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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 

Az adatkezelési tájékoztató célja 
 
A Csokonai Színház (a továbbiakban: Színház) ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit és 
felhasználóit az általa a honlapján kezelt, valamint a honlapjához kapcsolódóan kezelt 
személyes adatokról, a személyes adatok kezelése és védelme érdekében tett szervezési és 
technikai intézkedéseiről. 
 
A Színház elkötelezett az általa kezelt személyes adatok védelmében, kiemelten fontosnak 
tartja az érintettek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, kötelezettséget 
vállal arra, hogy adatkezelése megfelel a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak. 
 
A Színház fenntartja a jogot, az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak egyoldalú 
megváltoztatására, azzal, hogy a módosított tájékoztatót honlapján közzéteszi. 
 
A Színház törekszik arra, hogy a személyes adatok kezelésének alábbi elvei maradéktalanul 
érvényesüljenek: 
 

- személyes adat kezelésére csak meghatározott célból kerül sor, 
- az adatkezelés minden szakaszában megfelel ezen célnak, ide értve a kezelt 

adatkört is, 
- 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. 

 
1. Általános rendelkezések 

  
1.1.  Az adatkezelő adatai: 

 
Név:      Csokonai Színház  
Székhely:     4024 Debrecen, Kossuth utca 10. szám 
Törzskönyvi azonosító száma: 460947 
Statisztikai számjele:  15460943-9001-322-09 
Adószáma:    15460943-2-09 
E-mail:    igazgatoi.titkarsag@csokonaiszinhaz.hu  
Telefonszám:    +36 (52) 417 811 
 
A Színház kezeli az érintettek által a www.csokonaiszinhaz.hu honlapon megadott 
személyes adatokat. 
 
A Színház a magyar jogszabályoknak megfelelően létrejött költségvetési szerv. A Színház 
jogi személy. 
  

1.2. Fogalmak 
 

érintett, felhasználó: jelen adatkezelési tájékoztató vonatkozásában érintett minden olyan 
személy, aki a www.csokonaiszinhaz.hu weboldalt meglátogatja, annak szolgáltatásait 
igénybe veszi. 
 
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, 

mailto:igazgatoi.titkarsag@csokonaiszinhaz.hu
http://www.csokonaiszinhaz.hu/
http://www.csokonaiszinhaz.hu/


2 
 

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 gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, 
tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra 
hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, 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. 
 

2. Az adatkezelés célja, módja, jogalapja, kezelt személyes adatok köre 
 

2.1. Statisztikai adatok 
 
A www.csokonaiszinhaz.hu oldalra történő belépéskor a webszerver automatikusan 
naplózza a honlap felhasználójának tevékenységét. 
 
A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok az Érintett bejelentkező 
számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és 
melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként 
rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata 
vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen 
adatok egyéb felhasználói személyes adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek 
kivételével - össze nem kapcsolhatók. 
 
Az adatokhoz kizárólag a Színház és az Adatfeldolgozó fér hozzá. 
 
A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a 
generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt 
időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. A Színház biztosítja, hogy ezen, 
automatikusan rögzített adatok egyéb felhasználói személyes adatokkal – a törvény által 
kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. 
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Az adatokat a Színház felhasználhatja statisztikai célokra. Az adatok statisztikailag 
összesített formában történő felhasználása, az érintett nevét, illetve beazonosítására 
alkalmas egyéb adatát semmilyen formában nem tartalmazhatja. 
 
Az adatokat statisztikai célból rögzítjük és értékeljük ki, annak érdekében, hogy a honlap 
szolgáltatásait folyamatosan továbbfejleszthessük. 
 
Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja a Színház internetes oldalán keresztül 
elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések 
megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a 
felhasználói szokások elemzése. 
 
A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: 
 
IP cím statisztikai célokra, azonosítást nem szolgál 
Internetszolgáltató neve statisztikai célokra, azonosítást nem szolgál 

Megtekintett weblapok statisztikai célokra, azonosítást nem szolgál 

 
2.2. Cookie-k („Sütik”) 

 
2.2.1. A cookie-k („Sütik”) feladata 

 
A Színház fenntartja a jogot arra, hogy az Érintett gépén adatokat tartalmazó filet-t (cookie-t) 
helyezzen el. Az Érintett ezt a böngészője beállításaival megtilthatja. Az adatkezelés célja az 
Színház részére információk gyűjtése, a honlap szolgáltatásainak fejlesztése érdekében. 
 
A Színház a testre szabott kiszolgálás érdekében az Érintett számítógépén kis 
adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el, és a következő látogatáskor visszaolvas. Ha a 
böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége 
van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját 
tartalma tekintetében.  
 
A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a 
Felhasználó élmény növelése érdekében. A weboldal látogatásával és annak egyes funkciói 
használatával a Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k a 
Felhasználó számítógépén tárolódjanak és ahhoz a Színház hozzáférhessen. A Felhasználó 
a böngésző program segítségével beállíthatja és meggátolhatja a cookie-kal kapcsolatos 
tevékenységet. Felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy ez utóbbi esetben, a cookie-k 
használata nélkül előfordulhat, hogy nem lesz képes használni a weboldal minden 
szolgáltatását 
 
Cookie beállítások a Chrome-ban: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu 
 
Cookie beállítások a Firefox-ban: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-
weboldalak-tarolnak-szami  
 
Cookie beállítások az Internet Explorer-ben: https://support.microsoft.com/hu-
hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 
 
 és az Edge-ben: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/windows-delete-cookies  
 
Amennyiben a Felhasználó mobil eszközről (pl. ún. okostelefon) veszi igénybe a 
szolgáltatást, úgy az applikáció letöltésekor a program engedélyt kér a tartózkodási hely, 
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mint adat használatára. A Felhasználó engedélye esetén az applikáció olyan személyre 
szabott kereséseket tud felkínálni, amely figyelembe veszi azt, hogy a felhasználó az adott 
pillanatban hol tartózkodik. A tartózkodási hely, mint adat, a Színház rendszerében 
rögzítésre nem kerül, csak az adott tranzakció során elérhető egyes funkciók (pontosabb 
keresés, „közelben” funkció stb.) igénybevételét teszi lehetővé. 
 

2.2.2. Session („munkamenet”) sütik 
 
Ezeknek a sütiknek az a célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen 
böngészhessék a www.csokonaiszinhaz.hu weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az 
ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet 
(böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan 
törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt eszközről. 

 
2.2.3. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k („sütik”) 

 
A Színház a www.csokonaiszinhaz.hu című weboldalán alkalmazza a Google Inc. 
(„Google”) által működtetett Google Analytics, mint harmadik fél sütijeit is. A Google 
Analytics statisztikai célű szolgáltatás használatával a Színház információkat gyűjt azzal 
kapcsolatosan, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot a honlap 
fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezek a sütik 
szintén lejáratukig, vagy addig, amíg a Felhasználó nem törli azokat, a látogató 
számítógépének, vagy egyéb böngészésre használt eszközének böngészőjében maradnak. 
 
A Google Analytics a böngészőn keresztül kapott IP-címet névtelen (anonim) módon tárolja, 
és nem tudja összekapcsolni a Felhasználóval. Az adatokat 26 hónapig őrzi. 
 

2.3. Promóciós, marketing célú adatkezelések 
 

2.3.1. A honlapon történő regisztráció, kapcsolatfelvétel 
 

ADATOK ADATKEZELÉS CÉLJA 
Név kapcsolattartás, azonosítás 
E-mail cím kapcsolattartás, azonosítás 
Felhasználónév A felhasználónév a regisztráló 

felhasználónak az adatbázisban történő 
azonosításához elengedhetetlenül 
szükséges. Ezen felül a Színház és a 
bejelentő közötti kapcsolattartás célját 
szolgálja. 

Jelszó A felhasználói fiókba történő biztonságos 
belépést szolgálja. 

 
Az érintettek köre: Minden személy, aki a Színház honlapján regisztrál a regisztráció során 
megadandó adatok kitöltésével a szolgáltatásra. 
 
Az adatkezelés célja: kapcsolattartás a Színházzal. A honlapon történő regisztráció során 
az érintett közvetlenül kapcsolatba léphet a Színházzal, bármilyen problémafelvetés, kérdés, 
javaslattétel esetén. A kapcsolatfelvétel során az adatok közvetlenül a Színház központi e-
mail címére futnak be. 
 
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a.) pontja alapján és a Grt. 
6.§. (1) és (2) bekezdései alapján az Érintett előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló, 
határozott hozzájárulása. Az önkéntes hozzájárulást az Érintett a jelen adatkezelési 
tájékoztató elfogadásával és a regisztrációra szolgáló mezők kitöltésével, az ott található 
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hozzájáruló nyilatkozat bejelölésével adja meg. Ezzel a Felhasználó kijelenti, hogy 
hozzájárul adatainak az adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerinti kezeléséhez, 
és regisztrál a weboldalra. 
 
Az adatkezelés időtartama: A Színház a személyes adatokat az Érintett hozzájárulásának 
visszavonásáig (regisztráció törlése), illetve az Érintett kérésére történő törléséig kezeli. 
 
Az adatok tárolásának módja: A Színház informatikai rendszerében elkülönülő 
adatkezelési listán, illetve a tárhelyszolgáltatást nyújtó adatkezelő szerverein. 

 
2.3.2. Hírlevélre történő feliratkozás 

 
ADATOK LEÍRÁS 

Név (vezeték- és 
keresztnév) 

Az elektronikus levélben való megszólításhoz szükséges adat. 

Elektronikus levélcím Az elektronikus levél kiküldéséhez szükséges adat. 
 
Az érintettek köre: Minden személy, aki feliratkozik a Színház honlapján a hírlevél 
feliratkozásra szolgáló mező kitöltésével a hírlevél-szolgáltatásra. Továbbá az a 
Felhasználó, aki a Színházzal írásban, papír alapon szerződéskötéskor, vagy 
szerződéskötés nélkül írásban, papír alapon a hírlevél kiküldéséhez hozzájárul. 
 
Az adatkezelés célja: a Színházról történő hasznos információk küldése e-mail útján, a 
Színház tevékenységének népszerűsítése, aktuális információk közlése. E szolgáltatásra, a 
honlapra való belépéstől függetlenül iratkozhat fel az Érintett. Amennyiben az Érintett nem 
veszi igénybe a hírlevél szolgáltatást, az nem jár rá nézve hátránnyal a honlap használatát, 
és a honlapon igénybe vehető további szolgáltatások szempontjából. A Színház a hírlevélre 
történő feliratkozást nem köti a honlapra való belépés, illetve bármely más szolgáltatás 
igénybevételének feltételéül. 
 
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a.) pontja alapján és a Grt. 
6.§. (1) és (2) bekezdései alapján az Érintett előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló, 
határozott hozzájárulása. Az önkéntes hozzájárulást az Érintett a jelen adatkezelési 
tájékoztató elfogadásával és a hírlevél feliratkozásra szolgáló mezők kitöltésével, az ott 
található hozzájáruló nyilatkozat bejelölésével, illetve az írásbeli szerződésbe foglalt hírlevél 
küldésre vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat bejelölésével, és a szerződés aláírásával, vagy 
külön papír alapú nyilatkozat kitöltésével és aláírásával adja meg. Ezzel a Felhasználó 
kijelenti, hogy hozzájárul adatainak az adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerinti 
kezeléséhez, és a hírlevelek kiküldéséhez. 
 
Az adatkezelés időtartama: A Színház a személyes adatokat az Érintett hozzájárulásának 
visszavonásáig (leiratkozásig), illetve az Érintett kérésére történő törléséig kezeli. 
 
Az adatok tárolásának módja: A Színház informatikai rendszerében elkülönülő 
adatkezelési listán, illetve a hírlevél küldés céljából kezelt azon adatokat, melyeket papír 
alapon adott át a Színháznak a Felhasználó, a papír alapú nyilatkozatok/szerződések 
lefűzésével. 
 
A Felhasználó a hozzájárulását a Színház I. pontban rögzített bármely elérhetőségén, de 
különösen a megadott email címre küldött levelében bármikor ingyenesen visszavonhatja. 
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2.3.3. Közösségi oldalakon történő jelenlét és marketing 
 
Közösségi oldalak megnevezése: Facebook, Google+, YouTube 
 

ADATOK LEÍRÁS 
Név Azonosítás 
Használt fotó Azonosítás 
Hozzászólás vélemény kifejezése 
Értékelés vélemény, hangulat kifejezése 
Kérdés/kérés tartalma válaszadás input adata 
 
A Színház „Facebook” közösségi portálon létrehozott profiljának követőire vonatkozó 
adatokat a Facebook a saját szabályai szerint kezeli. A Színház nem veszi át a követők 
adatait.  
 
A Színház „YouTube” nyilvános videomegosztó webhelyen létrehozott csatornájának 
követőire vonatkozó adatokat a YouTube (Google) a saját szabályai szerint kezeli. A Színház 
nem veszi át a követők adatait. 
 
Az érintettek köre: Minden személy, aki a Színház közösségi oldalait látogatja, követi, az 
azon elhelyezett tartalmakhoz viszonyul (like/dislike), azokat megosztja a saját ismerősei 
között részben, vagy teljeskörűen. 
 
Az adatkezelés célja: a Színház tevékenységének népszerűsítése, aktuális információk 
közlése. E szolgáltatásra, a honlapra való belépéstől függetlenül iratkozhat fel az Érintett. 
Amennyiben az Érintett nem veszi igénybe a szolgáltatást, az nem jár rá nézve hátránnyal a 
honlap használatát, és a honlapon igénybe vehető további szolgáltatások szempontjából. A 
Színház a Fecebook oldal kedvelését, követését, valamint a YouTube csatornára való 
feliratkozást nem köti a honlapra való belépés, illetve bármely más szolgáltatás 
igénybevételének feltételéül. 
 
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a.) pontja alapján és a Grt. 
6.§. (1) és (2) bekezdései alapján az Érintett előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló, 
határozott hozzájárulása, amelyet a Facebook portálon az oldal kedvelésével, a YouTube 
portálon a csatornára való feliratkozással fejez ki. 
 
Az adatkezelés időtartama: Az oldal törléséig, érintett által az oldalkedvelés 
visszavonásáig, érintett törlési műveletéig. 
 
Az adatok tárolásának módja: A Színház nem tárolja az adatokat. 
 

3. Adatfeldolgozó igénybevétele 
 

3.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre 
 
A webhelyet meglátogató Felhasználók a webhely által biztosított szolgáltatások 
igénybevételétől függetlenül, ideértve azon személyeket is, akik esetlegesen a Színházzal 
kötött írásbeli szerződés/írásbeli nyilatkozaton hozzájárultak a hírlevél kiküldéséhez. 
 

3.2. A Színház adatfeldolgozóként veszi igénybe az alábbi gazdálkodó 
szervezeteket: 

 
Név: Linuxweb Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság 
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Rövidített név: Linuxweb Kft. 
Adószám: 14167544-2-09 
Cégjegyzékszám: 09-09-014362 
Székhely: 4034 Debrecen, Sólyom utca 28. szám 
Telefon: +36 (20) 421 4894 
E-mail: office@linuxweb.hu  
Webhely: https://www.linuxweb.hu/  
 
gazdasági társaságot, mint a honlap üzemeltetéséhez szükséges webtárhely szolgáltatója (a 
továbbiakban: Adatfeldolgozó),  
 
Név: AD Design Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság 
Rövidített név: AD Design Kft. 
Adószám: 22918077-2-09 
Cégjegyzékszám: 09-09-019566 
Székhely: 4031 Debrecen, Kishegyesi út 40. szám 5/40. 
Telefon: +36 (30) 334 7820 
E-mail: addesign.hu@gmail.com 
Webhely: https://www.addesign.hu  
 
gazdasági társaságot, mint a honlap fejlesztőjét, és technikai karbantartóját (a továbbiakban: 
Adatfeldolgozó). 
 

3.3. Adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a.) pontja 
alapján a Felhasználó hozzájárulása. Felhasználó az adatkezelési tájékoztató 
megismerését követően a Színház részére adatai kezelésére vonatkozóan megadott 
hozzájárulásával önként hozzájárul az adatfeldolgozó igénybevételéhez. 

 
3.4. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az 

adatfeldolgozás a jelen tájékoztatóban megjelölt összes adatot érinti. 
 

3.5. Az adatfeldolgozás célja: A webhely információtechnológiai értelemben vett 
működésének biztosítása az érintett Felhasználó számára, a webhely 
üzemeltetéséhez és az azon biztosított szolgáltatások nyújtásához szükséges 
technikai műveletekben megnyilvánuló adatkezelés útján. 
 

3.6. Az adatfeldolgozás időtartama: Megegyezik a jelen tájékoztatóban az egyes 
adatköröket érintő adatkezelési célok szerint szabályozott adatkezeléseknél jelzett 
adatkezelési időtartamokkal. 
 

3.7. Az adatok feldolgozása kizárólag a webhely üzemeltetéséhez szükséges 
technikai műveleteket jelenti. 
 

3.8. Adatfeldolgozás más célra nem történik. 
 

3.9. Az Adatfeldolgozók a Színház tevékenységében nem érdekeltek. 
 

3.10. A Színház a fent megjelölt Adatfeldolgozókon kívül más adatfeldolgozót nem 
vesz igénybe. 

 
4. Adattovábbítás 

 
4.1. Facebook oldal: 

 
Facebook Inc., Menlo Park, California, USA 

mailto:office@linuxweb.hu
https://www.linuxweb.hu/
https://www.addesign.hu/
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Adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/update 
(Hozzáférés a felhasználó nevéhez, kommentjéhez) 
 

4.2. Google Analytics: 
 

Google Inc., Mountain View, California, USA 
Adatkezelési tájékoztató: https://policies.google.com/privacy?hl=hu 
(Hozzáférés a honlap látogatóinak anonimizált, személyhez nem köthető IP címéhez) 
 

4.3. YouTube: 
 

YouTube, LLC, San Bruno, California USA 
Adatkezelési tájékoztató: https://policies.google.com/privacy?hl=hu  
(Hozzáférés a felhasználó nevéhez, kommentjéhez) 
 

4.4. Adattovábbítás harmadik országba: 
 
Egyedüli harmadik ország, amelybe adattovábbítás történik, az Amerikai Egyesült Államok. 
Az USA-val megfelelőségi határozat született 2016. július 12-én 
(https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-
privacy-shield_en), amelyet a Google (https://policies.google.com/privacy/frameworks) és a 
Facebook (https://www.facebook.com/about/privacyshield) is betart. 
 

5. Az Érintett jogai  
 

5.1. Tájékoztatáshoz való jog és az érintett hozzáférési joga 
 

A Felhasználó bármikor kérheti, hogy a Színház tájékoztassa, hogy kezeli-e a Felhasználó 
személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson 
számára hozzáférést a Felhasználó részére. 
 
A Felhasználó a személyes adatainak kezeléséről bármikor írásban, a Színház jelen 
tájékoztatóban megadott e-mail címére vagy mindenkori székhelyére küldött ajánlott vagy 
tértivevényes-ajánlott levélben kérhet tájékoztatást. A levélben küldött tájékoztatás kérést a 
Színház akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó 
egyértelműen beazonosítható. Az e-mailben küldött tájékoztatáskérést a Színház csak akkor 
tekinti hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik. 
 
A tájékoztatás-kérés kiterjedhet a Felhasználónak a Színház által 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 
Felhasználó adatait. 
 
A Színház a tájékoztatást tömör, átlátható, érthető formában, világos és közérthetően 
megfogalmazva nyújtja.  
 

5.2. A kezelt adatok helyesbítéséhez, illetve módosításához való jog 
 
A Felhasználó kérheti a Színház által kezelt személyes adatainak helyesbítését vagy 
módosítását, valamint a kérheti a hiányos adatok kiegészítését. 
 

5.3. Személyes adatok törlése iránti kérelem 
 

https://www.facebook.com/about/privacy/update
https://policies.google.com/privacy?hl=hu
https://policies.google.com/privacy?hl=hu
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en
https://policies.google.com/privacy/frameworks
https://www.facebook.com/about/privacyshield
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A Felhasználó kérheti a Színház által kezelt személyes adatainak törlését. A törlés akkor 
tagadható meg, ha a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog 
gyakorlása céljából az adatkezelés szükséges, ha a személyes adatok kezelésére 
jogszabály felhatalmazást ad, illetve jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve 
védelméhez. A törlési kérelem megtagadásáról a Színház minden esetben tájékoztatja a 
Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére 
irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.  
 

5.4. Személyes adatok kezelésének korlátozása 
 
A Felhasználó jogosult arra, hogy Személyes adatainak kezelését a Színház korlátozza 
abban az esetben, ha a Felhasználó vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. A 
korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Színház ellenőrizze 
a kezelt személyes adatok pontosságát. A korlátozás kérhető akkor is, ha a Felhasználó 
álláspontja szerint az adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt személyes 
adatok törlését. A korlátozás kérhető abban az esetben is, ha az adatkezelés célja 
megvalósult, de a Felhasználó igényli azoknak a Színház által történő kezelését jogi igények 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. 
 

5.5. Adathordozhatósághoz való jog 
 

A Felhasználó kérheti, hogy a Színház a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott és a 
Színház által automatizált módon kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, 
géppel olvasható formátumban részére átadja és/ vagy azokat egy másik adatkezelő részére 
továbbítsa. 
 

5.6. Tiltakozáshoz való jog 
 

A Felhasználó saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes 
adatainak kezelése ellen akkor, ha a személyes adatok kezelése kizárólag a Színházra 
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Színház vagy harmadik személy jogos 
érdekének érvényesítéséhez szükséges; ha az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, 
vagy ha az adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. A Színház a 
Felhasználó tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás 
megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti és a kezelt személyes 
adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti 
mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok esetlegesen továbbításra 
kerültek. 
 

5.7. 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. 
 

5.8. Visszavonás joga 
 
Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. 
 

5.9. Bírósághoz fordulás joga 
 
Az Érintett a jogainak megsértése esetén a Színház ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az 
ügyben soron kívül jár el. 
 

5.10. Eljárás az Érintett jogainak gyakorlásával kapcsolatosan, határidők 
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Az Érintett a fentiek szerinti, jogainak gyakorlásával kapcsolatos kérését írásban, a Színház 
jelen adatkezelési tájékoztatóban megadott e-mail címére vagy mindenkori székhelyére 
küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben kérheti. A levélben küldött kérést a 
Színház akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó 
egyértelműen beazonosítható. Az e-mailben küldött kérést a Színház csak akkor tekinti 
hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik. 
 
A Színház indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől 
számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót 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 Színház a késedelem okainak megjelölésével a kérelem 
kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót. Ha a Felhasználó 
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton 
kell megadni, kivéve, ha a Felhasználó azt másként kéri. Ha a Színház nem tesz 
intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem 
beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót az intézkedés 
elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a Felhasználó panaszt nyújthat be a felügyeleti 
hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 
 

5.11. Panaszhoz való jog 
 

A Felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a  
 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz  
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.;  
telefon: +36-1-391-1400;  
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;  
honlap: www.naih.hu fordulhat. 
 

5.12. Bírósághoz fordulás joga 
 
A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a 
törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a Felhasználó 
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 
 

5.13. A Felhasználó kötelezettségei 
 
A Felhasználó szavatol azért, hogy az általa más természetes személyekről megadott vagy 
hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett természetesen személy 
hozzájárulását jogszerűen beszerezte. 
 
Bármely Felhasználó e-mail címének valamint a regisztráció során megadott adatainak 
megadásakor felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről, illetve az általa 
megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E 
felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt 
belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az 
e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta. 
 
A személyes adatokat a Színház az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag 
célhoz kötötten használja fel. A Színház a személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban, 
illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt személyes adatok 
köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl. Minden olyan 
esetben, ha a személyes adatokat a Színház az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/
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kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett 
hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást 
megtiltsa. 
 
A Színház a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok 
helytállóságáért kizárólag az azt megadó személy felel. A 16. életévét be nem töltött személy 
érintett személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy 
hozzájárulása esetén kezelhetők. A Színháznak nem áll módjában a hozzájáruló személy 
jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó, illetve a felette 
szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a 
jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában a Színház 16. életévét be nem töltött 
érintettre vonatkozó személyes adatot – a tartalomszolgáltatás igénybevételekor használt IP 
cím, böngésző adatok, látogatási paraméterek kivételével, amelynek rögzítésére 
automatikusan sor kerül – nem gyűjt. 
 

6. Adatok biztonsága 
 

A Színház minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága 
érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan 
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, 
valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. 
A Színház az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel 
gondoskodik. 
 
A Színház a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott 
informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: 
 

- az arra feljogosított számára hozzáférhető legyen (rendelkezésre állás); 
- a hitelessége és hitelesítése biztosított legyen (adatkezelés hitelessége); 
- változatlansága igazolható legyen (adatintegritás); 
- a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adatok bizalmassága) legyen. 

 
A Színház az adatkezelés során megőrzi: 
 

- a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre 
jogosult; 

- a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a 
teljességét és a pontosságát; 

- a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak 
szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, a 
rendelkezésére álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök. 

 
7. Az adatok tárolásának helye 

 
A Színház az elektronikus módon rögzített adatokat az informatikai rendszerében, 
elektronikus úton tárolja. A papíralapon keletkezett adatokat a Színház az iratkezelésre 
vonatkozó szabályok figyelembe vételével tárolja. 
 
Az adatokhoz a Színház érdekkörében eljáró azon személyek – így különösen 
adatfeldolgozók, munkavállalók – férnek hozzá, akiknek ez tevékenységük ellátásához 
szükséges, és akik az adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettségekkel tisztában vannak. 
 
A kezelt adatokat a Színház csak abban az esetben továbbítja, vagy teszi hozzáférhetővé 
harmadik személyek számára, ha ehhez az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy ezt törvény 
elrendeli. 
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A Színház jogosult arra, hogy az adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon 
statisztikai célra felhasználja. 
 
 
 
 

8. Vonatkozó 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, GDPR) 

• 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról (Infotv); 

• 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és 
egyes korlátairól (Grt.) 

• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.). 
 

9. Egyéb rendelkezések 
 
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről a Színház az adat felvételekor ad 
tájékoztatást.  
 
A Színház tájékoztatja az Érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a 
szabálysértési hatóság, a közigazgatósági hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása 
alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok 
rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a Színházat. 
 
A Színház a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét 
megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés 
céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 


