
Az adatkezelő megnevezése 

 

 

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok  

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) 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 

 

 

Látogatói adatkezelés a Társaság honlapján – Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról 

 

A honlapunk (http://www.vacidunakanyarszinhaz.hu) nem használ sütiket. 

 

 

 

Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés 

 

1. Az adatkezelés célja: Reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők 

részére.  

 

2.  Amennyiben a felhasználó feliratkozik a hírlevélre, a Társaság saját döntése szerinti 

gyakorisággal hírlevelet küldhet neki. A Társaság lehetőség szerint törekszik arra, hogy 

a lakóhely, illetve korábbi vásárlások, és más, a profilalkotás körében gyűjtött adatok 

alapján releváns, a Felhasználó érdeklődésére számot tartó rendezvényt ajánljon fel a 

hírlevél olvasóinak. 

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont.  

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, postai irányítószám, telefonszám, valamint a 

profilalkotás körében gyűjtött adatok. 

 

Az adatok törlésének határideje: A megadott adatokat a Társaság mindaddig kezeli, amíg az 

adatok ilyen célú felhasználását a Felhasználó – leiratkozással – meg nem tiltja. A hírlevelet 

lemondani a hírlevél alján található Leiratkozás linkre kattintva lehet. A személyes adatok 

törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor. 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a Felhasználó nem kap 

értesítéseket a programokról. 

 

 

 

 

 

CÉGNÉV:   Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft.  

SZÉKHELY:   2600 Vác, dr. Csányi László körút 58. 

E-MAIL:   info@vacidunakanyarszinhaz.hu 

TELEFON:   +36-30/975-5448 

http://www.vacidunakanyarszinhaz.hu/


Közösségi irányelvek / Adatkezelés a Társaság Facebook oldalán 

 

1. A Társaság termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából Facebook 

oldalt tart fenn. 

 

2. A Társaság Facebook oldalon felett kérdés nem minősül hivatalosan benyújtott 

panasznak. 

 

3. A Társaság Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat a Társaság 

nem kezeli. 

 

4. A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók. 

 

5. Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén a Társaság előzetes értesítés nélkül 

kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását. 

 

6. A Társaság nem felel a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt sértő 

adattartalmakért, hozzászólásokért. A Társaság nem felel semmilyen, a Facebook 

működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének 

megváltoztatásából fakadó problémáért. 


