ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

PIONEER STILLKING FILMS KFT
1. A JELEN TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA
A jelen Tájékoztató célja, hogy teljes körűen bemutassa a Filmgyártó, mint Adatkezelő által kifejtett
Adatkezelési tevékenységeket az Általános Adatvédelmi Rendelettel (GDPR) összhangban.
2. FOGALMAK
A jelen Tájékoztatóban nagy kezdőbetűvel szereplő fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:
a) Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, amely az Adatkezelő nevében Személyes
Adatokat Kezel;
b) Adatkezelés/Kezelés: a Személyes Adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így pl. a gyűjtés,
rögzítés, tárolás, megváltoztatás, felhasználás, továbbítás;
c) Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, amely a Személyes Adatok Kezelésének
céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;
d) Alvállalkozó: a Filmgyártó részére megbízási, vállalkozási vagy egyéb polgári jogi jogviszony
keretében szolgáltatást nyújtó, de a Filmgyártás folyamatában közvetetten résztvevő jogi
személyek (pl. beszállítók, jogi képviselők, könyvelők, adótanácsadók, bérszámfejtők,
auditorok, utazási ügynökök, catering szolgáltatók, biztosító társaságok, pénzügyi
intézmények, helyszín bérbeadók stb.);
e) Érintett: az Adatok alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy; azonosítható
az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító,
például név, helymeghatározó adat, online azonosító alapján azonosítható; jelen Tájékoztató
vonatkozásában a Kapcsolattartó Személyeket, Külföldi Stábtagokat, Magyar Stábtagokat és a
Szereplőket együttesen jelenti;
f) Filmgyártás: a Mozgóképről szóló 2004. évi II. tv. 2. § 20. pontja szerinti tevékenység
g) GDPR: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános
adatvédelmi rendelet);
h) Kapcsolattartó Személyek: az Alvállalkozókkal megkötött szerződésekben megnevezett
természetes személyek;
i)

Külföldi Stábtagok: a Filmgyártás folyamatában közvetlenül részt vevő, és a Filmgyártóval
megbízási, vállalkozási vagy egyéb polgári jogi jogviszonyban álló, vagy közvetlenül
jogviszonyban nem álló, nem magyar állampolgárságú természetes személyek, akik személyes
adatait a Filmgyártó a Filmgyártással kapcsolatban kezeli;

j)

Magyar Stábtagok: a Filmgyártás folyamatában közvetlenül részt vevő, és a Filmgyártóval
munkaviszonyban álló vagy megbízási, vállalkozási vagy egyéb polgári jogi jogviszony
keretében részére szolgáltatást nyújtó magyar állampolgárságú természetes személyek, továbbá
a Filmgyártó részére megbízási, vállalkozási vagy egyéb polgári jogi jogviszony keretében
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szolgáltatást nyújtó jogi személy természetes személy munkavállalói vagy egyéb polgári jogi
jogviszony keretében foglalkoztatottjai;
k) NMHH: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság;
l)

Személyes Adat/Adat: az Érintettre vonatkozó bármely információ;

m) Szereplők: bármely ügynökség által a Filmgyártás céljára a Filmgyártónak kiközvetített vagy
a Filmgyártó által közvetlenül szerződtetett és a Filmgyártás folyamatában résztvevő
természetes személyek (Magyar Szereplők és Külföldi Szereplők), így különösen
előadóművészek, beszélő vagy nem beszélő szereplők, kaszkadőrök, statiszták;
n) Tájékoztató: a jelen Adatkezelési Tájékoztató;
o) Pioneer: Pioneer Stillking Films Kft. (székhely: 1056 Budapest, Molnár utca 53.,
cégjegyzékszám: Cg. 01-09-202109, e-mail cím: ildiko@pioneer.hu) és kapcsolt vállalkozásai;
p) Producer: A Filmgyártásra Pioneer-ral megrendelőként szerződött külföldi producer vagy coprodukciós megállapodás estén külföldi co-producer.
3. AZ ADATKEZELŐ
A jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatkezelési tevékenységek tekintetében a Filmgyártó
minősül Adatkezelőnek.
4. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS A KEZELT ADATOK KÖRE
A Filmgyártó a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatkezelési tevékenységei során a Személyes
Adatokat az 1. sz. mellékletben meghatározottak szerint KezeliA Filmgyártó a Kezelt Személyes Adatok közül minden esetben kizárólag az adott Érintett
tevékenysége által indokolt Adatokat kezeli, az Adatkezelés céljának eléréséhez feltétlenül
szükséges mértékben, az adott Érintett alapvető jogainak és szabadságainak tiszteletben tartása
mellett.
5. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
Magyar Stábtagok és Külföldi Stábtagok
A Magyar Stábtagok és a Külföldi Stábtagok Személyes Adatai Kezelésének jogalapja az érintett
Magyar Stábtag vagy Külföldi Stábtag kifejezett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont],
valamint a Filmgyártóra vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont].
A Filmgyártóval közvetlenül szerződő természetes személy Magyar Stábtagok esetén az
Adatkezelés jogalapja lehet továbbá a természetes személy Magyar Stábtaggal történő szerződés
megkötése és annak teljesítése is [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont]. A Külföldi Stábtagok Személyes
Adatai Kezelésének jogalapja továbbá a Filmgyártó jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont].
Ha az Adatkezelés a Magyar Stábtag vagy a Külföldi Stábtag hozzájárulásán alapul, úgy az
Adatkezeléshez szükséges hozzájárulás megadása önkéntes. A Magyar Stábtag vagy a Külföldi
Stábtag a megadott hozzájárulását jogosult az Adatkezelőhöz intézett írásbeli nyilatkozat útján
bármikor visszavonni azzal, hogy ebben az esetben ez nem érinti a visszavonás előtti Adatkezelés
jogszerűségét. Amennyiben azonban a Magyar Stábtag vagy a Külföldi Stábtag nem adja
hozzájárulását az Adatkezeléshez, vagy a korábban megadott hozzájárulását visszavonja, úgy az
azzal a következménnyel járhat, hogy a Filmgyártó nem képes a Magyar Stábtaggal vagy a Külföldi
Stábtaggal, illetve az őket munkaviszonyban, megbízási, vállalkozási vagy egyéb polgári jogi
jogviszony keretében foglalkoztató jogi személyekkel megkötendő valamely szerződés
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megkötésére, vagy valamely már megkötött szerződés teljesítésére.
Abban az esetben, ha az Adatkezelés valamely szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez, illetve
a Filmgyártóra vonatkozó valamely jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, úgy az
adatszolgáltatás a Magyar Stábtag vagy a Külföldi Stábtag számára kötelező. Ebben az esetben
nincs szükség a Magyar Stábtag vagy a Külföldi Stábtag hozzájárulására. Amennyiben a Magyar
Stábtag vagy a Külföldi Stábtag nem adja meg az ezen célokból Kezelt Személyes Adatait, úgy az
azzal járhat, hogy a Filmgyártó nem képes a Magyar Stábtaggal vagy a Külföldi Stábtaggal, illetve
az őket munkaviszonyban, megbízási, vállalkozási vagy egyéb polgári jogi jogviszony keretében
foglalkoztató jogi személyekkel megkötendő valamely szerződés megkötésére, vagy valamely már
megkötött szerződés teljesítésére.
A Külföldi Stábtagok Személyes Adatai Kezelésével kapcsolatosan a Filmgyártónak jogos érdeke
fűződik ahhoz, hogy az Adatkezelés révén megfelelően biztosított legyen a Producerrel megkötött,
Filmgyártásra vonatkozó szerződés teljesítése és a felek közötti kommunikáció.
Szereplők és Kapcsolattartó Személyek
A Szereplők és Kapcsolattartó Személyek Személyes Adatai Kezelésének jogalapja az érintett
Szereplők vagy Kapcsolattartó Személyek kifejezett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont],
valamint a Filmgyártóra vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont]
a velük kapcsolatos bejelentési, könyvelési és egyéb kötelezettségek teljesítése.
A Szereplők és Kapcsolattartó Személyek Személyes Adatai Kezelésének jogalapja a Filmgyártó
jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont].
A Szereplők Személyes Adatai Kezelésével kapcsolatosan a Filmgyártónak jogos érdeke fűződik
ahhoz, hogy a Szereplőkkel a Filmgyártás folyamata során megfelelően kapcsolatot tarthasson, és
a szükséges szerzői jogi nyilatkozatokat beszerezhesse tőlük.
A Kapcsolattartó Személyek Személyes Adatai Kezelésével kapcsolatosan a Filmgyártónak jogos
érdeke fűződik ahhoz, hogy az Adatkezelés révén megfelelően biztosított legyen az adott szerződés
teljesítése és a szerződéses felek közötti kommunikáció.
A fentieken túlmenően a Filmgyártónak a Külföldi Stábtagok, a Szereplők és Kapcsolattartó
Személyek Személyes Adatai Kezelésével kapcsolatban fennálló jogos érdeke lehet különösen, de
nem kizárólagosan az is, ha az Adatok Kezelése folyamatban lévő hatósági, peres vagy más
hivatalos eljárás során a Filmgyártóra irányadó jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés
igazolásához, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges.
Amennyiben a jogos érdeken alapuló Adatkezelés során a Külföldi Stábtag, a Szereplő vagy a
Kapcsolattartó Személy nem adja meg a Személyes Adatait a Filmgyártó részére, úgy az azzal a
következménnyel járhat, hogy a Filmgyártó nem képes a Külföldi Stábtagokkal, a Szereplőkkel
vagy a Kapcsolattartó Személyekkel, illetve az őket munkaviszonyban, megbízási, vállalkozási
vagy egyéb polgári jogi jogviszony keretében foglalkoztató jogi személyekkel megkötendő
valamely szerződés megkötésére, vagy valamely már megkötött szerződés teljesítésére.
6. IGÉNYBE VETT ADATKEZELŐK/ADATFELDOLGOZÓK
Bizonyos esetekben az Alvállalkozók Személyes Adatokat Kezelhetnek a Filmgyártóval kötött
szerződés teljesítése céljából vagy a Filmgyártó nevében és megbízásából. Ezen túlmenően, a
Filmgyártás folyamatában részt vevő egyes Magyar Stábtagok és/vagy Külföldi Stábtagok a
Filmgyártás lebonyolításának elősegítése érdekében szintén Személyes Adatokat Kezelhetnek a
Filmgyártóval kötött szerződés teljesítése céljából vagy a Filmgyártó nevében és megbízásából.
A fent meghatározott esetekben az Érintettek Adatai tekintetében az Alvállalkozók, a Magyar
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Stábtagok és a Külföldi Stábtagok Adatkezelőként vagy Adatfeldolgozóként járnak el.
Az Alvállalkozók, a Magyar Stábtagok és a Külföldi Stábtagok az Adatokat Adatfeldolgozóként
kizárólag a Filmgyártó utasításai alapján, az általa meghatározott ideig és módon Kezelhetik.
7. AZ ADATOK MEGISMERÉSRE JOGOSULTAK
Az Adatokat kizárólag a Filmgyártó vagy az Alvállalkozók szervezetéhez tartozó azon személyek,
valamint azon Magyar Stábtagok és a Külföldi Stábtagok, illetve az ő szervezetükhöz tartozó azon
személyek jogosultak megismerni, akik az Adatok megismeréséhez megfelelő jogosultsággal
rendelkeznek, továbbá akiknek az Adatok megismerése szerződéses vagy törvény által előírt
kötelezettségeik teljesítéséhez feltétlenül szükséges és mellőzhetetlen.
8. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
A Filmgyártó az Érintettekre vonatkozó Személyes Adatokat az adatok felvételétől számított 8 évig
őrzi meg.
A fentiekben meghatározott adatmegőrzési idő leteltét követően a Filmgyártó törli a Kezelt
Adatokat.
A Filmgyártó nem köteles az Adatok fentiek szerinti törlésére, amennyiben az Adatkezelőnek olyan
jogos érdeke áll fenn, amelynek alapján az Adatoknak a fenti adatmegőrzési időnél hosszabb idejű
megőrzése szükséges. Ilyen jogos érdek lehet különösen, de nem kizárólagosan az Adatok
bizonyítékként történő felhasználása bírósági vagy más hatósági eljárás során, vagy folyamatban
lévő hatósági, peres vagy más hivatalos eljárás során a Adatkezelőre irányadó jogszabályi
kötelezettségeknek való megfelelés igazolása.
Bíróság vagy más hatóság megkeresése esetén az Adatkezelő köteles a rögzített Adatokat a
bíróságnak vagy más hatóságnak haladéktalanul megküldeni.
9. ADATTOVÁBBÍTÁS
A Filmgyártó a Személyes Adatokat szükség esetén átadhatja a feladatkörükben eljáró hatóságok
vagy bíróságok részére, amennyiben az Adatok átadása bűncselekmény vagy szabálysértés
gyanújának észlelése vagy a hatóság vagy bíróság felhívása alapján, a bűncselekmény vagy
szabálysértés gyanújának kivizsgálása vagy a Filmgyártóra irányadó jogszabályi
kötelezettségeknek való megfelelés igazolása, vagy jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy
védelme érdekében szükséges.
A Filmgyártó a Személyes Adatokat a Filmgyártással összefüggésben átadhatja a Producer részére
is.
Amennyiben a Producer kanadai székhelyű társaság, úgy az adattovábbításra az alábbiak
vonatkoznak: Az Európai Bizottság a 2002/2/EK számú, 2001. december 20-án meghozott
határozatában Kanada vonatkozásában megállapította, hogy a személyes információk védelméről
és az elektronikus dokumentumokról szóló törvény ("Personal Information Protection and
Electronic Documents Act") hatálya alá tartozó szervezetek részére irányuló adattovábbítások
esetén Kanada biztosítja a Személyes Adatok megfelelő szintű védelmét, így az ilyen címzettek
részére történő adattovábbítás esetén a GDPR 45. cikk (1) bekezdése alapján további külön
engedélyre nincs szükség. Tekintettel arra, hogy a Producer a fent megnevezett törvény hatálya alá
tartozik, így a részére továbbított Személyes Adatok megfelelő szintű védelme biztosított.
Amennyiben a Producer USA, Kína vagy egyéb olyan EGT-n kívüli harmadik országbeli székhelyű
társaság, amellyel kapcsolatban nincs érvényben az Európai Bizottság által hozott megfelelőségi
határozat, úgy az adattovábbításra az alábbiak vonatkoznak: Tekintettel arra, hogy ezen
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országokban a Személyes Adatok megfelelő szintű védelme nem biztosított, a Filmgyártó az
Adatok Producer felé történő továbbításához szükséges megfelelő és alkalmas garanciákat [GDPR
46. cikk (2) bekezdés c) pont] az Európai Bizottság által jóváhagyott általános szerződési feltételek
alkalmazása útján biztosítja a Érintettek részére. Az Érintett az adattovábbítási megállapodásról és
az általános szerződési feltételekről a 2. o) pontban meghatározott e-mail címen másolatot
igényelhet.
A Filmgyártó a fentieken kívül semmilyen más célból nem továbbít Személyes Adatokat
semmilyen más személy részére.
10. AZ ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI
Az irányadó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően az Érintett jogosult: (i) Személyes
Adataihoz hozzáférést kérni; (ii) a Személyes Adatai helyesbítését kérni; (iii) a Személyes Adatai
törlését kérni; (iv) a Személyes Adatai Kezelésének korlátozását kérni; (v) Személyes Adatai
tekintetében adathordozhatósággal élni; és (vi) tiltakozni a Személyes Adatai Kezelése ellen.
(i) Hozzáféréshez való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon
arra vonatkozóan, hogy Személyes Adatai Kezelése
folyamatban van-e, és ha ilyen Adatkezelés
folyamatban van, jogosult arra, hogy Személyes
Adataihoz, valamint az Adatkezeléssel kapcsolatos
egyes információkhoz hozzáférést kapjon.
A hozzáférési jog többek között kiterjed az alábbi
információkra: az Adatkezelés célja, a Kezelt
Adatok kategóriái, azon címzettek megjelölése,
akik részére az Adatokat továbbították.
Az Érintett továbbá jogosult arra, hogy másolatot
kérjen az Adatkezelő által Kezelt Személyes
Adatairól.

(ii) Helyesbítéshez való jog:

Bizonyos esetekben az Érintett jogosult arra, hogy
kérésére a rá vonatkozó pontatlan Személyes
Adatok helyesbítésre, illetve a hiányos Személyes
Adatok kiegészítésre kerüljenek.

(iii) Törléshez (elfeledtetéshez) való jog:

Bizonyos esetekben az Érintett jogosult arra, hogy
kérésére a rá vonatkozó Személyes Adatok törlésre
kerüljenek, és az Adatkezelő köteles lehet arra, hogy
az ilyen adatokat törölje.

(iv) Adatkezelés korlátozásához való jog:

Bizonyos esetekben az Érintett jogosult arra, hogy
kérésére a rá vonatkozó Személyes Adatok
Kezelése korlátozásra kerüljön. Ilyen esetben az
érintett Adatok kizárólag meghatározott célokból
kezelhetők.

(v) Adathordozhatóság:

Bizonyos esetekben az Érintett jogosult arra, hogy a
rá vonatkozó Személyes Adatokat tagolt, széles
körben használt, géppel olvasható formátumban
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megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az
Adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
Az Érintett továbbá jogosult lehet arra is, hogy – ha
ez technikailag megvalósítható – kérje a Személyes
Adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
(vi) Tiltakozáshoz való jog:

Bizonyos esetekben az Érintett jogosult arra, hogy
tiltakozzon a Személyes Adatai kezelése ellen, és
ilyen esetben előfordulhat, hogy az Adatkezelő nem
kezelheti tovább ezen Adatokat.

A fenti jogokkal kapcsolatban kérjük, vegyék figyelembe, hogy egyes esetekben az adott kérés
teljesítése az Adat természete miatt nem vagy csak korlátozottan lehetséges, illetve hogy a fenti
jogosultságok nem korlátlanok, és annak gyakorlását az irányadó adatvédelmi szabályok
feltételekhez köthetik.
Az Érintett a fenti jogait a Filmgyártónak a jelen Tájékoztató 2. o) pontjában megjelölt címére
küldött postai levél, vagy e-mail címére küldött elektronikus levél útján gyakorolhatja. Az
Adatkezelő a megkereséseket a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 1 (egy) hónapon belül
megválaszolja.
Az Érintett továbbá jogosult panasszal élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., tel.: +36 (1) 391-1400, e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), illetőleg a jogellenes Adatkezelés miatt
választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat.
11. A JELEN TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA
A Filmgyártó jogosult arra, hogy a jelen Tájékoztatót a jogszabályi környezetben vagy az
Adatkezelési tevékenységben bekövetkezett változás esetén módosítsa. Az utolsó frissítés dátuma
a jelen Tájékoztató végén kerül feltüntetésre. Kérjük, gondoskodjon arról, hogy bizonyos
időközönként áttekintse a jelen Tájékoztatót annak érdekében, hogy naprakész információkkal
rendelkezzen a Személyes Adatai kezelésével összefüggésben.
Utolsó módosítás dátuma: 2021. november 8.
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1. sz. melléklet
Az Adatkezelő az alább meghatározott személyes adatokat
az alábbi célokból, jogalapokon és ideig kezeli
Sz.
1.

Adatkezelés megnevezése
és célja
Magyar és külföldi stábtagok
és szereplők - céges
A stábtagokat foglalkoztató
cégekkel
szerződéskötés,
kapcsolattartás, könyvelés,
statisztika
Egészségügyi adatok baleset,
megbetegedés
esetén
biztosítási
vagy
egészségügyi ellátás céljából

Kezelt Személyes
Adatok köre
Azonosító adatok (név,
születési hely, -idő, anyja
neve,
lakcím,
személyazonosító
okmány típusa, személyi
igazolvány száma és
másolata,
állampolgárság, útlevél
száma és lejáratának
dátuma és másolata, TAJszám
vagy
EU
egészségbiztosítási
kártya
másolata,
telefonszám, e-mail cím)
A
Produkcióval
kapcsolatos
adatok
(beosztás,
terület,
belépés-, kilépés dátuma,
veszélyhelyzetben
értesítendő személy neve
és
telefonszáma,
jogosítványok,
bizonyítványok)
Számlázandó
tevékenység, Megbízási
díjjal és költségtérítéssel
kapcsolatos adatok
Kiskorúak
esetén
a
gyámhivatal
által
kiállított munkavállalási
engedély másolata, mely
tartalmazza az iskolai
adatokat,
és
a
szülő(k)/gondviselő(k)
nevét, lakcímét is
Nyilvános
céginformációs adatok
(Vállalkozás neve és
típusa,
székhelye,
adószáma, képviselője,
cégjegyzékszáma),
aláírási
címpéldány,
kisadózói
státusz
nyilatkozat
(kisadózói
jogviszony
kezdete),
társasági
szerződés;
egyéni
vállalkozó
esetében:
egyéni
vállalkozó
törzsadat
lekérdezés és másolata
(egyéni
vállalkozás
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Adatkezelés jogalapja
Az Érintett hozzájárulása
[GDPR 6. cikk (1) bek. a)
pont]
Jogi
kötelezettség
teljesítése [GDPR 6. cikk
(1) bek. c) pont]
Az
Adatkezelő
vagy
harmadik személy jogos
érdeke [GDPR 6. cikk (1)
bek. f) pont]
Az Érintett hozzájárulása
[GDPR 9. cikk (2) bek. a)
pont]

Adatkezelés
időtartama
A hozzájárulás
visszavonásáig,
illetőleg 8 évig

2.

Magyar és külföldi stábtagok
és
szereplők
magánszemélyek
Szerződéskötés,
kapcsolattartás, könyvelés és
statisztika céljából
Egészségügyi adatok baleset,
megbetegedés
esetén
biztosítási
vagy
egészségügyi ellátás céljából

nyilvántartási szám), EV
igazolvány
másolata
vagy
okmányirodai
igazolás/értesítés
másolata a bejegyzésről;
diák egyéni vállalkozó
esetén: iskolai jogviszony
igazolás)
Az Adatkezelő által az
egyes
projektek
vonatkozásában az adott
projekt által megkövetelt
compliance
célokból
eseti jelleggel bekért
nyilatkozatokon,
adatlapokon feltüntetett
adatok
Egészségügyi
adatok,
allergia
információ
Pólóméret
Azonosító adatok (név,
születési hely, -idő, anyja
neve,
lakcím,
személyazonosító
okmány típusa, személyi
igazolvány száma és
másolata,
állampolgárság, útlevél
száma és lejáratának
dátuma,
lakcímkártya,
TAJ-szám vagy EU
egészségbiztosítási
kártya
másolata,
adóazonosító
jel,
telefonszám, e-mail cím,
magán bankszámlaszám,
bank neve, legmagasabb
iskolai
végzettséget
igazoló
bizonyítvány
másolata, TB-kiskönyv,
előző munkahely kilépő
papírjai
nem
első
munkahely esetén, más
vállalkozásban meglévő
munkaviszonnyal
kapcsolatos
havi
bérjegyzék másolata)
Az
adott
projekttel
kapcsolatos
adatok
(beosztás,
terület,
belépés-, kilépés dátuma,
veszélyhelyzetben
értesítendő személy neve
és
telefonszáma,
jogosítványok,
bizonyítványok)
Megbízási
díjjal
és
költségtérítéssel
kapcsolatos adatok
Kiskorúak
esetén
a
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Az Érintett hozzájárulása
[GDPR 6. cikk (1) bek. a)
pont]
Az
Érintettel
kötött
szerződés
teljesítése
[GDPR 6. cikk (1) bek. b)
pont]
Jogi
kötelezettség
teljesítése [GDPR 6. cikk
(1) bek. c) pont]
Az
Adatkezelő
vagy
harmadik személy jogos
érdeke [GDPR 6. cikk (1)
bek. f) pont]
Az Érintett hozzájárulása
[GDPR 9. cikk (2) bek. a)
pont]

A hozzájárulás
visszavonásáig,
illetőleg 8 évig

3.

Statiszták
Kapcsolattartás, szerzői jogi
nyilatkozat és statisztika
céljából
Egészségügyi adatok baleset,
megbetegedés
esetén
biztosítási
vagy
egészségügyi ellátás céljából

4.

A
társaság
részére
szolgáltatást nyújtó cégekkel
kapcsolatos adatkezelés

5.

A magyar és külföldi
stábtagok, illetve szereplők
(a továbbiakban "Érintettek")
biztonsága és egészségének
megőrzése,
valamint
a
COVID-19
koronavírus
(„COVID-19”) terjedésének

gyámhivatal
által
kiállított munkavállalási
engedély másolata, mely
tartalmazza az iskolai
adatokat,
és
a
szülő(k)/gondviselő(k)
nevét, lakcímét is
Az Adatkezelő által az
egyes
projektek
vonatkozásában az adott
projekt által megkövetelt
compliance
célokból
eseti jelleggel bekért
nyilatkozatokon,
adatlapokon feltüntetett
adatok
Egészségügyi
adatok,
allergia
információ
Pólóméret
Azonosítási adatok (név,
cím, születési adatok,
személyigazolvány szám,
aláírás, szülő/gyám neve)
Kiskorúak
esetén
a
gyámhivatal
által
kiállított munkavállalási
engedély másolata, mely
tartalmazza
a
szülő(k)/gondviselő(k)
nevét, lakcímét, iskolai
adatokat
Az Adatkezelő által az
egyes
projektek
vonatkozásában az adott
Projekt által megkövetelt
compliance
célokból
eseti jelleggel bekért
nyilatkozatokon,
adatlapokon feltüntetett
adatok
Egészségügyi adatok
Pólóméret
Név,
e-mail
cím,
telefonszám, beosztás
Az Adatkezelő által az
egyes
projektek
vonatkozásában az adott
Projekt által megkövetelt
compliance
célokból
eseti jelleggel bekért
nyilatkozatokon,
adatlapokon feltüntetett
adatok
Azonosító adatok: név,
pozíció;
Kérdőív
adatok
(amennyiben
alkalmazandó):
log-in
adatok (név, e-mail cím,
telefonszám, azonosító
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Az Érintett hozzájárulása
[GDPR 6. cikk (1) bek. a)
pont]
Az
Adatkezelő
vagy
harmadik személy jogos
érdeke [GDPR 6. cikk (1)
bek. f) pont]
Az Érintett hozzájárulása
[GDPR 9. cikk (2) bek. a)
pont]

A hozzájárulás
visszavonásáig,
illetőleg 8 évig

Az
Adatkezelő
vagy
harmadik személy jogos
érdeke [GDPR 6. cikk (1)
bek. f) pont]

8 évig

Az Érintett hozzájárulása
[GDPR 6. cikk (1) bek. a)
pont]
Az
Érintett
kifejezett
hozzájárulása [GDPR 9.
cikk (2) bek. a) pont]

A hozzájárulás
visszavonásáig,
illetőleg
14
napig
vagy
ameddig
a
forgatásokra
tekintettel

megelőzése
és
a
megbetegedések
kockázatának csökkentése
céljából, az alkalmazott
produkciós szabályzatoknak
való
megfelelés
útján,
ideértve különösen:
• COVID-19
egészségvédelmi
protokollt;
•

COVID-19-re
vonatkozó
információkat,
ideértve a magas
kockázati
tényezőkről szóló
tájékoztatás;

•

távolságtartási,
arceltakarási
és
higiéniai protokollt;

•

COVID-19 kapcsán
kötelezően
kitöltendő
kérdőíveket és az
arról
szóló
információkat;

•

COVID-19 teszthez
való hozzájárulási
nyilatkozatot

•

COVID
teszteredmény,
oltási információ,
védettségi
igazolvány adatai.

szám, ha alkalmazandó);
Testhőmérsékletre
vonatkozó adatok;
COVID-19
tünetek
tapasztalása;
COVID-19 pozitív vagy
egyéb karantén alatti
személyek helyettesítése
az
általuk
nyújtott
szolgáltatás kiesése miatt
szükséges intézkedések
megtétele céljából;
Kontakt személyek adatai
(név, pozíció), COVID19 tünetek tapasztalása;
Utazással
kapcsolatos
információk az Érintettre,
a közös háztartásban
élőkre és/vagy a kontakt
személyekre vonatkozóan
(ország
megjelölése,
amennyiben
alkalmazandó);
COVID-19
teszt:
COVID-19
teszt
eredménye (negatív és
pozitív);
Magyarországra történő
beutazás engedélyezése, a
hatósági házi karantén
alóli felmentés és/vagy a
járványügyi megfigyelés
megszüntetése
iránti
eljárásokban szükséges
adatok (személyes adatok
– név, születési hely, idő,
anyja neve, úti okmány
száma, belépés helye és
időpontja, beutazási és
tranzit
országok,
tartózkodási
hely,
COVID-19
teszteredmények).
COVID-19
oltási
igazolvány
másolata,
oltások
adatai,
amennyiben
forgatási
helyszínek használatához,
vagy oda való utazáshoz a
COVID
oltás
vagy
védettségi
igazolvány
megléte szükséges.
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indokolt

