban 

Az érintett az adatkezelés időtartama alatt bármikor tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezelésére 
vonatkozóan, kérelmezheti a személyes adatokhoz való hozzáférést (az adatkezelés folyamatban van-e, illetve 
ha igen, akkor milyen célból, jogalapon stb.). A VOLT Produkció a kért információkat és tájékoztatást 
díjmentesen biztosítja, azzal, hogy amennyiben az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – 
különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a VOLT Produkció figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás 
nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat 
számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 

A VOLT Produkció indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy 
hónapon belül tájékoztatja az érintett a jelen tájékoztatóban rögzített jogok gyakorlásával kapcsolatos érintetti 
kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek 
számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a VOLT 
Produkció a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül 
tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás lehetőség szerint 
elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.  

Az adatok helyesbítéséhez való jog – a kezelt adat jellegénél fogva – nem vagy csak korlátozottan gyakorolható. 
Az érintett a GDPR 17-18. cikkében foglaltak szerint jogosult kérni az adatok törlését vagy kezelésének 
korlátozását. 

Jogorvoslati lehetőségek  

Amennyiben Ön szerint a VOLT Produkció megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi 
rendelkezést, akkor az Ön által vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében kérjük, forduljon 
elsősorban hozzánk, az adat@nagyonbalaton.hu e-mail címre vagy a VOLT Produkció székhelyére címzett 
levelében. 

Ennek eredménytelensége esetén, az Ön által vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) eljárását kezdeményezheti (székhely: 1055 
Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), 
illetve bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása 
szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 

Egyebek 

A jelen Adatkezelési Tájékoztató magyar nyelven készült, melynek angol nyelvű fordítása is hozzáférhető. 
Bármely eltérés esetén a magyar változat az irányadó. 


