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A CSOKONAI SZÍNHÁZ 

KAMERÁS MEGFIGYELÉSRE VONATKOZÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA 

1. Az adatkezelési tájékoztató célja 

A Csokonai Színház nevében (a továbbiakban: Színház/Adatkezelő) ezúton tájékoztatjuk az általunk 
mű ködtetett elektronikus megfigyelőrendszerrel kapcsolatos kapcsolatosan kezelt személyes adatokról, a 
személyes adatok kezelése és védelme érdekében tett szervezési és technikai in tézkedéseiről. 

Elkötelezettek vagyunk az általunk kezelt személyes adatok védelme iránt, kiemelten fontosnak tartjuk az 
érintettek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy 
adatkezelésünk megfelel a mindenkor hatályos jogszabályi elő í rásoknak . 

Törekszünk rá, hogy a személyes adatok kezelésének alábbi elvei maradéktalanul érvényesüljenek: 

személyes adatok kezelésére csak meghatározott célból kerül sor, 
az adatkezelés minden szakaszában megfelel ezen célnak, 
a személyes adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes, 
az adatok pontosak, teljesek és időszerűek, 
ha az Érintett azonosítása nem szükséges, az adatkezelés úgy módosul, hogy az Érintettet az 
adat alapján azonosítani ne lehessen, 
az Érintettek jogai megfelelően érvényesülnek. 

II. Általános információk 

1. Az adatkezelő adatai: 

Név: Csokonai Színház 
Székhely: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 1. szám 
Törzskönyvi azonosító száma: 460947 
Adószáma: 15460943-2-09 
Képviseli : Gemza Péter igazgató 
E-mail: igazgatoi.titkarsag@csokonaiszinhaz.hu 
Telefonszám: +36 (52) 249 076 
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége : adatvedelem@csokonaiszinhaz.hu 

A Színház a magyar jogszabályoknak megfelelően létrejött költségvetési szerv. A Színház jogi személy. 

2. Fogalmak: 

érintett, felhasználó: jelen adatkezelési tájékoztató vonatkozásában Érintett minden olyan személy, aki a 
Színházzal szerződéses vagy egyéb kapcsolatba lép, a www.csokonaiszinhaz.hu weboldalt meglátogatja, 
a honlap szolgáltatásait igénybe veszi, vagy a Színház Szervezési Részlegén, Jegypénztárában a Színház 
előadásaira személyesen jegyeUbérletet vásárol, a Színház által nyújtott szolgáltatásokat igénybe veszi, az 
által szervezett előadásokat , egyéb rendezvényeket látogatja, a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint 
kapcsolatot teremt a Színházzal. 

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (,,Érintett") vonatkozó bármely 
információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen 
valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító, vagy a természetes 
személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó 
egy vagy több tényező alapján azonosítható. 

adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége. 

adatkezelés: az alkalmazott eljárásától függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek 
összessége, így különösen gy űjtése , felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, 
felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, 
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zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. 

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, 
amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; 
ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az 
adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja. 

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 
szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. 

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése (függetlenül a 
műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszközöktől , valamint az alkalmazás helyétől). 

„harmadik fél": olyan természetes személy vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, aki vagy amely nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel vagy az Adatfeldolgozóval. 

harmadik ország: minden olyan állam, amelyen nem EGT-állam. 

Ill. Kamerarendszer működtetésével kapcsolatos adatkezelés 

1. Az adatkezelés célja 

A Színészházban (4024 Debrecen, Liszt Ferenc u. 7. sz.), a Határ Üti Ipari Park területén működő 
telephelyen lévő műhelyházakban (4031 Debrecen, hrsz.: 17118/42.), vagyonvédelmi okokból (az 
területeinken elhelyezett nagy értékű anyagi javak színpadtechnikai berendezések védelmére, az ezekkel 
kapcsolatos esetleges szabálysértések, vagyon elleni bűncselekmények megelőzése) , a személyi 
biztonság megteremtése (az emberi élet, a testi épség és személyi szabadság védelme, biztonságos 
munkakörnyezet megteremtése) miatt, valamint az üzleti titok és személyes adatok megfelelő védelme, 
jogsértések észlelése, illetve a jogsértő cselekmények esetleges későbbi bizonyítása céljából elektronikus 
megfigyelőrendszert üzemeltetünk. 

Az üzemeltetés nem irányul a munkavállalóink megfigyelésére és nem célja a munkavállalók munkahelyi 
viselkedésének befolyásolása. Így nem található kamerarendszer a munkaközi szünet eltöltésére hivatott 
helyiségekben, illemhelyen, öltözőkben , és közterületen. Ugyanakkor a kamerafelvételeken a 
munkavállalóink munkavégzés közben megjelenhetnek. Az üzemeltetett kamerarendszer hangot nem 
rögzít. 

Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy kizárólag a dolgozók, ill. a működési területünkre belépő érintettek 
által is megismerhető , nyilvános pozícióval rendelkező kamerákat üzemeltessünk. 

A rögzített felvételeket kizárólag arra jogosult alkalmazottaink tekinthetik meg, kizárólag akkor, ha azt 
rendkívüli esemény (személy, vagy vagyon elleni bűncselekmény , ennek gyanúja, kísérlete) indokolttá teszi. 

1.1 . A kezelt adatok köre, adatok megadásának időpontja 

Működési területeink közül a Színészházba, a Határ Üti Ipari Parkban lévő műhelyházak területére belépő 
személyek kamerarendszeren látszódó arcképmása, a felvételen látható cselekvése, egyéb a 
kamerarendszer rögzített adata. 

1.2. Az adatkezelés jogalapja 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja alapján az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre 
ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. 

Az Adatkezelő az adatkezelés szükségességét és arányosságát rendszeresen felülvizsgálja és mérlegeli. 
Az Érintett az adatkezelésre számíthat, mivel általánosan elfogadott tény, hogy a középületekbe történő 
belépés esetén kamerafelvételeken rögzíthetik a benntartózkodók adatait, ezen túl az Érintettet az 
épületekbe történő belépéskor figyelmeztető jelzések informálják a kamerarendszer tényéről. 
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1.3. Az adatkezelés időtartama és helye, módja, adatok forrása 

A felvételeket legfeljebb 7 napig tároljuk, kivéve, ha valamilyen célból a felvételeket felhasználjuk. 

A kamerák által rögzített felvételek rögzítö berendezéseken kerülnek tárolásra, így biztosítva, hogy 
illetéktelen személyek ne tekinthessék meg és másolhassák ki a felvételeket: 

Színészház 4024 Debrecen, Liszt Ferenc tér 7. sz. alatti épületében elhelyezett rögzítö 
berendezésen. 
Határ úti ipari parkban 4031 Debrecen, hrsz.: 17118/42., a Lakatosműhely , Festöműhely területén 
elhelyezett rögzítö berendezésen. 

1.4. A felvételhez hozzáférő személyek, az adatok megismerésére jogosultak köre 

A felvételhez az igazgató, a műszaki vezetö, az üzemeltetésirészleg-vezetö, valamint helyettesítési 
jogkörükben eljáró személy, valamint adott esetben az adatkezelésért felelös munkatárs férhet hozzá a 
feladataik ellátása érdekében. A kamerák aktuális képének megtekintésére az igazgatója és a műszaki 
vezető , valamint az üzemeltetési részlegvezető , a gyártásirészleg vezető vagy adott esetben a portás 
jogosultak, a felvételek megtekintésére és adathordozóra rögzítésére pedig a műszaki vezető , az 
üzemeltetési részlegvezető jogosult, a jelen tájékoztatóban megjelölt adatkezelési célok megvalósulása 
érdekében. 

Naplózás: a rögzített felvételekbe történő betekintéseket és adathordozóra rögzítéseket az azt végzö 
személy nevével , az adatok megismerésének okával és időpontjával jegyzőkönyvben rögzítjük. 

1.5. Az adattovábbítás címzettje 

Nem történik adattovábbítás, kivéve, ha valamely hatóság megkeres bennünket a fenti működési területeken 
történt jogsértő cselekmény felderítése céljából, vagy ha az érintett személy jogos érdekének igazolásával 
kéri, hogy a rá vonatkozó felvételt ne töröljük, ne semmisítsük meg, hanem a zárolt felvételt részére 
továbbítsuk. 

Felhasználás hiányában a kamerafelvételt töröljük. Amennyiben a felvétel felhasználásra kerül, akkor 7 nap 
elteltével a felvétel mentése akkor történhet meg, ha bármely hatóság a bizonyítási eljárás során a 
kamerafelvétel mentését elrendeli, vagy az érintett személy jogos érdekének igazolásával ezt kéri. 

A beérkezett kérelem jogosságát adatvédelmi ügyekkel foglalkozó munkatársunk elbírálja és a kérelem 
jogossága esetén gondoskodik a felvétel mentéséröl és a törvényi elöírások szerinti zárolásáról. A felvétel 
zárolásáról minden esetben jegyzőkönyv készül. 

Hatósági megkeresés esetén a mentett felvételt haladéktalanul átadjuk az igénylö szervezetnek. 
Amennyiben a zárolt felvétellel kapcsolatosan megkeresés nem történik, a felvételt 7 nap elteltével 
megsemmisítjük. 

1.6. Harmadik országba történő adattovábbítás 

Nem történik adattovábbítás, kivéve hatóság vagy érintett részére, a fenti esetben. 

1.7. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás 

Nem történik adatfeldolgozás. 

2. Az Érintett jogai, jogainak gyakorlása 

2.1. Tájékoztatáshoz való jog és az érintett hozzáférési joga 

Ön bármikor kérheti, hogy tájékoztassuk arról, kezeljük-e a személyes adatát és ha igen, akkor azokhoz 
biztosítsunk az Ön számára hozzáférést. 
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A személyes adatainak kezeléséről bármikor írásban, e-mail címünkre vagy székhelyünkre küldött e
mailben, vagy ajánlott, vagy tértivevényes-ajánlott levélben kérhet tájékoztatást. A levélben küldött 
tájékoztatás kérést akkor tekintjük hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján Ön egyértelműen 
beazonosítható. 

A tájékoztatás-kérés kiterjedhet az Ön általunk kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, 
jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozó nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő 
tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból 
kapták vagy kapják meg az érintett adatait. 

Ön a képfelvétel keletkezésének időpontjától számított 7 napon belül tájékoztatást kérhet arról, mi látható a 
kamerák által készített felvételeken Önnel összefüggésben. Ebben az esetben a felvételt zároljuk. 

A kérelemben meg kell jelölni, hogy 
• milyen napon és mikor (hány órakor) készült, illetve, hogy mely kamerák által készített felvétel 

zárolását kéri, 
• Ön miről ismerhető fel, 
• milyen módon kéri a tájékoztatást (e-mail útján, postai úton). A kérelmet legfeljebb 30 napon belül 

teljesítjük. Csak olyan felvételről adhatunk másolatot, amin más személy nem, vagy csak 
felismerhetetlen módon szerepel. Ha a fentiek nem teljesíthetők, biztosítjuk, hogy megtekinthesse 
az Önt is tartalmazó felvételt. 

Zároláshoz való jog (hozzáférési jog): A képfelvétel keletkezésének időpontjától számított 7 napon belül 
kérhető a felvételek zárolása. 

A kérelemben meg kell jelölni, hogy 
• mely napon és mikor (hány órakor) illetve milyen időintervallumon belül készült a felvétel, illetve 

mely kamerák által készített felvétel zárolását kéri, 
• milyen okból kéri a felvételek zárolását. 

A fentieken túl a felvételeket kizárólag hatósági megkeresésre adjuk ki. A zárolás a kérelem beérkezésétől 
számított 30 napig tart. Ha ezen időtartam alatt nem érkezik megkeresés, nem gyakorolják a betekintési 
jogot, akkor a zárolt felvételt töröljük. 

2.2. A kezelt adatok helyesbítéséhez, illetve módosításához való jog 

A jelen adatkezelési tájékoztató 2.1. és 2. 7. pontjában megfogalmazott módon kérheti a kezelt személyes 
adatainak helyesbítését vagy módosítását, valamint a kérheti a hiányos adatok kiegészítését. 

2.3. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Jogosult arra, hogy a kérelme alapján a személyes adatainak kezelését a Színház korlátozza abban az 
esetben, 

• ha vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát, és a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Színház ellenőrizze a kezelt személyes adatok 
pontosságát. 

• Korlátozás kérhető akkor is, ha az érintett álláspontja szerint az adatkezelés jogellenes, de ő 
ellenzi a kezelt személyes adatok törlését, ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri. 

• A korlátozás kérhető abban az esetben is, ha az adatkezelés célja megvalósult, de az érintett 
igényli azoknak az Adatkezelő által történő kezelését jogi igények előterjesztéséhez , 
érvényesítéséhez vagy védelméhez. 

• Ha az Érintett tiltakozott a személyes adatok kezelése ellen, ebben az esetben a korlátozás 
arra az időszakra vonatkozik, amíg megállapítást nyer, hogy a Színház jogos indokai 
elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogaival szemben. 

Amennyiben annak feltételei fennállnak, indokolatlan késedelem nélkül rendelkezünk az adatkezelés 
korlátozásáról az Ön kérelmének megfelelően . 
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2.4. Tiltakozáshoz való jog 

Biztosítjuk, hogy Ön megfelelő tájékoztatás alapján és befolyástól mentesen gyakorolhassa az adatkezelés 
elleni tiltakozás jogát. 

Az adatkezelés elleni tiltakozás jogának biztosítása során Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan 
késedelem nélkül megvizsgáljuk, hogy az adatkezelés elleni tiltakozás joga érvényes íthető-e , azaz 

a) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges volt-e; 

b) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez 
szükséges volt-e. 

Amennyiben adatkezelés elleni tiltakozás jog érvényesítésének feltételei fennállnak, és más jogalapja nincs 
az adat kezelésének, úgy késedelem nélkül megszüntetjük az adat kezelését. 

2.5. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profi/alkotást 

A jelen adatkezelési tájékoztatóban részletezett adatkezeléshez nem kapcsolódik automatizált 
döntéshozatal, profilalkotás. 

2.6. Jogérvényesítés, panaszhoz való jog, bírósághoz fordulás joga 

Amennyiben az általunk végzett adatkezeléssel kapcsolatosan kérdései, észrevételei vannak, úgy érzi, hogy 
adatainak kezelése jogszerűtlen , kérjük, elsődlegesen forduljon hozzánk, a megadott e lérhetőségeken. 
Jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat. A per - a választása szerint - a lakóhelye vagy 
tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11 ., telefon: +36-1-391-1400; e-mail: 
ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is fordulhat. 

2. 7. Eljárás az érintett jogainak gyakorlásával kapcsolatosan, határidők 

A fentiek szerinti jogainak gyakorlásával kapcsolatos kérését írásban, a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban 
megadott e-mail címünkre vagy mindenkori székhelyünkre küldött levélben kérheti. 

A levélben küldött kérést akkor tekintjük hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján Ön egyértel műen 
beazonosítható. Indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképp a kérelem beérkezésétől számított egy 
hónapon belül - a zárolásra vonatkozó előírásokat figyelembe véve - tájékoztatjuk a fentiek szerinti kérelem 
nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek 
számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a 
késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk. 
Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint így adjuk meg, kivéve, ha 
azt másként kéri. Ha kérelme nyomán nem teszünk intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a 
kérelem beérkezésétöl számított egy hónapon belül tájékoztatjuk az intézkedés elmaradásának okairól, 
valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával. A 
tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítjuk, kivéve, ha a kérelem egyértelműen megalapozatlan 
vagy - különösen ismétlődő jellege miatt - túlzó. Ebben az esetben figyelemmel a kért információ vagy 
tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű 
összegű díjat számíthatunk fel, vagy megtagadhatjuk a kérelemben foglalt intézkedés teljesítését. Ha 
megalapozott kétségeink vannak a kérelmet benyújtó személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett 
személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérhetjük. 

Fenntartjuk a jogot, az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak egyoldalú megváltoztatás· a, 
módosított tájékoztatót honlapunkon közzétesszük. 

Debrecen, 2021 . július 14. 
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