
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

(az érintett részéről a Színház tevékenységét népszerűsítő célú megkeresések esetére) 

 

Adatkezelő: Csokonai Színház (4024 Debrecen, Kossuth u. 10., adószáma: 15460943-2-09, 

törzskönyvi nyilvántartási száma: 460947, statisztikai számjele: 15460943-9001-322-09, 

képviseli: Gemza Péter igazgató, telefonszám: 06 52 417 811, e-mail: 

igazgatoi.titkarsag@csokonaiszinhaz.hu), (a továbbiakban: Színház). 

Az adatkezelési tájékoztató célja, hogy tájékoztatást adjon a Színház tevékenységét 

népszerűsítő célú megkeresések során kezelt személyes adatok kezeléséről. 

 

Kezelt adatok köre, adatkezelés célja, jogalapja 

ADATOK LEÍRÁS 

Név (vezeték- és 
keresztnév) 

Az elektronikus levélben való megszólításhoz szükséges adat. 

Elektronikus levélcím Az elektronikus levél kiküldéséhez szükséges adat. 

Lakcím A postai levél kiküldéséhez szükséges adat. 

Telefonszám Az érintettel való kapcsolattartáshoz szükséges adat. 

Érdeklődési kör Az Érintett részére küldendő információk rendszerezéséhez 
szükséges. 

 

• Az érintettek köre: Minden személy, aki papír alapú, vagy elektronikus úton tett 

nyilatkozattal, a szolgáltatásra feliratkozik.  

• Az adatkezelés célja: a szolgáltatáshoz hozzájárulóknak a Színház személyre szabott 

ajánlatokat készít és küld, illetve a Színház által nyújtott szolgáltatásokról tájékoztatókat 

küld, elektronikusan, vagy postai úton, vagy telefonon, továbbá a Színház értesíti az 

érintettet az érdeklődési körébe tartozó előadásokról, ezen előadásokra jegyek 

rendelkezésre állásáról. Amennyiben az Érintett nem veszi igénybe a szolgáltatást, az 

nem jár rá nézve hátránnyal. A Színház a szolgáltatásra történő feliratkozást nem köti a 

jegyvásárlás, illetve bármely más szolgáltatás igénybevételének feltételéül. A Színház 

közfeladatának, alaptevékenységének ellátása, a közfeladat ellátásához kapcsolódó 

népszerűsítés. 

• Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a.) pontja alapján az érintett 

előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló, határozott hozzájárulása, mely a felvételek 

készítése előtt történik meg, a jelen adatkezelési tájékoztató elfogadásával, és külön 

papír alapú nyilatkozat kitöltésével. Ezzel az Érintett hozzájárul adatainak az 

adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerinti kezeléséhez. 

• Az adatkezelés időtartama: A Színház a személyes adatokat az Érintett 

hozzájárulásának visszavonásáig, illetve az adatkezelési cél megszűnéséig,  valamint az 

Érintett kérésére történő törléséig kezeli.  

• Az adatok tárolásának módja: A Színház informatikai rendszerében, szervereken, illetve 

a papír alapú nyilatkozatok lefűzésével. 

 



Az Érintett a hozzájárulását a Színház bármely elérhetőségén, de különösen az 

igazgatoi.titkarsag@csokonaiszinhaz.hu email címre küldött levelében bármikor ingyenesen 

visszavonhatja. 

 

1. Adatfeldolgozás, adattovábbítás 

 

Jelen adatkezelés vonatkozásában az alábbiak szerint történik adattovábbítás, illetőleg kerül sor 

adatfeldolgozó igénybevételére. 

 

Adatfeldolgozó igénybevétele 

 

A Színház adatfeldolgozóként veszi igénybe az alábbi gazdálkodó szervezeteket: 

 

Név: Linuxweb Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság 

Rövidített név: Linuxweb Kft. 

Adószám: 14167544-2-09 

Cégjegyzékszám: 09-09-014362 

Székhely: 4034 Debrecen, Sólyom utca 28. szám 

 

gazdasági társaságot, mint a honlap üzemeltetéséhez szükséges webtárhely szolgáltatója (a 

továbbiakban: Adatfeldolgozó),  

 

Név: Crane Kft. 

Adószáma: 13567257-2-41, 

Cégjegyzékszáma: 01-09-862008, 

Székhelye: 1138 Budapest, Révész utca 27-29. szám,  

 

Név: Jegymester Kft. 

Adószáma: 12033791-2-42, 

Cégjegyzékszáma: 01-09-369537, 

Székhelye: 1065 Budapest, Bajcsy-Zs. út 31. 

 

A Színház személyes adatot csak jogszabályban meghatározott feltételekkel és garanciákkal 

továbbíthat. 

 

Adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a.) pontja alapján az Érintett 

hozzájárulása. Érintett az adatkezelési tájékoztató megismerését követően a Színház részére 

adatai kezelésére vonatkozóan megadott hozzájárulásával önként hozzájárul az adatfeldolgozó 

igénybevételéhez. 

 

Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az adatfeldolgozás a jelen 

tájékoztatóban megjelölt hang-kép és videófelvételt érinti. 

 

Az adatfeldolgozás célja: Az adatok és hozzájárulások tárolása, közzététele, az ehhez 

szükséges technikai műveletekben megnyilvánuló adatkezelés. Valamint a Színház személyre 

szabott ajánlatok közlése, illetve a Színház által nyújtott szolgáltatásokról szóló tájékoztatók 

kiküldése, elektronikusan, vagy postai úton, vagy telefonon, továbbá az Érintett értesítése az 

érdeklődési körébe tartozó előadásokról, ezen előadásokra jegyek rendelkezésre állásáról. 
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Az adatfeldolgozás időtartama: Megegyezik a jelen tájékoztatóban az adatkezelési cél szerint 

szabályozott adatkezelésnél jelzett adatkezelési időtartamokkal. 

 

Az Adatfeldolgozók a Színház tevékenységében nem érdekeltek. A Színház a fent megjelölt 

Adatfeldolgozókon kívül más adatfeldolgozót nem vesz igénybe. 

 

2. Az érintett jogai 

 

Az érintettnek joga van: 

• a tájékoztatáshoz az adatkezelés megkezdése előtt, 

• a személyes adataihoz való hozzáféréshez, azaz arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést 

kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen 

adatkezelés folyamatban van, jogosult a személyes adatihoz és a GDPR 13-14-15. cikkeiben 

foglaltak szerint információkhoz való hozzáféréshez, 

• adatainak helyesbítését, törlését kérni, értesítést kapni az adatkezelőtől ennek 

megtörténtéről, 

• az adatkezelés korlátozását kérni, értesítést kapni az adatkezelőtől ennek megtörténtéről, 

• az adathordozhatósághoz, 

• tiltakozáshoz, ha személyes adatait közérdekű célból, vagy az adatkezelő jogos érdekére 

hivatkozással kezelik, 

• mentesüljön az automatikus döntéshozatal alól, beleértve a profilalkotást, 

• a felügyeleti hatóságnál való panasztételhez, 

• felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz, 

• az adatvédelmi incidensről való tájékoztatáshoz. 

 

Panasztételhez való jogot az érintett a következő elérhetőségeken gyakorolhatja:Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet 

fasor 22/c., Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36(1)391 1410., www:http://www.naih.hu, e-

mail: ugyfelszolgalat@naih.hu. 

 

3. 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 rendelet 

hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 

• 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról (Infotv) 
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