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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ ÁLTAL MEGHIRDETETT PRÓBATÁNC
ELJÁRÁSÁHOZ

A Magyar Állami Operaház balettegyüttese, a Magyar Nemzeti Balett próbatáncot hirdet a
társulatban betöltendő álláshelyekre. Az eljárás adatkezeléséről a Magyar Állami Operaház az
alábbi tájékoztatást nyújtja:
Hogyan zajlik a próbatánc?
Próbatáncot 3 módon hirdetünk meg:
1./ Nyílt próbatánc: minden évben előre meghirdetett időpontban zsűri előtt tartott esemény,
amelyen a jelentkezők csoportosan vesznek részt;
2./ Privát próbatánc: év közben meghirdetett üres álláshelyre jelentkezést követően a társulat
egy balettgyakorlata alkalmára megszervezett esemény;
3./ Online próbatánc: előre meghirdetett esemény, amely a résztvevőkkel egyeztetett
időpontban, informatikai eszköz útján, online csatornán, legfeljebb 3-4 fős zsűri előtt történik.
A nyílt- és privát próbatánc alkalmával a Magyar Állami Operaház fotósa, marketing, vagy PR
munkatársa, illetőleg egy televíziós stáb fénykép- és videófelvételeket készíthet, amelyet a
Magyar Állami Operaház promóciós célra használhat fel. Az online próbatáncot a Magyar
Állami Operaház nem rögízti.
Ki az adatkezelő?
A Magyar Állami Operaház (1061 Budapest, Andrássy út 22.). A próbatánccal kapcsolatos,
adatkezelés tárgyában felmerült kérdés esetén keressenek bennünket a dpo@opera.hu e-mail
címen, vagy a 06 1 8147 444 telefonszámon, adatvédelmi tisztviselőnk válaszol a kérdéseikre.
Milyen személyes adatokat kezelünk?
A próbatáncra jelentkező:
▪ nevét, elérhetőségeit (e-mail cím, mobilszám);
▪ az általa megküldött önéletrajzban szereplő személyes adatokat;
▪ állampolgárságát;
▪ magasságát (centiméterben megadva), súlyát (kilogrammban megadva);
▪ arcképét (a jelentkezés során általa megküldött fényképek, a nyílt-és privát próbatánc
alkalmával készített fényképek);
▪ a róla készült videofelvételeket (általa megküldött, továbbá a nyílt- és privát próbatánc
alkalmával készített videófelvételek);
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Az adatkezelés célja:
Az adatkezelés célja a Magyar Állami Operaház balettegyüttesében megüresedett álláshelyek
betöltése. Ehhez kapcsolódóan kapcsolattartás a jelentkezőkkel, a szakmailag megalapozott
döntések meghozatalának elősegítése. A nyílt- és privát próbatáncok alkalmával a Magyar
Állami Operaház által megbízott fotós és filmes stáb által készített fénykép- és
videófelvételeket promóciós célra használjuk fel.
Az adatkezelés jogalapja:
A Magyar Állami Operaház közfeladatot ellátó szervezet, amelynek Alapító Okirata szerint
ellátandó közfeladata többek között az egyetemes opera- és balettművészeti alkotások
nemzeti alapintézménynek megfelelő magas színvonalú bemutatása, repertoáron tartása,
fokozott figyelemmel a magyar szerzők műveire, az opera- és balettelőadások mellett a
zeneirodalom más színpadi műveinek bemutatása, zenekari koncertek és egyéb, művészeti
rendezvények,
események
rendezése,
tehetségkutatás
és
tehetség-gondozás,
utánpótlásképzés folytatása fiatal ének- és táncművészek körében.
Erre tekintettel az adatkezelés jogalapja az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének
(a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, azaz az adatkezelés közérdekű, vagy
az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges.
Mennyi ideig őrizzük meg a személyes adatait?
Sikeres próbatánc esetén:
A pályázati eljárás során az Ön által megküldött önéletrajzot a jogviszony létrejöttét követően
a foglalkoztatotti személyi anyagában helyezzük el, és a jogviszonyának megszűnésétől
számított 3 évig őrizzük meg, az adatkezelő a munkahelyi adatkezelési tájékoztatóban
rögzítetteknek megfelelően. Az önéletrajzon kívüli személyes adatok, fényképek,
videófelvételek, az álláshely betöltésétől számított 6 hónapig kerülnek megőrzésre az
adatkezelő belső informatikai rendszerében, aki ezt követően jegyzőkönyv felvétele mellett
megsemmisíti azokat.
Sikertelen próbatánc esetén:
Amennyiben a pályázat során a próbatáncra jelentkezővel foglalkoztatásra irányuló jogviszony
nem jön létre, a személyes adatait az adatkezelő az álláshely betöltésétől számított 6 hónapig
őrzi meg belső informatikai rendszerében, ezt követően jegyzőkönyv felvétele mellett
megsemmisíti azokat.
Kik láthatják a személyes adatait és milyen módon őrizzük azokat?
Az Ön személyes adatait a Magyar Állami Operaház balettegyüttesének mindenkori igazgatója
és az általa kijelölt személyek jogosultak megtekinteni, különösen, de nem kizárólagosan a
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balettigazgató által a próbatánc zsűrijébe meghívott balettmesterek és a Balett Titkárság
alkalmazottai.
A személyes adatokat elektronikusan tároljuk egy külön erre a célra készült mappában,
amelyhez kizárólag a mindenkori balettigazgató és a Balett Titkárság munkatársai
rendelkeznek hozzáféréssel. Az informatikai rendszerre vonatkozó biztonsági szabályozást a
Magyar Állami Operaház IT Biztonsági Szabályzata tartalmazza.
Az érintettek jogai az adatkezelés során:
• információt kérhet arról, hogy vele kapcsolatban milyen személyes adatot kezelünk,
továbbá másolatot kérhet ezekről az adatokról;
• kérheti, a személyes adatainak helyesbítését (például névelírás esetén);
• kérheti a személyes adatainak törlését;
• kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását;
• bármikor lehetősége van tiltakozni a személyes adatainak kezelése ellen;
Kérünk, hogy bármilyen probléma, észrevétel esetén vegye fel velünk a kapcsolatot a
dpo@opera.hu e-mail címen, vagy keresse adatvédelmi tisztviselőnket a 06 1 8147 444
telefonszámon.
Ezen túlmenően lehetősége van felkeresni a felügyeleti hatóságot is: Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság, elérhetőségei: ugyfelszolgalat@naih.hu, 06-1-391-1400, 1530
Budapest, Pf. 5.
Lehetősége van továbbá bírósághoz fordulni, adatvédelmi ügyekben az illetékes törvényszék
bírálja el az igényeket.
Kelt: Budapest, 2020. június …
Magyar Állami Operaház
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