VACI DUNAKANYAR SZINHAZ NONPROFIT KFT
ADATKNZNT6TSI ES ADATVEDELMI SZAB ALYZAT
I. Altaklnos szabrilyok
1.

$
(l)

Preambulum
A V6ci Dunakanyar SzinhdzNonprofit Kft (szdkhely:2600 V6c, Dr. Cs6nyi Ltrszlo
krt- 58.; ad6szdm: 24188166-2-13, k6pviseli: Kis Domonkos M6rk igazgato)
Kdzzetetell adatvddelmi 6s panaszkezeldsi szabiiyzattal cisszeff.iggdsben jelen
Adatkezel6si szabfiyzat (tov6bbiakban: ,,Szab6lyzat") kialakit6si, al siab1lyozLa
az
alaptevekenysdg6vel, mindenekel6tt a kozdnsdgtapcsolatflal osszeftiggo
siem6lyes
adatkezelest.

2.

$ Az adatkezeld szem6lye
(2) Az drintettek szem6lyes adatait azYilciDunakanyar Szir.rhazkezeli.
(3) Az V6ci Dunakanyar Szinhhz t<ezeti az drintettek iltal
(4)
$

3.

a

www.vacidunakanvarszinhaz.hu honlapon megadott szemdlyes adatokat, valamint
az
drintettek 6ltal m6s m6don azY6ci Dunakanyar Szinhdz reszdre atadott szemelyes
adatokat.
Az Yaci Dunakanyar Szinhhz a magyar jogszabalyoknak megfeleloen ldtrejdtt
nonprofi t gazdasagi t6rsas6g. Az Y 6ci Dunakanya r Szinhaz j ogi szefuety

frintett
Erintett minden olyan szemdly, aki a www.vacidunakanyarszinhaz.hu weboldalt
megldtogadl annak szolgiiltathsait igenybe veszi. Erintett tovribba minden olyan

szem6ly, aki az V6ci Dunakanyar Szir*ldz szolgiitatdsait igdnybe veszi, vagy barmely
m6don szeme I ye s adatai t az Y irci Dunakanya r -Szinhaz r dJzdi 6tadja.

$ A. szabfilyzathatr{lya 6s mridositr{sa
(l)
Szab|lyzathat|lyaa V6ci Dunakanyar Szinhlzadatkezelds6re terjed ki.
(2) Ellenkezo kikdtds hifunydban a Szabfiyzat hatiiya nem terjed ki

4.

(3)

5.

$ Irdnyaddjog
(1) Az Yirci Dunakanyar Szinhdz tevdkenys6g6t a magy ar jogszabftlyok
(2)

II.
6.

harmadik
szem6lyek adatkezeldseire.
ASzabalyzatm6dosft6s6nakjog6t azYitciDunakanyarszinhazfenntartja. Azy1ci
Dunakanyar Szinhfn kdr6sre tdjekoztatja az lrintetteket a kor6bbi m6dosit6sokr6l. Az
V6ci Dunakanyar Szinhtn a m6dositott szabfulyzatot kOzzdteszi, a m6dositasok csak a
kdzzetetelt k<jvet6en hat6l yo sak.

vegzi.

Az adatok

kezel6sdre elsosorban az informftci6s cjnrendelkezdsi
inform6ci6szabads6gr6l sz6l6 20rr. dvi GXII. tdrvdny azirinyado.

AzAdatkezel6s

szabr{lyai

$ Az adatkezel6s f6bb jellemz6i, jogalapja 6s elvei
(1) A szemdlyes adatok kezeloje azy6ci Dunakanyar szinhitz.

hat6ly

a alatt

jogr6l 6s az

\

(2)
(3)

(4)
(5)
(6)

7.

Az

adatkezelds jogalapja az drintettek <jnk6ntesen megadott hozzttjdrultsa,
valamint bizonyos adatkezel6sek eset6n torvdny rendelkez6se.
Az Ytrci Dunakanyar Szinhdz az adatfelv6telkor az lrintettet tajlkoztatja anol
hogy adatai kezel6s6re jelen Szabillyzat az fufunyado; ezen trilmen6en az Ydci
Dunakanyar Szinhhz jelen Szabfiyzatot az 6rintettek szdmdra folyamatosan
hozziferhetove teszi. Az erintettek adataik megad6sakor - fliggetleniil az adatfelv6tel
m6dj6t6l elfogadj6k a jelen Szab|lyzatot. Jelen Szabtiyzat elfogaddsa az
adatke ze I 6 s hez v al 6 ho zzdj fu ulo ny llatko zatn ak m i n6 s ri I .
Jelen Szabalyzat az errntetttftjekoztaths6nak minosiil.
Amennyiben az errntett az V6ci Dunakanyar Szirhiuzal jogviszonyba 16,p, az
adatkezeldsre az adottjogviszonyra ir6nyad6 jogszabfiyok (pl. fogyaszt6vddelmi) is
irdnyad6k. Amennyiben az adatkezel6st jogszab6ly kcitel ezov6,, vagy lehetov6teszi, az
adatkeze lds j o gal apj a a j o gszab tiy rendelkezd s e.

AzYaci Dunakanyar Szinhfntorekszik arra, hogy a szemdlyes adatok kezel6sdnek
al6bbi elvei maraddktalanul 6rv6nyestilj enek:
a) szemdlyes adatkezeles6re csak meghatfrozott c6lbol keri.il sor;
b) az adatkezelds minden szakaszttban megfelel ezen c6lnak, ide 6rtve a kezelt
adatkdrt is;
c) a szem6lyes adatok felvdtele 6s kezel6se tisztess6ges 6s torvdnyes;
d) az adatok pontosak, teljesek ds idoszeniek;
e) ha az drintett azonosit6sa nem sziiksd ges, az adatkezel6s rigy m6dosul, hogy az
erintettet az adat alapjtn azonositani ne lehessen;
0 az erintettek jogai megfeleloen drvdnyestilnek.

S Az adatkezel6s c6lja
(1) A szem6lyes adatok kezel6s6nek celja az V6ci

Dunakanyar Szinhdz

szolgiilatttsainak nyrijt6sa 6s fejleszt6se, az drintettek I|jekoztathsa, az V6ci
Dunakanyar Szinhfv szolgiitatitsainak 6rintettek ir 6ny 6ba tort6n6 rekl6moz6s a, Az
V6ci Dunakanyar Szinhdz az eintettek adatait az alilbbi c6lok 6rdek6ben kezeli:
a) Az erintett azonosit6sa, az erintettel val6 kapcsolattart6s;
b) Az drintett t($ekoztat6sa az 6rintettet is 6rdeklo vagy vele kapcsolatos
esemdnyekrol;
c) Az drintett tdjekoztatlsa az V6ci Dunakanyar Szirhdz fitalszewezett
pro gramokr ol, a r 6szv 6tel, l6to gattts I eheto s6 gdro I 6s felt6tel eirol ;
d) Annak biztosit6sa, hogy az lrintett rdszt vehessen azokon az esem6nyeken,
amelyekre jegyet, b6rletet vds6rolt, vagy amelyeken a rdszvdtelre egy6b m6don
jogot szerzett;
e) Kozv6lem6ny-kutat6s,piackutatds;
0 Prom6ci6k, nyerem6nyj6t6kok szervez6,se6s lebonyolit6sa;
g) Rekl6moz6s
h) Az drintett tttjekoztathsa az V6ci Dunakanyar Szinhaz partnereinek
( szponzorainak) az e s emdnye iro I, pro gramj air6 l, prom6 ci6ir6 I
;
i) AzYdci Dunakanyar Szinhdzatterhelo jogi k<jtelezettsdgek teljesit6se, es azY6ci
Dunakanya r S zinhhzat i I leto j o gok gyakorl6sa, i gdnyek drvdnye sit6 se ;
j) A rcigzitett technikai adatok eset6ben elemzdsek,statisztikrik k6szitdse;
k) Elektronikus megfigyelo rendszerek esetdben a szemdly-, 6s vagyonv6delem.

8.

$ A kezelt adatok kiire
(1) Az Yaci Dunakanyar

Szinhhz els6sorban az lrintett szemelyazonosit6 adatait,
kapcsolattart6shoz sziiksdges adatait, valamint az 6rintett 6rdeklod6si kcjrdre

(2)
9.

$

vonatkoz6 adatokat kezel. AzYdci Dunakanyar Szinhaz ezen tflmenoen kezeli azokat
az adatokat, amelyek az drintett Sltal ldtogatott esemdnyekre, programokra
vonatkoznak. Amermyiben az 6rintett valamely esem6nyre jegyet, vagy b6rletet
v6s6rol, azYdci Dunakanyar Szinhaz kezeli a v6s6rl6shoz, szdmlinhshoz, fizet€shez"
sz5,llithshoz szUks 6 ge s adatokat.
AzYtrci Dunakanyar Szinhhz a helyisdgeiben mrikodtetett beldpteto 6s megfigyelo
rends zerek 6ltal r 6 gzitett fe lv6te I eket keze I i .

Az adatok felv6tele
A V6ci Dunakanyar Szinhaz az adatokaL az erintell adatszolg6ltat6sa alapjankezeli;
ide 6rtve azt az esetet is, amikor az erintetl" az adatot kOzvetve, valamely cselekmdnye
ftj6n bocs6da azY6ci Dunakanyar Szinhdz rendelkezds6re (pl. megfigyelt teriileten
me gj e I enik, a www. vac i dunakany arczinhaz.hu honl apot me gl 6to gatj a).

$ Az adatok t:irol6sa, hozzflffirfis a kezelt adatokhoz, adattovribbitris, az adatok
felhasznrll6sa
(1) Az Yhci Dunakanyar Szinhaz az elektronikus m6don rogzitett adatokat az
informatikai rendszer6ben, elektronikus riton t6rolja. A papiralapon keletkezett

10.

az V6ci Dunakanyar Szinhtu az iratkezeldsre vonatkoz6 szab6lyok
gyelembe
fi
v6tel6vel tarolja.
Az adatokhoz aYdci Dunakanyar Szinh6z 6rdekkcir6ben elj6r6 azon szem€lyek fgy kiildndsen megbizottak, munkav6llalok - fdrnek hozzit, akiknek ez tevdkenysdgtik
ellttttstthoz sziiksdges, 6s akik az adatok kezelesevel kapcsolatos kotelezetts6gekkel
tisztitban vannak.
A kezeltadatokat azYdci Dunakanyar Szinhdz csak abban az esetben tovdbbitja,
vagy teszi hozzdfdrhet6v6 harmadik szemdlyek szhmdra, ha ehhez az efintett
adatokat

(2)
(3)

kifejezetten hozzhjfirult, vagy ezt tdrvdny elrendeli.

(4)

A V6ci Dunakanyar Szirhaz

rendszeres adatszolghltat6s harmadik szemdlyek ir6ny6ba nem yegez.
AzYaci Dunakanyar Szinhdz jogosult arra, hogy az adatokat szemelyazonosit6sra
alkalmatl an m6 don stati sztikai c6lra fe lhas zn6lj a.

$ Adatfeldolgoz6 ig6nybe v6tele
(1)
AzY6ci Dunakanyar Szinhdz az irdnyado jogszabdlyoknak megfelel6en

11.

(2)

jogosult
arra, hogy egyes technikai mtiveletek celjttra adatfeldolgoz6t vegyen ig6nybe. Az
adatfeldolgoz6 csak azY 6ci Dunakanyar Szinhdz ddnt6seinek v6grehajt6s6ra jogosult,
azY6ci Dunakanyar Szinhdz utasitdsainak megfeleloen. Az adatfeldolgoz6 igdnybe
v6tele azYdci Dunakanyar Szinhfu felelossegdt nem drinti.
A V6ci Dunakanyar Szinhdz az igenybevett adatfeldolgoz6k szemelyer6l az
6ri ntetteket thj 6ko ztatj a.

12.$ Adatbiztonsrig

(1)

A V6ci Dunakanyar Szinhdz minden tole elvdrhat6 sziiksdges intdzkeddst megtesz

az adatok biztons6ga 6rdek6ben, gondoskodik azok megfelelo szintu v6delmdrol
ktilondsen a jogosulatlan hozzirf6res, megvitltoztatis, tovitbbitds, nyilv6noss6gra

(2)

hozatal, torl6s vagy megsemmisit6s, valamint a v6letlen megsemmisiil6s 6s s6rtilds
ellen.
Az Ydci Dunakanyar Szinhfn az adatok biztonshgitr6l megfelel6 technikai 6s
szervezdsi intdzked6sekkel sondoskodik.

$ Az adatkezel6s id6tartama, az adatok t0rl6se
(1)
AzYitci Dunakanyar Szinhtv a megadott adatokat torli, ha:
a) azokkezellse jogellenes, vagy jogszab6ly a tdrl6st elrendeli;
b) azErrnteltaztkeri;
c) azadat hi6nyos vagy t6ves, 6s eza felhaszn6ldsukat lehetetlennd teszi;
d) az adatkezel6s c6lja megszrint;
e) azthatosttg vagy biros6g elrendeli.
(2) Az drintett - a jogszab6lyon alapul6 adatkezel6sek kiv6tel6vel - kdrheti szem6lyes

13.

(3)

adatai tdrl6s6t. Azerintett erre ir6nyul6 kdr6se eset6n azadatokatazYdci Dunakanyar
Szirhaz 6t munkanapon beli.il torli.

Amennyiben a szem6lyes adat kezel6s6re az |rintett hozz6j6rul6sa alapjan keriil
hozzdj6rul6s6nak
visszavon6s6t kovetoen is kezelheti, az Vdci Dunakanyar Szitthdzra vonatkozo jogi
k<itelezettsdg teljesit6se cdlj6b6l, vagy azYtrci Dunakanyar Szinhtz, vagy harmadik
szemdly jogos 6rdekdnek drvdnyesitdse cdlj6bol (ha ezen drdek 6rv6nyesit6se a
szem6l ye s adatok v6de lm6he z fiizo do j o g korl 6to zitstn al ar6nyban 6ll).
Az Ydci Dunakanyar Szinh|z - a kdtelezo adatkezel6sek kiv6tel6vel - torli az
adatokat, ha az adatok kezelds6nek c6lja megszrint.
A kcitelez6 (ogszabdlyon alapul6) adatkezel6sek eset6ben az adatokat az Y6ci
Dunakanyar Szirhaz a jogszabillyban meghatdrozott ideig kezeli.
A szemdlyes adatok torldse sorttn az adatok felismerhetetlennd tetel6re kertil sor,
oly m6don, hogy az adat ds az drintett kcizotti kapcsolat tdbbd ne legyen
helyre6llithato.

sor, az V6ci Dunakanyar Szinhhz az adatokat az 6rintett

(4)
(5)
(6)

14.

$

Az 6rintettek jogai
Az drintettnek jog6ban dll, hogy adatait helyesbftse, a t6vesen szereplo, 6s 6ltala nem
helyesbithet6 adatok helyesbitdset azYhci Dunakanyar Szinhtntol k6rje. Az 6rintett
joga, hogy adatainak torl6sdt kdrje. Az drintett tilekoztatttst kdrhet adatai kezel6sdrol,
atdjekoztathst az V6ci Dunakanyar Szirthdz 30 napon beli.il, koz6rthet6 form6ban adja
meg. Az 6rintett kdrheti atttjekoztat6s ir6sba foglal6s6t.

III. Az egyes adatkezel6sek

$ Prom6ci6s, marketing c6hi adatkezel6sek
(l)
A V6ci Dunakanyar Szinhtn a,,facebook"

15.

kdzossdgi port6lon l6trehozott
profilj6nak kovetoire vonatkoz6 adatokat a facebook szabtiyai szerint kezeli. AzYhci
Dunakanyar Szinhdz csak akkor veszi 6t a kovetok adatait, ha ehhez az 6rintettek
ki fej e zette n ho zzdj arulnak.

(2)

Ameruryiben a V6ci Dunakanyar Szinhdz a facebook-on prom6ci6t, kamp6nyt
szervez abb6l a cdlb6l, hogy a r6sztvev6k adatait a k6sobbiekben kezelje, az
adatkezel6srol az 6rintettek r6szletes tdjdkoztatilst kapnak. A V6ci Dunakanyar
Szinhfn az adatokat csak az ertntettekhozzdifirul6s6val kezeli.

16.$ Nyerem6nyjft6kok

(1)

A V6ci Dunakanyar Szinhfn iital

szewezett nyerem6nyjdtdkokon a r6szv6tel
Az lrrntettek a nyerem6nyj6t6kra vonatkoz6 szab|lyok elfogad6sa eset6n
regisztr6lhatnak. Figyelemmel arra, hogy a nyerem6nyj6t6kokon val6 rdszv6tel
cink6ntes.

t6tfizetdshez nem kdtdtt, azok nem minosiilnek enged6ly-, vagy bejelent6s kriteles
nyeremdnyj6t6knak.

(2)

Az 6rintettek a nyerem6nyj6t6kokontetfrzetds n6lktil (ingyenesen) vehetnek rdszt,
ez6rt a rdszvdtel feltdtele lehet, hogy az erintettek az adataikat hirlev6l-ktildds,
rekl6moz6s cdlj6bol megadj6k. Ebben az esetben az adatokat a V6ci Dunakanyar
Szinhdza 17. $ szerintkezeli.

$ Reklfmozfs, hirlevelek kiild6se
(1) Amennyiben az erintett ahhoz hozzftjfrul, az Yitci Dunakanyar

17,

arra, hogy

(2)
(3)
(4)

Szinhdzjogosult

az drintett megadott el6rhet6s6geit (e-mail cim6t, postai cimdt,

telefonsz6mtfi, egyeb, kapcsolattart6sra haszn6lt azonosit6it) felhaszn6lja arra a celra,
hogy r6'szere a Y6ci Dunakanyar Szinhdzzal, a V6ci Dunakanyar Szinhaz
tevdkenysdgdvel dsszefiiggo prom6ci6s c6hi i.izenetet, a szolgilltatdssal dsszeftiggo
hirlevelet, vagy rekl6mot tartalmaz6 levelet ktildjon, szttmtra ilyen c6hi tftjdkoztatdst
juttasson el. Az drintett kifejezetten hozzdjirul ahlhoz, hogy a V6ci Dunakanyar
Szinhaz a t|jekoztat6sban, hirlevdlben, illetve az egyeb 6rtesit6 lev6lben rekl6mot
helyezzen el.
A kezeltadatokat aY 6ci Dunakanyar Szir'hfufelhaszn6lhatja kozvdlemdny-kutat6s,
piackutat6s celjtra, kutat6si minta rissze6llit6sdra, az drintettek ilyen c6lir
megkeresds6re.

Amennyiben az lrintett aYdci Dunakanyar Szinhdzhirleveldre feliratkozik, aYhai
Dunakanyar Szinhlz mindaddig jogosult - rekl6mot rs tartalmaz6 - hirlevelet kiildeni
az lrrntett rdsz6re, amig az 6rintett ahozzf$6rul6s6t vissza nem vonja.
Amennyiben az erintett ahhoz kifejezetten hozzitjinul, aYdci Dunakanyar Szinhaz
jogosult arra, hogy az erintett rdszere a kozvetlen megkeresds m6dszerdvel rekl6mot
ktildjdn. A rekldm vonatkozhat a Vdci Dunakanyar Szinhin, vagy harmadik szem6ly
termdkdre, szolgtitatilsitra. Az 6rintett a hozzdjinul6s6t bdrmikor, indokol6s ndlkiil
visszavonhatja.

$ Jegy- 6s b6rlet6rt6kesit6shez kapcsol6dt6 adatkezel6s
(l)
Amennyiben az eintett a V6ci Dunakanyar Szinhfn el6ad6saira

18.

(2)
(3)

jegyet vagy
bdrletet v6s6rol, a V6ci Dunakanyar Szinhlz kizdrolag a v6s6rl6s sor6n megadott, a
v6sdrl6shoz, szdmli.zftshoz, ftzetdshez, a jegy, vagy berlet 6rintett rdszdre tortdno
eljuttat6s6hoz, illetve a villasztott eload6s lemond6s6r6l, v6ltoz6sar6l, az el6adds
idopontj6nak kdzeledt6rol sz6l6 t6jekoztatbshoz (emlekeztetl iizenet) sziiks6ges
adatokat kezeli. A V6ci Dunakanyar Szinhdz egydb adatkezel6st (pl. rekl6moz6si c6hi
adatkezel6s) kizdr6lag akkor vegez, ha althoz az 6rintett ktil6n, 6nk6ntesen,
hatdrozottan, megfelelo tdjekoztatds birtok6banhozzi$itrul (pl. v6sarl6skor a hirlev6lre
feliratkozik, program- ds b6rlet aj6nlatok elektronikus fogad6s6hozhozzttjftrul).
A jegy- 6s b6rletv6s6rl6s sor6n megadott, kapcsolattartdshoz sztiks6ges adatok
kezeles6nek cdlja annak biztosit6sa, hogy az drintett programv6ltozils, vagy m6s
rendkiviili kcirtilmdny eset6n eldrheto legyen.
Amennyiben az erintett jegyet, vagy bdrletet harmadik szemdly irtj6n (rigyndk,
6rt6kesit6) v6sarol, az lrintett adatait a Y6ci Dunakanyar Szinhilz kezeli. Az
6rtdkesit6sben kdzremrikodo szemely az adatokat csak abban az esetben kezelheti, ha
az adatkezel 6 shez az erintett ho zztti ftrult.

(4)on.linejegyert6kesitdseset6n-afentieka|apjin_aV6ciDunakanyarSzinhtn

keletkezett adatokat
6ltal szervezet"t'esemenyekre tort6no jegyv6s6rl6ssal kapcsolatban
kOzremukodo a
vdgzo
jegy6rtdkesitest
a V6ci Dunakanya r Szinhinkezeli, az on-line

V6ciDunakanyarszitthitzadatfeldolgozojak6ntj6rel.

$ Technikai adatok kezel6se
azYfrci Dunakanyar
A www.vacidunakany arsz\nhaz.huweboldal l6togat6sa eset6n
(l)
lP-cim6t, a
sz6mitogepdnek
Szinhuz rendszere automatikusan rdgziti az erintett
be6llit6s6tol
l6togat6s kezdo idopontj6t, illetve .!y.t esetekben - a sz6mitog6p
azfP-cim alapian
fiiggoen - a b0ng6szo ds az oper6cio-s rendszer tipusdt, tov6bb6
igy rdgzitell adatok egydb szem6lyes adatokkal

19.

(2)

20.

meghatarozhatO fildrajzi helyet. Az
nem kapcsolhat6k 6ssie. Az adatok keiel6se ktzdr6lagstatisztikai

szolg6l'
g6p6n
A V6ci Dunakanyar szirhLz fenntartja a jogot arra, hogy a Felhaszn6lo
ezt a b0ng6szoje
adatokat tartalmazo filet-t (cookie-t) helyezzen el. A Felhaszn6l6
Dunakanyar szinh'zreszerc
beallit6saival megtilthatia. Azadatkezeles c6lja a V6ci
se drdek6ben'
inform6ci ok gytiji6 se, a ionlap szolg1ltatdsainak fej I e sztd

1el9ut

$ Elektronikus megfigyeld rendszerek
t6rfigyel6 kamer6k
(1) A V6ci ouriaLinyar Szinh6ztertilet6n k6prd gzitest is vegzo 6s
vagyonvddelmi'
mukddnek. A felvdtelek k6szit6s6re, kezei6t6t. a szem6lyvalamintamag6nnyomoz6itev6kenys6gszabiiyair6lsz6lo2005.6viCXXXlll'
szem6ly- 6s vagyonv6delmi
t6rveny rendelk!26 ,"i *ir6nyadok. R ielvdtelek kdszit6se

(2)

(3)
(4)

c6lbol tort6nik.
Nem mtikodnek
A kamer6k azerintettek 6ltal l6that6 m6don keriilnek elhelyez6sre.
jogot sdrthet (pl' rnell6khelyis6gek'
kamer6k ofy"" helyen, ahol a szemdlyisdgi
Szitthhz biztons6gi
oltozok). A.' r1gziten felvdteleke t kizir6lag u Va"i Dunakanyar
esem6ny (szem6ly, vagy
szolg1latatekiritheti meg,kiztrolag akkor ,ha 7zt rendkivtili
indokoltt6 teszi'
vagyon elleni buncselekmdny, ennek gyanuja, kisdrlete)
m6sol6sa, ,errtet.t t6rol6sa kizixolag vezetoi utasit6sra

A rogzitett felvetelek

tort6nhet, amennyiben annak torvdnyi felt6telei fenn6llnak'
otaelteltevel automatikusan
Egyeb esetekben a felv6telek a r6gzit6srol sz6mitott J2
tdrl6dnek.

21.$Televizi6sfelv6telek,rekl6m.,6sprom6ci6sfot6z6sok
a V6ci Dunakanyar
(1) A V6ci Dunakanyar Szinhfnierileten,azeload6sokr6l, illetve
kifejezetten kozzetetel
Szinhaz helyszineiiol televizios felv6telek kdszi.ilhetnek,
tertilet6n sor kertilhet
celjira. Miniezeken trilmenoen a Vici Dunakanyar Szinhin
erintettek megielenhetnek,
reklfm- e, pro*o.ios c6lir fotozhsra. A felv6telek sor6n az

(2)
(3)

aYtrci Dunakanyar
az 1brfnolisugyanakkor minden esetben kifejezetten az eloadhsra,
ir6nyul, tehAt az 6bttnol6s m6dja
Szir-thazt etyriineinek, esem6nyeinek a bemutat6s6ra
nem egYedi, nem azegyenre iranYul'
6ltal dszlelheto
A felv6tllek kdsziGse minden esetben nyilv6nosan, az errntettek
m6don tort6nik,
lehetos6g szerint tdrekszik
A V6ci Dunakanyar Szinhhza felvdtelek k6szitdse sor6n
ne jelenjenek meg' Az
*u, 5ogy1, erin,"t.t a felv6teleken azonosithato m6don
hozzdj1rul a
6rintett a V6ci Dunakanyar Szinhdz teriiletdn va16 megjelen6ssel
felvdtelek elk6 szitd s6hez, 6 s az elkd sziilt felv6telek kdzzetltelehez'

IV. Egydb rendelkez6sek
22.

S

23.$

Adatv6delmi nyilvrintartris
A V6ci Dunakanyar Szinhdz M adatkezel6st a Nemzeti Adatv6delmi 6s
Informdci6szabads6g Hat6s6g 6ltal vezetett nyilv6ntartdsba bejelentette. OIAIH
80s89i2014)
Jog6rv6nyesit6s

(1)

(2)

Az

6rintettek panaszaikkal, kifog6saikkal fordulhatnak kozvetleniil az Yhci

Dunakanyar Szinhinhoz, amely minden t6le telhet6t megtesz az esetleges jogs6rt6sek
megsziintetdse 6s orvosl6sa 6rdek6ben. Az Y6ci Dunakanyar Szinhdz a hozzd
benyfjtott panaszokat megvizsg6lja, ds 6ll6spontj6r6l, megtett int6zked6seirol az
drintettet t6j eko ztatj a.
Az 6rintett az informdci6s onrendelkez6si jogr6l 6s az informdci6szabadsdgr6l

szolo 2011. 6vi CXII. torvdny alapj6n fordulhat a Nemzeti Adatvddelmi 6s
Inform6ci6szabads6g Hat6s6ghoz (www.naih.hu), emellett bir6s6gi riton is
drv6nyesitheti igdnydt.

$ Zir6rendelkez6sek
(l)
ASzabillyzat20lT.janu6r I napj6n l6p hat6lyba.
(2) ASzabfilyzat visszavon6sig 6rv6nyes.

24.

Vdci Dunakanyar Szinh{z
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