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Iktatószám: 3311-1/2020/JOG 

 

O/A Nemzeti Dalaink 
 

Énekművészek és diákok virtuális találkozása karantén idején 
 

Játékszabályzat és adatkezelési tájékoztató 
 
 

I. JÁTÉKSZABÁLYZAT 
 

1. Az O/A Nemzeti Dalaink játék szervezője a Magyar Állami Operaház (1061 Budapest, 
Andrássy út 22.). 
 

2. A játék menete: az a diák, aki az adott napon este 20 óráig visszaküld az Operának 
egy olyan telefonnal készített videót, melyen ő maga "visszaénekli" az aznap, az Opera 
Facebook oldalán közzétett dal egy versszakát, másnap reggel megtudhatja, ő lett-e a 
napi nyertes. A beküldött videókat az Opera főigazgatója előzsűrizi, a nyertesek pedig 
ezek közülük sorsolás útján kerülnek kiválasztásra, akik videói szerepelnek a másnapi 
összeállításban. A sorsolás nem nyilvános és elektronikus szoftver segítségével 
történik.   
 
A nyertesek videója felkerül az Opera YouTube-csatornájára és Facebook oldalárra, és 
a másnapi friss dal mellett az övé is leadásra kerül. A nyertesek ezen felül meghívást 
kapnak az Eiffel Műhelyház hivatalos átadóünnepségének elejére, ahol az Opera 
Gyermekkarával együtt énekelhetik legbecsesebb nemzeti dalunkat, a Himnuszt, 
szüleik pedig a nézőtérről élvezhetik gyermekük fellépését. 
 

3. A játékban részt vehet minden iskolás korú természetes személy, aki az 
info@opera.hu címre, „O/A Nemzeti Dalaink” tárggyal elküldi az általa énekelt dal 
felvételét, illetve az e-mailben nyilatkozik arról, hogy ezt a játékszabályzatot és 
adatkezelési tájékoztatót megismerte és magára nézve kötelezőnek fogadja el.  
 
Ha a játékra jelentkező diák kiskorú, azaz 18. életévét nem töltötte be, úgy érvényesen 
nevezni a szülője, gondviselője tud. Az e-mailben fel kell tüntetni a kiskorú, a szülő, 
gondviselő nevét és lakcímét.  
 
A játékra jelentkező e-mailbe kérjük, az alábbi nyilatkozat bemásolását, anélkül a 
jelentkezés sajnos érvénytelen:  
 
„Jelen e-mail üzenet és videó elküldésével kijelentem, hogy az O/A Nemzeti Dalaink 
játékszabályzatát és adatkezelési tájékoztatóját megismertem és magamra nézve 
kötelezőnek fogadom el. A játékra történő jelentkezéssel hozzájárulok ahhoz, hogy a 
rólam vagy az általam képviselt kiskorúról készült videót, továbbá a nevemet vagy a 
kiskorú nevét a Magyar Állami Operaház a Facebook közösségi oldalán, illetve 
YouTube csatornáján – a közzétételhez szükséges szerkesztéssel – közzé tegye. 
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Tudomásul veszem, hogy a játékban történő részvétel ellentételezéssel nem jár, így a 
közzététellel kapcsolatos díjigényről kifejezetten lemondok.” 

 
4. A játékban nem vehet részt, illetve kizárásra kerül,  

- aki a játékszabályzatban meghatározott adatokat, nyilatkozatokat nem adja meg, 
- aki téves, pontatlan vagy hibás adatokat ad meg, vagy ennek alapos gyanúja 

felmerül, 
- akinek videóját technikai okokból lejátszani és közzétenni nem lehet.  

 
A játékra való jelentkezés önkéntes és ingyenes, se a játékos, se az Operaház nem kap 
ellentételezést a videó elkészítéséért és közzétételéért. A játékban mindenki a saját 
felelősségére vesz részt, így a játékra történő jogosulatlan jelentkezés 
következményeit a nevező játékos viseli.  
 
Az Operaház fenntartja a jogot a játékszabályzat bármely pontjának vagy egészének 
megváltoztatására, ha azt technikai, kereskedelmi jellegű vagy a nyilvánosság részéről 
felmerülő okok megkövetelik. A játékszabályzat módosítása a www.opera.hu oldalon lesz 
megtekinthető.  
 

 
II. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 
 

A Magyar Állami Operaház által meghirdetett verseny során a személyes adataitokat is 
kezeljük, kérünk benneteket, hogy mielőtt visszakülditek az általatok elénekelt népdalról 
készült videot, alaposan tanulmányozzátok át ezt a tájékoztatót.  
 
Ha kérdésetek lenne az adatkezeléssel kapcsolatosan, keressetek bennünket bátran a 
dpo@opera.hu e-mail címen, vagy a 06-1-814-7481-es telefonszámon, adatvédelmi 
tisztviselőnk válaszol minden kérdésetekre! 
 
Ki az adatkezelő? 
 
A Magyar Állami Operaház (1061 Budapest, Andrássy út 22.) 
 
Milyen személyes adataitokat kezeljük? 
 
Az általad nekünk megküldött videon szereplő arcmásodat, a nevedet és az e-mail címedet. 
Amennyiben pedig kiskorú vagy, úgy a szülőd, gondviselőd nevét és lakcímét is. Az adott 
napi nyertes videoját másnap közzétesszük a YouTube csatornánkon és Facebook 
oldalunkon. 
 
Az adatkezelés célja: 
 
A koronavírus miatti veszélyhelyzetben, amikor nem hagyhatjátok el otthonaitokat, ne 
maradjon senki muzsika nélkül. Mi pedig a videókkal népszerűsítjük a magyar kultúrát és az 
Operaházat.  
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Az e-mail címedre a kapcsolattartás céljából van szükségünk, a szülő, gondviselő adatait 
pedig azért kezeljük, mert kiskorúként csak a törvényes képviselőddel tudsz jogszerű 
nyilatkozatot tenni és hozzájárulni az adatkezeléshez. 
 
Az adatkezelés jogalapja:  
 
Biztosan hallottál már a GDPR-ról, ami nem más, mint az Európai Unió általános 
adatvédelmi rendelete. Ez szabályozza a személyes adataink kezelését. Ennek 6. cikk (1) 
bekezdésének a) pontja alapján – ha már elmúltál 16 éves - az általad megküldött 
személyes adatok kezelésének jogalapja a te hozzájárulásod. Ez azt jelenti, hogy ennek a 
tájékoztatónak az átolvasása után te döntöd el, hogy szeretnél-e ebben a játékban részt 
venni és ha úgy döntesz, hogy elküldöd nekünk a videódat, akkor hozzájárulsz ahhoz, hogy 
azt a kollégáinkból álló zsűri megtekintse és véleményezze. Ha pedig te vagy a napi nyertes, 
akkor a videód kikerül az Operaház YouTube csatornájára és Facebook oldalára. 
 
Amennyiben még nem vagy 16. éves, szükség lesz a szüleid hozzájáruló nyilatkozatára. 
Ők az info@opera.hu e-mail címre küldött üzenetben adhatják meg a hozzájárulásukat. 
 
Mennyi ideig őrizzük meg az általad megküldött videót? 
 
Az általad megküldött videót 30 napig őrizzük meg. Amennyiben a nyertesek között vagy, 
úgy a nevedet és e-mail címedet az Eiffel Műhelyház megnyitójának napját követő 5. 
munkanapig őrizzük meg. Az őrzési idő lejártát követően adataidat töröljük. 
 
Kik láthatják az általatok megküldött videókat? 
 
A videókat a Magyar Állami Operaház közösségi felületeit kezelő munkatársai) jogosultak 
megtekinteni. A főigazgatóval együtt ők fogják kiválasztani, kisorsolni a nap 5 nyertesét. A 
napi nyertes videója az Operaház YouTube csatornáján és Facebook oldalán lesz 
közzétéve, így arra vonatkozóan a YouTube és a Facebook adatkezelési szabályai 
vonatkoznak. 
 
Milyen jogaid vannak, miután elküldted nekünk a videódat? 

• információt kérhetsz tőlünk arról, hogy veled kapcsolatban milyen személyes adatot 
kezelünk, továbbá másolatot kérhetsz ezekről az adatokról; 

• kérheted, hogy helyesbítsük a személyes adataidat (például ha rosszul írtuk ki a 
nevedet); 

• kérheted, hogy töröljük a személyes adataidat; 

• kérheted, hogy korlátozzuk a személyes adataid kezelését; 

• bármikor lehetőséged van tiltakozni a személyes adataid kezelése ellen, ebben az 
esetben mi nem kezelhetjük tovább az adataidat; 

 
Kérünk, hogy ha bármilyen problémád, észrevételed van, azt írd meg a dpo@opera.hu e-
mail címre, vagy keresd adatvédelmi tisztviselőnket a 06-1-814-7481-es telefonszámon.  
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Ezen túlmenően lehetőséged van a felügyeleti hatóságot is felkeresni, ők a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, itt találod meg őket: 
ugyfelszolgalat@naih.hu, 06-1-391-1400, 1530 Budapest, Pf. 5.  
 
Lehetőséged van továbbá bírósághoz fordulni, adatvédelmi ügyekben az illetékes 
törvényszék bírálja el az igényeket. 
 
 
Kelt: Budapest, 2020. március 23.  
 
 

Magyar Állami Operaház 
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