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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
~ a Magyar Állami Operaház Gyermekkarának online felvételi eljárásához ~
– Hatályos a 2021. évi felvételi eljárástól kezdődően –
A Magyar Állami Operaház online felvételt hirdetett jó hallással, tiszta énekhanggal rendelkező
gyermekek részére, akik szeretnének a Magyar Állami Operaház Gyermekkarában énekelni.
Tekintettel a kialakult nemzetközi járványügyi helyzetre, a felvételi eljárás online zajlik olyan módon, hogy
a gyermekek – a szülő (törvényes képviselő) által tett hozzájáruló nyilatkozat megküldésével egyidejűleg
– egy róluk készült videófelvétellel jelentkezhetnek, amelyet egy szakértőkből álló felvételi bizottság bírál
el.
A felvételi eljárás keretében zajló adatkezelésről a Magyar Állami Operaház az alábbi tájékoztatást
nyújtja.
Ki az adatkezelő?
Név:
Székhely, levelezési cím:
Honlap:
Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

Magyar Állami Operaház
1061 Budapest, Andrássy út 22.
www.opera.hu
dpo@opera.hu, 06 1 814 7444

Ki az adatkezelés érintettje?
Az a kiskorú, aki a felvételi eljárásra szabályos jelentkezést nyújt be, valamint a jelentkezésben
közreműködő szülő (törvényes képviselő).
Milyen személyes adatokat kezelünk?
A gyermek videófelvételen szereplő arcmását, továbbá a felvételi adatlapon szereplő adatokat: a
gyermek neve; lakóhelyének, tartózkodási helyének címe; születési helye és ideje; jelenlegi óvodájának,
iskolájának neve, címe; iskolai osztálya; állampolgársága; eddigi zenei tanulmányai; szülő (törvényes
képviselő) neve, e-mail címe, telefonszáma.
Az adatkezelés célja:
A koronavírus-járvány következtében nincs lehetőség arra, hogy az adatkezelő személyes megjelenés
mellett folytasson le felvételi eljárást, emiatt a jelentkezők által megküldött videóanyagok alapján bírálja
el a jelentkezők közül, hogy ki kapcsolódhat be az általa biztosított felkészülésbe, és 3. osztálytól a
kórusmunkába.
A felvételi adatlapon szereplő, a gyermekre vonatkozó adatokat a köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 41. § (4) bekezdése alapján, a bázisiskolával, mint köznevelési intézménnyel közösen, az
adminisztráció és a hatósági bejelentések céljából kezeljük.
A szülő (törvényes képviselő) nevének kezelése elengedhetetlen, ugyanis a kiskorú gyermek kizárólag
a törvényes képviselő útján tehet érvényes jognyilatkozatot, akinek kifejezetten hozzá kell járulnia az
adatkezeléshez. A szülő (törvényes képviselő) telefonszámára és e-mail címére – a felvételi eljárás
idejére. és amennyiben a gyermek felvételt nyert, azon túl – kapcsolattartás céljából van szükségünk.
Az adatkezelés jogalapja:
A Magyar Állami Operaház olyan közfeladatot ellátó szervezet, amelynek Alapító Okirata szerinti
ellátandó közfeladata az előadó-művészet. Az Alapító Okirat nevesíti az alábbi feladatot: „az opera- és a
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balettművészet utánpótlásképzésének részeként azoknak a fiatal művészeknek, akiket saját
produkciójában kíván felléptetni ösztöndíj biztosítása, mesterkurzusok szervezése, valamint a fiatal
művészek színpadképességének fokozására képzés biztosítása a Magyar Állami Operaház
énekstúdiójában, valamint balettkarában.”
Erre tekintettel az adatkezelés jogalapja az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének (a
továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, vagyis az, hogy az adatkezelés közérdekű, vagy az

adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához
szükséges.

A felvételi eljárásban való részvételhez ezen túlmenően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.

törvény (a továbbiakban: Ptk.) 2:9. § (1) bekezdése alapján szükséges a szülők hozzájáruló nyilatkozata,
így a szülők neve tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja jelenti a jogalapot, vagyis: az
adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
A szülő (törvényes képviselő) kapcsolattartási adatait hozzájárulás alapján kezeljük, vagyis a jogalap a
GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak

egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.

Mennyi ideig őrizzük meg a személyes adatokat?
A videófelvételek megőrzési ideje 30 nap. Az őrzési idő lejártát követően töröljük azokat.
A jelentkező gyermekre vonatkozó egyéb személyes adatokat legkésőbb a felvételi eljárás lezárultáig
őrizzük meg, azzal, hogy ha a gyermek felvételt nyert, az adatkezelés a megfelelő jogalap fennálltáig
tovább is megvalósul.
Kik jogosultak a megküldött videókat megtekinteni?
A videókat kizárólag a Magyar Állami Operaház Gyermekkara felvételi bizottságának tagjai jogosultak
megtekinteni.
Az érintettek jogai az adatkezelés során:
•
•
•
•
•
•

információt kérhetnek arról, hogy velük kapcsolatban milyen személyes adatot kezelünk,
másolatot kérhetnek ezekről az adatokról;
kérhetik a személyes adatainak helyesbítését (például névelírás esetén);
kérhetik a személyes adataik törlését;
kérhetik a személyes adataik kezelésének korlátozását;
bármikor lehetőségük van tiltakozni a személyes adataik kezelése ellen;

Kérjük, hogy bármilyen probléma, észrevétel esetén vegyék fel velünk a kapcsolatot a
dpo@opera.hu e-mail címen.
Ezen túlmenően lehetőség van felkeresni a felügyeleti hatóságot is:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (elérhetőségei: ugyfelszolgalat@naih.hu, 06-1391-1400, 1530 Budapest, Pf. 5.)
Lehetőség van továbbá bírósághoz fordulni: adatvédelmi ügyekben az illetékes törvényszék bírálja el az
igényeket.
Kelt: Budapest, [időbélyegző szerint]
Magyar Állami Operaház
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