Adatkezelési tájékoztató
1.

Az adatkezelő megnevezése

Adatkezelő: Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság)
Székhely: 2600 Vác, dr. Csányi László körút 58.
E-mail: info@vacidunakanyarszinhaz.hu
Telefon: +36-30/975-5448
2.

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 (a továbbiakban:
GDPR)
3.

A regisztráció során megadott adatokhoz kapcsolódó adatkezelés

3.1. Hírlevél küldés, elektronikus kapcsolattartás, sajtókommunikáció

Név

A hírlevél küldésre regisztráló felhasználónak a név az adatbázisban
történő azonosításához amiatt szükséges, mivel a Társaság csak ügyfelei
számára nyújt hírlevélküldő szolgáltatást. Emellett a Társaság és a
bejelentő közötti kapcsolattartás célját szolgálja.

E-mail cím

Az e-mail cím a hírlevél küldésre regisztráló felhasználónak az
adatbázisban történő azonosításához elengedhetetlenül szükséges.
Emellett a Társaság és a bejelentő közötti kapcsolattartás célját
szolgálja.

Képviselt
sajtó/média
szervezet

A sajtó és média képviselőinek azonosítását szolgálja. A Társaság
sajtókommunikációja keretében kifejezetten a sajtó és média
együttműködőit kívánja megszólítani.

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.
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, postai irányítószám, telefonszám, valamint a
profilalkotás körében gyűjtött adatok.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a Felhasználó nem kap
értesítéseket a programokról.
A fenti adatok megadása kötelező azzal, hogy nem szükséges, hogy az e-mail cím az érintett
nevét tartalmazza. Az érintett szabadon dönthet arról, hogy olyan létező e-mail címet ad-e meg,
amely a kilétére utaló információt tartalmaz.
3.1.1. Az adatkezelés jogalapja
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Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.
3.1.2. Az adatkezelés időtartama
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.
3.2. Adatkezelés a Társaság Facebook oldalán
A Társaság termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából oldalt tart fenn.
3.2.1. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja a fenti adatok tekintetében az érintett önkéntes regisztrációja.
3.2.2. Az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás
A Társaság Facebook oldalon felett kérdés nem minősül hivatalosan benyújtott panasznak.
A Társaság Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat a Társaság nem
kezeli.
A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.
Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén a Társaság előzetes értesítés nélkül kizárhatja
az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.
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.
4.

A rendszer által naplózott egyéb személyes adatok

4.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja
Személyes adat
E-mail címek

Az adatkezelés célja
Rögzítésre kerül, hogy melyik hírlevél milyen e-mail címre, mely
időpontba került kiküldésre. A rendszerben nyomon követhető,
hogy az adott e-mail címmel rendelkező megnyitotta-e a hírlevelet
és a levélben szereplő linkek bármelyikét megnyitotta-e.

4.2. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja a Társaság rendszerben kezelt adatainak és a rendszer működését
biztosító informatikai infrastruktúra biztonságának megóvásához fűződő jogos érdeke.
Elengedhetetlenül szükséges a rendszerben az esetleges rosszindulatú, illetve visszaélésszerű
használat kiszűrése, a megfelelő adat- és információbiztonsági intézkedések megtétele (pl.
sérülékenység-, leterheltség vizsgálat), továbbá belső auditálási célok érdekében a fenti adatok
naplózása. A rendszer biztonságos működésének biztosításához fűződő jogos érdek arányban
áll a belépésekhez kapcsolódón naplózott fenti személyes adatok kezelésével.
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4.3. Az adatkezelés időtartama
A rendszer a megjelölt adatokat a keletkezésüktől számított 6 hónapig tárolja, majd azokat
automatikusan törli.
5.

Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

5.1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás
A Társaság, mint adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa
szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat
továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás,
valamint az ebből származó következmények miatt az adatkezelő nem tehető felelőssé.
A személyes adatokhoz a Társaság kijelölt munkavállalói férhetnek hozzá a feladataik ellátása
érdekében. A Társaság csak jogszabályban meghatározott módon és célból adhatja át az általa
kezelt személyes adatokat harmadik fél számára.
5.2. Adatbiztonsági intézkedések
A Társaság a bejelentésben megadott személyes adatokat a Társaság székhelyén tárolja. A
személyes adatok feldolgozásához a Társaság a következő adatfeldolgozókat veszi igénybe:
adatfeldolgozó neve: Interticket Kft.
címe: 1139 Budapest, Váci út 99., interticket@interticket.hu
cégjegyzékszáma: 01 09 736766
adatfeldolgozás célja: kommunikáció, kapcsolattartás
A Társaság valamennyi célú és jogalapú adatkezelése vonatkozásában a személyes adatok
biztonsága érdekében köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és
kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Rendelet és az Infotv., érvényre
juttatásához szükségesek.
Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes
megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az
azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.
A Társaság a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli. A munkavállalókkal a
személyes adatok kezelésére vonatkozóan titoktartási kötelezettséget ír elő.
A Társaság az informatikai rendszereket tűzfallal védi és vírusvédelemmel látja el.
A Társaság az elektronikus adatfeldolgozást, nyilvántartást számítógépes program útján végzi,
amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz
csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá,
akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van.
A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további
intézkedésekkel biztosítja:
a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli
berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli
berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
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d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki
vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
f) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.
A Társaság a személyes adatok védelme érdekében gondoskodik az elektronikus úton folytatott
bejövő és kimenő kommunikáció ellenőrzéséről.
A folyamatban levő munkavégzés, feldolgozás alatt levő iratokhoz csak az illetékes ügyintézők
férhetnek hozzá, a személyzeti, a bér- és munkaügyi ás egyéb személyes adatokat tartalmazó
iratokat biztonságosan elzárva kell tartani.
Biztosítani kell az adatok és az azokat hordozó eszközök, iratok megfelelő fizikai védelmét.
6.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

6.1. A tájékoztatás kéréshez való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, regisztrált e-mail címen
vagy postai úton küldött teljes bizonyító erejű magánokiratban kifejezett, írásos nyilatkozattal
tájékoztatást kérhet a Társaságtól arról, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon,
milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, a Társaság kinek, mikor,
milyen jogalap szerint, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek
továbbította a személyes adatait. A Társaság az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül,
az általa megadott elérhetőségre küldött e-mailben teljesíti.
6.2. Az érintett hozzáféréshez való joga
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
- az adatkezelés céljai;
- az érintett személyes adatok kategóriái;
- azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat
közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a
nemzetközi szervezeteket;
- a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
- a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
- a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
- az adatforrásokra vonatkozó információ;
- az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott
logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel
bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
E-mailben küldött tájékoztatáskérést – kivéve, ha az érintett magát más módon hitelt érintően
azonosítja - az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt az érintett személy regisztrált email címéről küldik. A tájékoztatás iránti kérelmet az 1. pontban megadott elérhetőségeken
keresztül, regisztrált e-mail címen vagy postai úton küldött teljes bizonyító erejű
magánokiratban kifejezett, írásos nyilatkozattal kérhető.
Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása
esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő
garanciákról.
A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére
bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken
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alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat a Társaság
elektronikus formában szolgáltatja. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb
egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.
6.3. A helyesbítéshez való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, regisztrált e-mail címen
vagy postai úton küldött teljes bizonyító erejű magánokiratban kifejezett, írásos nyilatkozattal
kérheti a Társaság által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a
hiányos adatok kiegészítését. A Társaság a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és
erről az általa megadott elérhetőségre küldött e-mailben értesíti.
6.4. A törléshez való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, regisztrált e-mail címen
vagy postai úton küldött teljes bizonyító erejű magánokiratban kifejezett, írásos nyilatkozattal
kérheti a Társaságtól a személyes adatainak a törlését. Az adatok törlése nem kezdeményezhető,
ha az adatkezelés szükséges az alábbi okok valamelyike alapján: a személyes adatok kezelését
előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése,
illetve a Társaság jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez
szükséges. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor a Társaság a kérelmet
legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az e célból megadott elérhetőségre küldött emailben értesíti az érintettet.
6.5. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, regisztrált e-mail címen
vagy postai úton küldött teljes bizonyító erejű magánokiratban kifejezett, írásos nyilatkozattal
kérheti, hogy a személyes adatait a Társaság zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének
egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). Az érintett
kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében lehet kezelni. A Társaság az
érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
6.6. Adathordozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és
ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Az érintett személy az 1. pontban
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megadott elérhetőségeken keresztül, regisztrált e-mail címen vagy postai úton küldött teljes
bizonyító erejű magánokiratban kifejezett, írásos nyilatkozattal nyújthatja be a Társaság felé ez
irányú igényét.
6.7. A tiltakozáshoz való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, regisztrált e-mail címen
vagy postai úton küldött teljes bizonyító erejű magánokiratban kifejezett, írásos nyilatkozattal
tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a Társaság a személyes adatot pl. közvélemény-kutatás vagy
tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Az érintett jogosult arra, hogy a saját
helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az adatkezelő vagy
egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve a
Rendelet szerinti profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem
kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek
elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a
személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra,
hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen,
ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A
személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az
adatok e célból nem kezelhetők.
6.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen
– ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt
hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az
adatkezelés
- az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
- meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé,
amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló
megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
- az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
6.9. Visszavonás joga
Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, regisztrált email címen vagy postai úton küldött teljes bizonyító erejű magánokiratban kifejezett, írásos
nyilatkozattal hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a
hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
7.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

7.3. Bírósági eljárás kezdeményezése
Az érintett, ha a személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja, polgári pert
kezdeményezhet a Társaság ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per –
az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a
törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti
meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).
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7.4. NAIH eljárása
Az érintett, ha a személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja, a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál online panaszt tehet. Az elérhető
link: https://www.naih.hu/online-uegyinditas.html.
Személyes időpontot egyeztetni kedden és csütörtökön 9:00–12:00 és 13:00–16:00 óra között
a következő telefonszámon lehet: +36 (1) 391-1400.
Felhívjuk figyelmét, hogy a Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki,
amennyiben az érintett a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste az
adatkezelőt (Társaságunkat) panaszával kapcsolatban, és az nem vezetett eredményre.
Budapest, 2019. szeptember 24.
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