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A jelen Adatv6delmi 6s Adatkezel6si SzabSlyzat c6lja, hogy riigzitse a P6csi Horv:it Szinhiiz

Nonprofit Kft. (a tovdbbiakban: AdatkezelS, vagy SzhhinJ, mint

a

www.pecsihorvatszinhaz.hu honlap rizemeltet6je 6ltal alkalmazott adatkezel6si 6s
adatv6delmi elveket, eljdrdsi szabilyokat, amelyet a Szinh6z, mint Adatkezel6 magiira
n6zve kiitelez6nek ismer el 6s amelyek megfelelnek a szem6lyes adatok kezel6s6re
vonatkoz6 jogszabSlyi el6iriisoknak, kUldncisen az inform6ci6s onrendelkez6si jogr6l 6s az
informSci6sza bads6gr6l sz616 2011. 6vi CXll. t6rv6ny (a tovilbbiakban: Info tv.) 6s a
term6szetes szem6lyeknek a szem6lyes adatok kezel6se tekintet6ben tdrt6n6 v6delm615l 6s
az ifyen adatok szabad iiraml6siir6l, valamint a 95/a6/EK

iriinyelv hatiilyon kivril helyez6s6r5l
(a tovdbbiakban: GDPR) sz6l6, az Eur6pai Parlament 6s a Tandcs (EU\ 2076/679. szSmi
rendelet6ben fogla ltakna k.

2. AZ ADATKEZELO

Adatkezel6: P6csi Horviit Szinhiiz Nonprofit Kft.
Szdkhely: 762t PAcs, Anna utca 17.
E-mail: phsz@hotmail.hu

/

vidakovics@pecsiszabadteri.hu

Telefon: 7215I4-3OO
Honlap: www.pecsihorvatszinhaz,hu

januiir 01-(j)6n l6p hatSlyba 6s a P6csi
Adatkezel5 honlapjiln kdzz6t6telre kertil, ahol

A jelen Adatv6delmi 6s Adatkezel6si Szabiilyzat 2021.

Horviit Szinhiiz Nonprofit Kft., mint
folvamatosan el6rhet6 lesz.

Az Adatkezel6 fenntartja magiinak a jogot arra, hogy a jelen Adatv6delmi 6s Adatkezel6si
Szabiilyzatot egyoldahian m6dositsa azzal, hogy a m6dositds16l a honlapon tdj6koztatdst tesz

k6zz6. Az Adatkezel6 a m6dositott Adatv6delmi 6s Adatkezel6si SzabiSlyzatr6l mind a
regisztrdlt (hirlev6lre feliratkoz6) felhaszndl6k, mind a nem regisztriilt felhaszn616k eset6ben

a regisztrdci6nSl vagy a honlap haszniilat6ndl megadott el6rhet6s6gek egyik6n

keresztLil

ktildhet 6rtesit6st. A m6dositott Adatv6delmi 6s Adatkezel6si Szabiilyzat az Adatkezel6
honlapj6n val6 k6zz6t6tel6t k6vet6en keletkezett adatkezel6sekre terjed ki.

Az Adatv6delmi 6s Adatkezel6si Szab5lyzattal 6s az adatkezel6ssel kapcsolatos k6rd6sek
eset6n 6llu n k rendelkez6sre phsz@hotmail.hu / vida kovicsSpecsiszabadteri. hu e-mail
cimen.

Jelen Adatv6delmi 6s Adatkezel6si SzabSlyzat szerz6i jogv6delem alatt dll, igy annak
felhaszn:ildsa csak az Adatkezel6 el6zetes iriisbeli enged6ly6vel lehets6ges.

3. AZ ADATKEZELES IRANYELVEI, MODJA

3.1. Az Adatkezel6 elkcitelezett iigyfelei 6s partnerei szem6lyes adatainak v6delm6ben,
kiemelten fontosnak tartja az informiici6s dnrendelkez6si jog tiszteletben tart6sdt.
3.2. Az Adatkezel5 a szem6lyes adatokat a GDPR-ben szerepl6 jogalap alapji5n, jogszerfien 6s
tisztess6gesen, valamint az 6rintett szem6ly sz6mdra 6tldthat6 m6don v6gzi, a szem6lyes

adatokat kizii16lag c6lhoz k6totten haszniilja fel, a szem6lyes adatok kor6t a c6lhoz szrlks6ges
minimumra korl6tozza. (,,jogszer(isdg, tisztesseges eljdrds ds dtldthot6sdg, cdlhoz k6tottsdg,
odattokordkossdg" )

3.3. Az Adatkezel6 valamennyi kezelt szem6lyes adat vonatkozdsdban azok biztonsdga
6rdek6ben - ide6rtve az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezel6s6vel, v6letlen
elveszt6s6vel, megsem m isit6s6vel vagy kiirosod6sdval szembeni v6delmet is - megteszi
azokat a technikai 6s szervezrisi int6zked6seket, 6s kialakitotta azokat az eljdr6si szabiilyokat,

amelyek a GDPR 6s az Info t6rv6ny 6rv6nyre juttatds5hoz sztiks6gesek. (,,integritds ds
bizolmas jelleg")
3.4. Az Adatkezel6 adatfeldolgozisa sordn megfelel az adatbiztonsdg kcivetelm6nyeinek, az
adatokhoz csak c6lhoz k6t6tten, ellen6rzritt korrilm6nyek kozcitt csak azon szemdlyek f6rnek
hozz6, akiknek a feladataik elldtdsa 6rdek6ben erre sztiks6gtik van. (,,korldtozott
tdrolhat6sdg")
3.5. Az Adatkezel6 a szem6lves adatok kezel6s6hez alkalmazott informatikai eszkdzciket igy
v5lasztja meg 6s tizemelteti, hogy a kezelt adat az arra feljogositottak sz6m6ra hozz6f6.rhet6,
a hiteless69e 6s hiteles[t6se biztositott, a vii ltozatlans5ga igazolhat6 6s a jogosulatlan
hozz5f6r6s ellen v6dett legyen.

AdatkezelS az informatikai rendszereket ttizfallal v6di, valamint
virusv6delemmel liitia el.

3.6. Az

4. FOGALOMMEGHATAROZASOK

E

szabiilyzat alkalmaz;isdban irdnyad6 fogalom m egh atd roz6sokat

a

GDPR

4.

cikke

tartalmazza az aldbbia k szerint.
,,szem6lyes adat"

azonositott vagy azonosfthatd term6szetes szem6lyre {,,6rintett") vonatkozt
b5rmely informSci6; azonosithat6 az a termdszetes szem6ly, aki kdzvetlen vag\

kdzvetett m6don, kUliindsen valamely azonosit6, p6ldiiul n6v, szam
helymeghat6roz6 adat, online azonosit6 vagy a term6szetes szem6ly testi
fiziol6giai, genetikai, szellemi, gazdasdgi, kultu16lis vagy szocidlis azonossdgdr;
/onatkozd egy vagy tdbb tenyezo aiapjdn azonosithaL6.
,,adatkezel6s"

szem6lyes adatokon vagy adat6llom6 nyoko n automatizilt vagy nem
automatizilt m6don v6gzett bdrmely m(velet vagy mriveletek dsszess6ge, igy a

a

3y(jt6s, rogzit6s, rendszerez6s, tagol6s, tiirol6s, dtalakitds vagy megv6ltoztatiis,
ek6rdez6s, betekint6s, felhaszn6l6s, kcizl6s tov6bbit6s, terjesztds vagy egy6b
m6don tdrten6 hozz6f6rhet6v€ t6tel itjiin, dsszehangol6s vagy cjsszekapcsol6s,
korliitozds, tcirl6s, illetve megsemmisitds
.,az adatkezel6s

korliitoziisa"

a

tiirolt szem6lyes adatok megjelol6se jiiv6beli kezel6siik korlStoz6sa c6ljiib6l;

,,profilalkotils"

;zem6lyes adatok automatiz6lt kezel6s6nek bdrmely olyan formdja, amelynek
so16n a szem6lyes adatokat valamely termdszetes szem6lyhez f(26d6 bizonyos
;zem6lyes jellemz6k 6rt6kel6s6re, killonosen a munkahelyi teljesitm6nyhez,
3azdasdgi helyzethez, eg6szs6gi 6llapothoz, szem6lyes preferenci6khoz,
Srdekl6d€shez, megbizhat6s5ghoz, viselked6shez, tart6zkoddsi helyhez vagy
mozgiishoz kapcsol6d6 jellemz6k elemz6s6re vagy el6rejelzds6re haszndljdk;

,,5lnevesit6s"

a szem6lyes adatok olyan m6don tdrten6 kezel6se, amelynek kdvetkezteben
tovdbbi informdci6k felhasznSl6sa n6lkUl tribb6 mdr nem 6llapithat6 meg, hogy
a szem6lyes adat mely konkr6t term6szetes szemdlyre vonatkozik, felt6ve hogl

az ilyen tov6bbi inform6ci6t killon tilroljiik, 6s technikai 6s

szervezdsi

int6zked6sek megt6tel6vel biztositott, hogy azonositott vagy azonosithati
lermdszetes szem6lyekhez ezt a szem6lyes adatot nem lehet kapcsolnii
,,nyilv6ntartdsi rendszer"

a

szem6lyes adatok biirmely m6don - centralizdlt, decentralizdlt vag!
funkciondlis vagy foldrajzi szempontok szerint - tagolt dllomdnya, amell
meghatiirozott ism6rvek alapj6n hozziif6rhet6

,,adatkezel6"

az a term6szetes vagy jogi szem6ly, kdzhatalmi szerv, ilgynoks6g vagy bdrmely
egy6b szerv, amely a szem6lyes adatok kezel6s6nek c6ljait 6s eszkozeit ondll6ar

vagy m6sokkal egytitt meghatdrozza: ha az adatkezel6s c6ljait 6s eszkozeit ai
uni6s vagy a tag5llami jog hatArozza meg, az adatkezel6t vagy az adatkezel6
kijeldldsdre vonatkoz6 kUlonds szempontokat az uni6s vagy a tagillami jog i:
meghat6rozhatja;
,,adatfeldolgoz6"

az a term6szetes vagy.jogi szem6ly, kdzhatalmi szerv, ilgynoksdg vagy bdrmely

egy6b szerv, amely az adatkezel6 nev6ben szem6lyes adatokat kezel;

,,cimzett"

jogi szem6ly, kcizhatalmi szerv, iigynoks6g vagy bdrmel!
vagy
amellyel a szem6lyes adatot ktizlik, ftjggetlentil att6l,
egy6b szerv, akivel
hogy harmadik f6l-e. Azon kcizhatalmi szervek, amelyek egy 2016.5.4. HU A2
Eur6pai Uni6 Hivatalos Lapja L 119/33 egyedi vizsgdlat keret6ben az unios vagy
a tagdllami joggal dsszhangban fdrhetnek hozz6 szem6lyes adatokhoz, nerr
mln6siilnek cfmzettnek; az emlitett adatok e kozhatalmi szervek 6ltali kezel6s€
meg kell, hogy feleljen az adatkezelds c6ljainak megfelel6en az alkalmazanda
adatv6delmi szab6lyoknak
az a term6szetes vagy

,,harmadik f6l"

rz a termeszetes vagy jogi szem6ly, kdzhatalmi szerv, iigynoks6g vagy bdrmely

3gyeb szerv, amely nem azonos az 6rintettel, az adatkezel6vel, ar
adatfeldolgoz6val vagy azokkal a szem6lyekkel, akik az adatkezel6 vag!
:datfeldolgoz6 kcizvetlen i16nyftiisa alatt a szem6lyes adatok kezel6sdr€
'elhatalmaz6st kaDtak

,,az 6rintett hozzdjdruldsa"

6rintett akaratdnak dnk6ntes, konkr6t 6s megfelel6 tdj6koztatdson alapul6 ds
egydrtelm( kinyilviinitiisa, amellyel az 6rintett nyilatkozat vagy a mege16sit6st
f6lredrthetetleniil kifejez6 cselekedet itj6n jelzi, hogy beleegyez6s6t adja az 61
az

6rint6 szemdlyes adatok kezel6s6hez
,,adatvddelmi incidens"

a biztonsdg olyan s6rul6se, amely a tovdbbitott, t6rolt vagy miis m6don kezell
szem6lyes adatok v6letlen vagy jogellenes me8semmisit6sdt, elveszt6s6t,

megviiltoztatdsdt,.iogosulatlan kctzl€s6t vagy az azokhoz val6 jogosulatlan
hozzilf6r6st eredmdnyezi
,,genetikai adat"

egy termeszetes szem6ly drdkdlt vagy szerzett genetikai jellemz6ire vonatkozi

minden olyan szerh6lyes adat, amely az adott szem6ly fiziol6gidjdra vag!
egdszs6gi 6llapot6ra vonatkoz6 egyedi informdci6t hordoz,6s amely els6sorban
az

,,biometrikus adat"

emlitett termdszetes szem6lyb6l vett biol6giai minta elemz6sdb6l ered

egy term6szetes szem6ly testi, fizioldgiai vagy viselked6sijellem26ire vonatkozi

minden olyan sajdtos technikai eljdrdsokkal nyert szem6lyes adat, amely
ehet6v6 teszi vagy meger6siti a term6szetes szem6ly egyedi azonosftdsSt, ilyer
peldiiul az arck6p vagy a daktiloszkdpiai adat
,,eg6szs6gUgyi adat"

3gy term6szetes szem6ly testi vagy pszichikai eg6szs6gi dllapotdra vonatkozi
;zem6lyes adat, idedrtve a term6szetes szem6ly sz6m6ra nyLijtott eg6szs68i.igyi

rzolg6ltatdsokra vonatko26 olyan adatot

is, amely informiici6t hordoz

a

term6szetes szem6ly eg6szs6gi Sllapotd16l
,,tev6kenysdgi kdzpont"

a) az egyndl tiibb tagiillamban tev6kenysdgi hellyel rendelkez6 adatkezelc
3set6ben az Uni6n belijli kozponti tigyvitel6nek helye, ha azonban a szem6lyes
adatok kezel6s6nek c6ljaira 6s eszk6zeire vonatkoz6 ddnt6seket az adatkezel6
egy Uni6n beliili m6sik tev6kenysdgi hely6n hozzdk, 6s az ut6bbi tev6kenys6gi
hely rendelkezik hat6skdrrel az emlitett dont6sek v6grehajtat6sdra, az emlitetl

Cdnt6seket meghoz6 tev6kenysegi helyet kell tevdkenys69i kdzpontnak
tekinteni; b) az egyn6l tdbb tagdllamban tev6kenys6gi hellyel rendelkez6
adatfeldolgo26 eset6ben az Uni6n belilll kdzponti iigyvitel6nek helye, vagy ha az
adatfeldolgoz6 az Uni6ban nem rendelkezik kdzponti ilgyviteli hellyel, akkor az
adatfeldolgoz6nak az az Uni6n belUli tev6kenys6gi helye, ahol az adatfeldolgozd
lev6kenysdgi helydn folytatott tev6kenys6gekkel cisszefiigg6sben vdgzett fe

adatkezel6si tev6kenys6gek zajlanak, amennyiben

az

adatfeldolgozora

e

rendelet szerint meghat6rozott kotelezetts6gek vonatkoznak
,,k6pvisel6"

az az Uni6ban tev6kenys6gi hellyel, illetve lak6hellyel rendelkezd 6s al
ldatkezel6 vagy adatfeldolgozd dltal a 27. cikk alapj6n ir6sban megjeldh
lermeszetes vagy jogi szem6ly, aki, illetve amely az adatkezel6t vagl
rdatfeldolg026t kdpviseli az adatkezel6re vagy adatfeldolgo26ra az e rendelel
artelmdben h6rul6 kiitelezetts6gek vonatkozitsiiban

,,v6llalkoz6s"

,,viillalkozdscsoport"
,,kdtelez6 erej6 viillalati
szabiilyok"

lazdas6gi tev6kenyseget folytat6 term6szetes vagy jogi szem6ly, ftiggetlenill .
ogi formdjdt6l, ide6rtve a rendszeres gazdas6gi tev6kenys6get folytatc
;zem6lyegyesit6 t6rsas6gokat 6s egyesoleteket is
rz ellen6rz6 vdllalkozds 6s az dltala ellen6rzott v6llalkoz6sok
a

szem6lyes adatok v6delm6re vonatkoz6 szabdlyzat, amelyet az Uni6 valamel\

lagiillamdnak teriilet6n tev6kenys6gi hellyel rendelkezS adatkezel6 vag\
rdatfeldolgoz6 egy vagy tdbb harmadik orszdgban a szem6lyes adatoknak a:
rgyanazon vdllalkozdscsoporton vagV kozos gazdasdgi tev6kenVsdget folvtat(

/6llalkozisok ugyanazon csoportjiin beltili adatkezel6 vagy adatfeldolgozi
'6sz6r6l tijrt6n6 tovdbbit6sa vagy ilyen tov6bbit6sok sorozata tekinteteber
<dvet

,,feliigyeleti hat6sdg"

:gy tagSllam dltal az 51. cikknek megfelel6en l6trehozott frjggetlen kdzhatalm
;zerv;

,,6rintett feliigyeleti hat6sdg" rz a feliigyeleti hat6s6g, amelyet a szemdlyes adatok kezelese a kdvetkez6 okok
ralamelyike alapjiin 6rint: a) az adatkezel6 vagy az adatfeldolg0z6 az emlitetl
;eliigyeleti hat6siig tag6llam6nak terijlet6n rendelkezik tevdkenys6gi hellyel; bl
rz adatkezel6s jelent6s m6rt6kben erinti vagy val6szin(sithet6en jelent6s

T6rt6kben 6rinti a feliigyeleti hatdsdg tagSllam5ban lakohellyel rendelkezd
5rintetteket; vagy c) panaszt nyijtottak be az emlitett fel[igyeleti hat6sdghoz
,,szem6lyes adatok hat5rokon a) szem6lyes adatoknak az Uni6ban megval6su16 olyan kezel6se, amelyre az
dtnyrll6 adatkezel6se"
,.gyn6l tijbb tag6llamban tevekenysdgi hellyel rendelkez6 adatkezel6 vag\

:datfeldolgoz6 tdbb tagdllamban taldlhat6 tev6kenys€gi helyein folytatotl
tev6kenysdgekkel osszefi.igg6sben ker0l sor; vagy b) szem6lyes adatoknak a2
Uni6ban megval6su16 olyan kezel6se, amelyre az adatkezel6 vagy a:
rdatfeldolgoz6 egyetlen tevdkenys6gi hely6n folytatott tev6kenys6gekke
5sszefiigg6sben keriil sor Ugy, hogy egyn6l tobb tagdllamban jelent6:
nrdn6kben 6rint vagy val6szin(sithet6en jelent6s m6rtdkben 6rint 6rintetteket
,,relevens 6s megalapozott

kifogds"

r ddnt6stervezettel szemben benyijtott, azzal kapcsolatos kifogiis, hogy
fendeletet megs6rtett6k-e, illetve hogy az adatkezel6re vagy
adatfeldolgo26ra vonatkoz6 tervezett int6zkedds osszhangban van-e :
rendelettel; a kifogesban egy6rtelm(en be kell mutatni a dont6stervezet Sltal a,
irintettek alapvet6 jogaira 6s szabads6gaira, valamint adott esetben .

;zem6lyes adatok Uni6n beliili szabad dramldsdra jelentett kockdzatok
elent6segdt
,,az

informdci6s t6rsadalommal az (EU) 2015/1535 eur6pai parlamenti 6s taniicsi ir6nyelv
bekezd6s6nek b) pontja ertelm6ben vett szolgiiltatSs;

{ 1 ) 1, cikke {1

dsszeftigg6 szolgdltatds"
,,nemzetkdzi szervezet"

nemzetkdzi kOzjog hatiilya ald tarto26 szervezet vagy annak al6rendelt szervei,
vagy olyan egy6b szerv, amelyet k6t vagy tdbb orszdg kdzotti megdllapodiis
hozott l6tre vagy amely ilyen meg6llapodiis alapjdn jdtt l6tre
a

5.1. Az Adatkeze16 adatkezel6sei
bekezd

a

kovetkez6 jogalapokon alapul. (GDPR 6. Cikk (1)

6s )

adta szem6lyes adatainak egy vagy tobb konkr6t c6lb6l
(rink6ntes
t6rt6n6 kezel6s6hez
hozzilj6ruliis);

-az 6rintett hozzdjdruliisdt

adatkezel6s olyan szerz6d6s teljesit6s6hez sz0ks6ges, amelyben az 6rintett az
egyik f6l, vagy az a szerz6d6s megkdt6s6t megel6z6en az 6rintett k6r6s6re tort6n6
l6p6sek megt6tel6hez sziiks6ges (szerz5d6s teljesit6se);

-az

adatkezel6s az adatkezel6re vonatkoz6
sziiks6ges (jogi k6telezetts6g);

-az

-az

adatkezel6s

jogi k6telezetts6g teljesit6s6hez

az adatkezel6 vaEV egy harmadik f6l jogos 6rdekeinek

6rv6nyesit6s6hez szri ks6ges (jogos 6rdek).

5.2. Az cink6ntes hozzdjdruliison alapul6 adatkezel6sek eset6ben az 6rintettek
hozziljiirulSsukat b6rmikor visszavon

h

a

atjd k.

5.3. Cselekv6k6ptelen 6s korl6tozottan cselekv6k6pes kiskorrl szemdly az Adatkezel6
rendszertin kereszt[il szol96ltatiist nem vehet ig6nybe.

Az Adatkezel6 a Honlapon a szem6lyes adatokat kizdr6lag az 6rintettek hozzdjdruldsa,
valamint a Honlap haszndlata 6rdek6ben, toviibbd - a P6csi Horv6t Szinhdz el5ad6saira sz6l6
jegyek 6rt6kesft6se eset6n - az online megrendel6s teljesit6se 6rdek6ben gy(jt, kezel 6s
td rol.
6.1.

H

irlevelek krild6se

A Honlapon a n6v 6s e-mail cim megadiisdval lehet feliratkozni az Adatkezel5 hirlev6lszolgdltatdsiira, amellyel a feliratkoz6 beleegyez6s6t adja e-mail cimdnek kizi5r6lag erre a
c6lra tcirtdn5 felhaszn:iliisdhoz. Az 6rintett hozzdjdru16 nyilatkozata alapj6n az Adatkezel6
jogosult az 6rintett megadott el6rhet6s6gein keresztril az drintett rdsz6re az Adatkezel6
tev6kenys6g6vel dsszefiigg5 prom6ci6s c6hi iizenetet, hirlevelet vagy ilyen c6lf tiijdkoztatiist
kL.ildeni. Az adott beleegyez6s bdrmikor - indokolis n6lkUl - visszavonhat6. A leiratkozdsra
vonatko26 tudnival6k minden hirlev6l alatt m egtaliilhat6a k.
Az adatkezel6s c6lia: hirlevelek kiild6se.
Az adatkezel6s iogalapia: az

6rintett szem6ly hozzdj6ruliisa.

Kezelt szem6lves adat: e-mail cim.
Az adatkezel6s id6tartama: a hozz6jdruliis visszavonds5ig.

Cimzettek: a szinhdz alkalmazottjai, egy6b munkaviillal6i.

6.2. Jegy- 6s b6rlet6rt6kes[t6sh ez kapcsol6d6 adatkezel6s
Az Adatkezel6 a szinhaz tev6kenys6g6vel cisszefugg6sben megtartdsra keriil5 esem6nyekre
sz6l6 bel6p6jegyek 6s b6rletek vds6rldsakor az Adatkezel5 az 6rintett 6ltal megadott
adatokat kiziir6lag a vdsdrliis, sz6ml6z1s, fizet6s, a jegy vagy a b6rlet 6rintett szem6ly r6sz6re

tort6n5 eljuttat6sa, vagy az adott el5adds lemond6sd16l, viiltozdsdr6l sz6l6 tdi6koztatiis
6rdek6ben kezeli.

Az Adatkezel6nek a Honlapj6n t6rt6n6 online jegy6rt6kesit6s az InterTicket Kft. (1139
Budapest, V6ci ft 99.6. emelet) www.ieqv.hu oldal6n keresztr.il t6rt6nik. Az online
jegyvdsSrl:lssa I kapcsolatban keletkezett adatok vonatkozdsdban az InterTicket Kft. min6sLil
adatkezel5nek. Az InterTicket Kft., mint adatkezel6 adatkezel6s6re kul6n szabdlyzat dll
rendelkez6sre, amely megtekinthet6 honlapj5n, illetve a jegyvdsiirlds sor5n is.

eljutott az oldalra,6s azok is, amelyeket az oldalon lStogatott, valamint a li5togatds ideje 6s
id6tartama. Az automatikusan rdgzit6sre ker 16 adatokat a rendszer a Felhaszniil6 kiilcin
nyilatkozata vagy cselekm6nye n6lkiil a bel6p6skor, illetve kil6p6skor automatikusan
naplozza. Az adatokhoz kizei16lag Adatkezel6 f6r hozz6.

Az adatkezel6s c6lia: az Adatkezel6 r6sz6re informiici6k gy(jt6se a honlap szolgdltatdsainak
fejleszt6se 6rdek6ben.
Az adatkezelds jogalapia: az 6rintett (l5togat6: Felhaszni516) cjnk6ntes hozzitjitulAsa, amelyet

weboldalon elhelyezett siiti sdvban taliilhat6,,elfogadom"-fekilet bejelol6s6vel adhat meg,
vagy utasithat el, valamint az Adatkeze15 tigyf6lkapcsolata.
a

Kezelt szem6lves adat:

a

Felhaszndl6 lP-cime, esetlegesen az Sltala hasznSlt operilci6s
rendszer 6s bong6sz6program tipusa, az el6zm6ny internetoldalak adatai, a liStogatils ideje
6s id5tartama
Az adatkezel6s id6tartama: a bong6sz6 si.iti bedllitiisai szerint

Cimzettek: a szinhdz alkalmazottjai, egy6b munkaviillal6i

6.3.2. A P6csi Horvdt Szinhdz a Google Analytics alkalmaz6st haszndlja, amely a Google
lnc.webelemz6 szolgilltatdsa. A Google Analytics rigynevezett ,,cookie-kat", szcivegfiijlokat
haszndl, amelyeket a sziimit6g6p6re mentenek, igy el6segitik Felhaszniil6 dltal lStogatott
weblap haszndlat5nak elemz6s6t. A Felhaszniil6 dltal h.aszndlt weboldallal kapcsolatos
cookie-kkal l6trehozott inform6ci6k rendszerint a Google egyik USA-beli szerver6re kertilnek
6s tiirol6dnak. Az lP-anonimizSlSs weboldali aktiv6l6s6val a Google a Felhaszndl6 lP-cim6t az
Eur6pai Uni6 tagiillamain belUl vagy az Eur6pai Gazdasdgi T6rs6gr6l sz6l6 meg6llapoddsban
r6szes mds Sllamokban el6z6leg megroviditi. A teljes lP-cimnek a Google USA-ban l6v6
szerver6re tcirt6n6 tovdbbit6siira 6s ottani lercividit6s6re csak kiv6teles esetekben kertil sor.
Eme weboldal i.izemeltet6j6n ek megbizdsSb6l a Google ezeket az inform6ci6kat arra fogja
haszndlni, hogy ki6rt6kelje, hogyan haszniilta a Felhaszndl6 a honlapot, tovdbbd, hogy a
weboldal 0zemeltet6j6nek a honlap aktivitiisdval 6sszefi.i996 jelent6seket k6szitsen,
valamint, hogy a weboldal- 6s az internethaszndlattal kapcsolatos tovdbbi szolgSltatdsokat
teljesitsen. A Google Analytics keretein beltil a Felhaszn5l6 bcing6sz6je 6ltal tovdbbitott lPcimet nem vezeti 6ssze a Google mds adataival. A cookie-k t6roldsdt a Felhaszndl6 a
bcing6sz5j6nek megfelelS beSllit6sival megakad d lyozhatja, azonban ebben az esetoen
el6fordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkci6ja lesz teljes k<jrrljen hasznSlhat6.
M egakaddlyozh at6 tovdbb;i, hogy a Google gyfijtse 6s feldolgozza a cooki e-k 6ltali, a
FelhasznS16 webold a lhasznS lattal kapcsolatos adatait (bele6rtve az lP-cimet is), ha letcilti 6s
telepiti
a
krivetkezS linken
el6rhet6
p lugint
b6n96sz5
https ://tools.eoogle.com/d lpase/eaoptout?h l=h u

A P6csi Horviit Szinhiiz Nonprofit Kft. r6sz6re az InterTicket Kft. adatokat tovdbbit, valamint
hozziif6r6st enged az informatikai rendsze16hez a n6z6 rendezv6nyre va16 bel6ptetese,
illetve az el6ad6s lebonvoliti{sa 6rdek6ben.

Az adatkezel6s c6lia:

a

megrendelt szolg5ltat6s teljesit6se,

a

sz6

mlakiii

llitiis,

fizet6s-

lebonvolitiis.

Az adatkezelds iogalaoia: az 6rintett szem6ly 6s a P6csi Horviit Szlnhdz Nonprofit Kft.
iigyf6lka pcsolata.
Kezelt szem6lves adat: e-mail cim, postai cim, telefonszdm, egy6b kapcsolattartSsra szolgii16

azonosit6.

Az adatkezel6s id6tartama:

a

konkr6t felhaszn516i c6l friggv6nye, azonban az adatok

hafad6ktafanuf t<jrl6sre keri.ilnek, ha az adatkezel6s jogalapja mdr megval6sult azzal, hogy az
6rintett szem6ly az adatkezel6shez sziiks69es hozzdjdruliis6t biirmikor visszavonhatja,

k6rheti az adatok torl6s6t. Szdmliizilskor az adatok tcirl6s6nek hatdrideje 8 6v, illetve
mindenkor hatiilyos ad6- 6s szdmvitelijogszab6lyokban meghatdrozott id6tartam.

a

Cimzettek: a szinh6z alkalmazottjai, egy6b munkaviillal6i.

6.3. Egy6b adatkezel6si tev6kenys6g

6.3.1. A www. pecsihorvatszin haz.h u lStogat6sa eset6n a Szinhiiz adatkezel6 rendszere
automatikusan rogziti az 6rintett szem6ly (a tov6bbiakban: FelhasznSl6) sz6mit6g6p6nek lPcim6t, a liitogat6s kezd6 id6pontjiit, illetve egyes esetekben - az adott szdmitog6p
beSllitds6t6l fiigg6en - a bring6sz6 6s az operiici6s rendszer tipusiit, toviSbbd az tP-cim
alapjdn meghatiirozhat6 f6ldrajzi helyet. Az igy rdgzitett adatok egy6b szem6lyes adatokkal
nem kapcsolhat6k 6ssze. Ezen adatok kezel6se kizii16lag statisztikai c6lokat szolgdl.
Az Adatkezel6 fenntartja a jogot arra, hogy a honlapot lStogat6 FelhasznS16 szilmit6g6p6n

adatoket tartalmaz6 f6jl-t (cooki e-t) helyezzen el. A cooki c6lja az adott oldal min6l
magasabb szinvonahi mfikcid6s6nek biztositiisa, szem6lyre szabott szolg5ltatilsok biztositiisa,
a felhaszn6l6i 6lm6ny ncivel6se. A cooki e-t a Felhaszniil6 k6pes torolni sajdt szdmit6g6p6r5l,
illetve beiillithatja bcing6sz6j6t, hogy a cooki e-k alkalmazds6t tiltsa. A cooki e-k
alkalmaz6s5nak tiltiisiival a FelhasznSl6 tudomdsul veszi, hogy cooki n6lktil az adott oldal
m(kdd6se nem teljes 6rt6k(.
Az Adatkeze16 szem6lyre szabott szo196ltat6sok biztositdsa sordn, cooki e-k alkalmazSs6val

a

kovetkez6 Szem6lyes adatokat kezeli: demogrdfiai adatok, valamint 6rdekl5d6si kor
informdci6k, szokiisok, preferenci6k (br5ng6sz6si elSzm6nyek alapjiin). A rendszerek
mfik6dtet6se sorSn technikailag rogzit6sre keriil6 adatok: a Felhasznill6 bejelentkez6
szdmit6g6p6nek azon adatai, melyek a Szolg6ltat6s ig6nybev6tele sor5n generdl6dnak,6s
amelyeket az Adatkezel6 rendszere a technikai folyamatok automatikus eredm6nyek6nt
rcigz[t. lde tartozik a Felhasznd16 lP-cime, az iiltala hasznirlt oper6ci6s rendszer 6s
bring6szdprogra m tipusa, azoknak az intern etolda lakn a k az adatai, ahonnan a Felhaszn516

Az Adatkezel6 i5ltal megrendez6sre kerfil6 6s regisztriici6hoz
az

6rintett

az

kdtdtt ingyenes rendezv6nyre
Adatkezel6 6ltal biztositott, szAmAra el6rhet6 fton vagy m6don regisztrdlhat.

7.1. Online regisztriici6 eset6n

Az 6rintett a regisztr;5ci6s eljiir5s soriin a honlapon erre a c6lra kialakitott feltileten az
Adatv6delmi 6s Adatkezel6si Szabdlyzat elfogadiisiira vonatkoz6 ,,elfogadom"-felti let
bejelcil6s6vef hozz6j6rul6sit adja ahhoz, hogy az Adatkezel6 szem6lyes adatait a jelen
Adatv6delmi 6s Adatkezel6si szabiilyzatban foglaltaknak megfelel6en 6s a megje16lt
id5tartamon keresztiil kezelje.
Az Adatkeze16 visszaigazoliist

kiild a regisztrdci6 sordn megadott e-mail cimre.

7.2. Papir alapi regisztr5ci6 eset6n

Az 6rintett a regisztriici6s eljiir6s sordn az erre a c6lra kialakitott papir alapri - 6s az
Adatv6delmi 6s Adatkezel6si Szabi{lyzat egyidejd elfogadiisdt is tartalmaz6 - nyomtatvdny
aldirdsdval hozzdjeirulSsdt adja ahhoz, hogy az Adatkezel6 szem6lyes adatait a jelen
Adatv6delmi 6s Adatkezel6si szabiilyzatban foglaltaknak megfelel6en 6s a megjel<ilt
id6tartamon keresztiil kezelje.
A 7.L-7.7. pont szerinti valamennyi 6rintett vonatkoz5siiban

6rintett az adatkezel6s c6ljdval cisszhangban hozzdjdrul ahhoz, hogy a regisztrdci5s so16n
megadott el6rhet6s6g6n keresztUl az Adatkezel6 a rendezv6nnyel kapcsolatban,
amennyiben szi.iks6ges vele kapcsolatba l6pjen, tiij6koztatiist adjon.
az

Az adalkezel6s c6lia: az

6rintett r6sz6re megfelel6 tilj6koztatds ny0jtiisa 6s kapcsolattartds

6rintett 6nk6ntes hozzdjdrul6sa, amelyet online regisztrdci6
eset6n a honlapon erre a c6lra kialakitott felUleten az,,elfogadom"-feltilet bejelol6s6vel, mig
papir alapon tcirt6n5 regisztrSci6 eset6n az Adatv6delmi 6s Adatkezel6si Szabiilyzat egyidejii
elfogadds6t is tartalmaz6 - nyomtatvdny al6iriis6val adhat meg.

Az adatkezel6s iosalapia: az

Kezelt szem6lves adat: n6v, e-mail cim, lakcim, telefonszdm.
Az adatkezel6s id6tartama: az

6rintett hozziijdrulSs5nak visszavondsdig, illetve a rendezv6ny
lez6rultSt k6vet6 legfeljebb 8 napig tdrt6nik.

Cimzettek: a szinhiiz alkalmazottjai, egy6b munkav6llal6i.

Az Adatkezel6 nyilviinos rendezv6nyei sordn k6p- 6s hangfelv6tel k6sziil(het) az esem6nyr6l,

amelyen 6rintett is szerepelhet. A reszv6tellel az 6rintett hozz5jdrul5sdt adja ahhoz, hogy

r6la k6p-6s hangfelv6tel k6szLilhet, amelyet az Adatkezel6 jogosult ellenszolgiiltat6s n6lkiil
fe lhasz nii In i, sokszorosita

ni, kozz6tenni.

Az Adatkezel5 nyilvdnos rendezv6nyein k6szitett k6p-6s hangfelv6teleket az Adatkezel6t6l
elt6r6 harmadik szem6lyek is k6szithetnek. Az Adatkezel6 kivrilii116, harmadik szem6lyeknek
az 6rintettek szem6lyes adatait nem adja ki, azokat nem toviibbitja r6sziikre, valamint a
kivilldl16, harmadik szem6lyek tudom5s6ra jutott szem6lyes adatokhoz (k6p-6s hangfelv6tel)
nem f6r hozzd, azokat nem kezeli.

6rintett 6nk6ntes hozzAjArul6sa az adott rendezv6nyen val6
r6szv6tellel. A Ptk. 2:48. $ (2) bekezd6se alapjdn nincs sziiks6g az 6rintett hozzdjdru liisii ra a
felv6tel elk6szit6s6hez 6s az elk6szitett felv6tel felhaszn dli5silhoz t6megfelv6tel 6s nyilvdnos
kdz6leti szerep6l6s16l k6sziilt felvdtel eset6n.
Az adatkezel6s iogalapia: az

Kezelt szem6lyes adat: k6p- 6s hangmds.
Az adatkezel6s id6tartama: az

6rintett hozzdjdru

l6sd nak

visszavoniisiiig.

A

P6csi Horvdt Szinhiiz, mint adatkezel6 a vele szerz6d6 term6szetes szem6ly
szerz5d6sben megadott szem6lyes adatait a szerz6d6sb6l ered5 jogok 6s kdtelezetts6gek
gyakorldsa, kapcsolattart5s c6ljdb6l szerz6d6s teljesit6se jogcim6n kezeli, ezen adatok
tdroli{sdnak idStartama a szerz6d6s messziin6s6t k6vet6 5 6v.

9.1.

9.1.1-. Amennyiben

a 9.1.. pontban meghat6rozott term6szetes szem6ly munkavdlldl6 (a

tov6bbiakban: Munkaviilla16), tigy az adatkezel5 a kcivetkez6 szem6lyes adatokat kezeli: n6v,
szrilet6si n6v, ad6azonosit6, TAJ sziim, anyja neve, sztilet6si hely, id6, szem6lyi ig. sz5m,
il lla m polg5rs6g, Slland6 lakcim, levelez6si cim, ban kszdm laszii m, iskolai v6gzetts6g, ezt
igazol6 bizonyitvdny, erkolcsi bizonyitvdny, kr6nikus betegs6gre vonatkoz6 adat, nyugdij 6s
tii rsadalom biztositdsi jogosultsiig megSlla pitdsdhoz kapcso16d6 egy6b adat, hdzastdrs neve,

hdzastdrs sziilet6si neve, hdzastdrs ad6azonosit6ja, gyermek(ek) neve, gyermek(ek)
ad6azonosit6ja, gyermek(ek) TAJ sziima, gyermek(ek) anyjdnak neve, gyermek(ek) sz let6si
helye, ideje, gyermek(ek) fogyat6kossdga.

9.I.2. Az Adatkezel6 munkaviillal6it 6rint6 adatkezel6s c6lja az Adatkezel6t terhel6
jogszab6lyi (nyilvdntart6si 6s bejelent6si) kdtelezetts6g teljesit6se.
9.1.3.A2 Adatkeze16 Munkav6llal6it 6rint6 adatkezel6s id6tartamdt az azt e16ft6 jogszabdlyok
hatd rozzd k meg.

9.1.4. Az Adatkezel5 esetleges leend6 munkav6llal6it (a toviibbiakban: Potenci6lis
munkav6lla16) 6rint6 adatkezel6s jogalapja az 6rintett 6nk6ntes, megfelel6 tdj6koztatdson
alapul6 nyilatkozata. Az adatkezel6s c6lja Adatkeze16 potencidlis munkavdllol6inak
to borzdsa, kivd lasztiisa.

9.1.5. Az Adatkezel6 potenci6lis munkavilllal6ja 6n6letrajza 6s egy6b jelentkez6shez
sziiks6ges dokumentumok Adatkezel6nek t6rt6n6 megki.ild6s6vel hozzSjdrul ahhoz, hogy a
jelentkez6se sordn megadott Szem6lyes adatait Adatkeze16 a mindenkor hatiilyos jogszabillyi
rendelkez6seknek megfelel6en tdrolja, kezelje 6s felhasznSlja addig ameddig a Potenci6lis
munkaviilla16 az ehhez hozziijiirul6siit nem vonja vissza, de legfeljebb az adott jelentkez6ssel

6rintett pozfci6 betrilt6s6t6l sziimitott 1 6vig. Adatkezel6 jogosult az Adatkezel6 Potenciiilis
munkaviillal6ja iiltal megkiilddtt 6n6letrajzban 6s egy6b jelentkez6shez sziiks6ges
dokumentumokban irt szem6lyes adatokat felhaszn6lni a Potencidlis munkav6llal6
Adatkeze16n6l t6rt6n5 potenciiilis elhelyezked6s6t lehetSv6 t6v5 jriv6beni olyan helyzetben,
amikor a Potenciiilis munkaviilla16 az Adatkezel6 dltal l6tesiteni kiv;int munkaviszony vagy
munkav6gz6sre iriinyul6 egy6b jogviszony bet6lt6s6re Adatkezel6 megft6l6se szerint
alkalmas lehet, abb6l a c6lb6l, hogy a szem6lyes adatok lehet6v6 tegy6k Adatkezel6 ezen
6lldspontjdnak kialakitiisdt 6s a Potenciiilis munkavdlla16 k6zvetlen megkeres6s6t.

9.2. A Szinh6z, mint adatkezel6 a vele szerz6d5 jogi szem6ly k6pviselet6ben eljilrd szerz6d6st al6ir6 - termdszetes szem6ly szerz6d6sben megadott szem6lyes adatait, tovilbbii
lakcim6t, e-mail clm6t 6s telefonsz6miit a szerz6d6sb6l ered6 jogok 6s kotelezetts6gek
gyakorl6sa, kapcsolattart5s c6lj5b6l jogos 6rdek jogcim6n kezeli. Ezen adatok t5roldsiinak
id6tartama a szerz6d6s megsz(in6s6t kdvet5 5 6v. A jogos 6rdeken alapu16 adatkezel6s
eset6n az 6rintett kiemelt joga, hogy tiltakozzon az adatkezel6s ellen.
9.3. A Szinhdz, mint adatkezel6 a vele

kiitdtt szerz6d6sben kapcsolattart6k6nt megjeliilt -

term6szetes szem6lv nev6t, cim6t, telefonsziim6t, e-mail cim6t kapcsolattart6s,
a szerz6d6sb6l ered6 jogok 6s k6telezetts6Sek gyakorldsa c6lj5b6l jogos 6rdek jogcimen
kezeli. Ezen adatok t6rol5sdnak idStartama a kapcsolattart6i min6s6g fenndlliis6t kovet6 5
nem aliiir6

-

ev.
A 9.1.-9.3. pont szerinti valamennyi

6rintett vonatkozSs6ban

az adatkezelds c6lia: a szerzdd6s teljesitdse, munkaviillal6 eset6n az AdatkezelSt terhel6
jogszabiilyi (nyilvd nta rtiisi 6s bejelent6si) kdtelezetts6S teljesit6se.
az adatkezel6s iogalapia: a szerz5d6ses jogviszony.
az adatkezel6s

cimzettek:

a

id6tartama:

a

fentiek szerint alakul.

szinh6z alkalmazottjai, egy6b munkaviillal6i, konyvel6si feladatokat ell5t6

alka lmazotta i.

A szem6lyes adatok adatfeldolgoz6sra 6tad6sra kertilhetnek postdzds, sziillitds c6ljiib6l

a

Magyar Postdnak, illetve a megbizott futSrszol96latna k.

9.4. A Szinh6z a tdrvdnvben el5irt ad6 6s szSmviteli k6telezetts6gek teljesit6se (k6nyvel6s,
ad6zds) c6lj6b6l kezeli a vele megbizottk6nt, viillalkoz6k6nt, b6116k6nt, vev6k6nt, sziillit6k6nt
vagy egy6b mds jogviszonyban r.izleti kapcsolatba l6p6 term6szetes szem6lyek tdrv6nyben
meghatdrozott adatait.

Az adatkezel6s c6lia: a tcirv6nyben el6irt ad6 6s sz6mviteli k6telezetts6gek teljesit6se
(kdnyvel6s, ad6ziis).
Az adatkezel6s iogalapia: a jogi kdtelezetts6g teljesit6se.
Az adatkezel6s id6tartama: a jogalapot ad6 jogviszony megsz(n6s6t kcivet6 8 6v.

Cimzettek: a szinhdz kcinyvviteli, ad6zdsi feladatait ell6t6 alkalmazottai.

9.5. Az Adatkeze16 vagyonv6delmi, vagy a munkaszerz6d6s teljesit6s6vel cisszefii996 okb6l

a

Szinh6z iroddjdban 6s helyis6geiben figyel6 kameriikat miik6dtet, illetve l6tesithet. A
kamerdk k6p- 6s hangfelv6telt k6szithetnek, amelyeket Adatkeze16 megtekinthet 6s
felhaszniilhat vagyonv6delmi, vagy a munkaszerz6d6s teljesit6s6vel cisszefti996 okb6l. A
felv6teleket, ha azok nem kert.ilnek az e pontban irtak szerint felhaszn615sra azok
elk6szLilt6t5l sz:imitott 72 6rdn beltil tcirolni kell.

Az adatkezel6s c6lia: a vagyonv6delem vagy munkaszerz6d6s teljesit6se.
Az adatkezel6s ioealapia: a vagyonv6delem vagy munkaszerz6d6s.

Az adatkezel6s id6tartama: a felv6teleket, ha azok nem keriilnek felhaszndldsra,

azok

elk6szLilt6t6l szdmitott 72 6rdn beltil torcilni kell.
Cimzettek: a szinh{z teriilet6n munkdt v6ez6k.

10. AZ ADATOK TAROLASA

10.1. Az adatkezelds ma96ban foglalja az elektronikus adatkezel6st (szkennelve, vagy
elektronikus formiitumban) 6s a papir alapon tdrt6n6 adatkezel6st is.
10.2.. Az elektronikus formdban kezelt szem6lyes adatok

a

szinh6z sz5mit6g6pein, az

telepftett szerveren, ktildn meghajt6n tdroltak. Az egyes meghajt6kon
tiirolt adatokhoz kiz6r6lag az arra (munkaszerz6d6s vagy megbizdsi szerz6d6s alapjdn)
jogosult szem6lyek f6rhetnek hozzA. A szerveren tdrolt adatokhoz tdvoli hozzdf6r6ssel (vpn)
kizd16lag a szervert megb izilsi/vdllalkozdsi szerzSd6s alapji5n kezelS/karbanta rt6 szem6lyek
iroda helyis6g6ben

6s az erre felhatalmazott munkaszervezeti tagok jogosultak.

A

Szinh6z Sltal megbizott kcinyvel6 munkat6rsainak a m u n kavii llal6i/megbizotti
adatokhoz val6 hozzdf6r6se eset6ben a Szinhdz adattovdbbitdsi tev6kenys6get v6gez, a

10.3.

konyvel5iroda adatkezel6se eset6ben
a

tehiit sajdt adatv6delmi

szab6lyaik keriilnek

lka lm azdsra.

10.4. A papir alapti adatkezel6s eset6n az eredeti 6s mdsolt dokumentumok az erre kijel6lt
zilrhat6 szekr6nyben 6s projekt mappdban t6roltak. A papir alapti dokumentumokhoz 6s az

ezek 6ltal tartalmazott szem6lyes adatokhoz kiz6r6lag az arra (munkaszerz6d6s vagy
megbizdsi szerz6d6s alapjdn) jogosult szem6lyek f6rhetnek hozzi{.

10.5. A vonatkoz6 jogszabiilyi rendelkez6sekben, egy6b dokumentumokban 6s jelen
Adatv6delmi 6s Adatkezel6si Szab6lyzatban foglalt meg6rz6si k6telezetts6g lejiirtiit k6vet6en
az elektronikus formdban tiirolt dokumentumok 6s a tartalmazott szem6lyes adatok a

A papir

alapon tdrolt dokumentumok az el6i*
meg6rz6si kcitelezetts6g lejiirtiit kcivet6en iratm egsemm isit6vel keriilnek m egsem misit6sre,
fgy, ahogy az abban foglalt szem6lyes adatok azonositdsra alkalmatlannii viilnak.

Szinhdz szerver616l tdrl6sre keriilnek.

A

tiii6koztatiis k6r6shez val6 ioe

Az 6rintett szem6ly a megadott el6rhet6s€geken kereszti.jl, irdsban tiij6koztatilst k6rhet a
Szlnhdzt6l a116l, hogy az int6zm6ny milyen szem6lyes adatait, milyen jogalapon, milyen
adatkezel6si c6l miatt, milyen forriisb6l, mennyi ideig kezeli, a Szinhdz kinek, mikor, milyen
jogalap szerint, mely szem6lyes adataihoz biztositott hozz6f6r6st vagy kinek tov6bbftotta a
szem6lyes adatait. A SzinhAz az 6rintett k6relm6t legfeljebb 30 napon beliil az iiltala
megadott e-mail el6rhet6s6gre kiilddtt tiij6koztatds rltjdn teljesiti.
Az

6rintett hozziif6r6si iosa

Az 6rintett szem6ly jogosult arra, hogy t6j6koztatels kapjon arra vonatkoz6an,

hogy

szem6lyes adatainak kezel6se folyamatban van-e, 6s amennyiben folyamatban van ilyen
adatkezel6s, tigy jogosult arra, hogy az adatkezel6s t5rgydt k6pez6 szem6lyes adatai16l
miisolatot k6rjen.
A helvesbit6shez val6 ioe

Az 6rintett szem6ly a megadott el6rhet6s6geken kereszt0l irSsban k6rheti, hogy a Szinhilz
m6dositsa valamely szem6lyes adatit (p6ldiiul bdrmikor megv6ltoztathatja az e-mail cim6t
vagy postai el6rhet6s6gdt). A Szinhiiz a k6relmet halad6ktalanul, de legfeljebb 30 napon
beliil teljesiti,6s e116l az iiltala megadott el6rhet6s6gre ktild<itt e-mailben 6rtesiti.
A t6rl6shez va16 iog

Az 6rintett szem6ly a megadott el6rhet6s6geken kereszttil irdsban k6rheti a Szinhiizt6l a
szem6lyes adatainak a torl6s6t. A Szinhdz a torl6si k6relmet halad6ktalanul, de legfeljebb 30
napon beliil teljesiti azzal, hogy a Szinh6z abban az esetben elutasitja a k6relmet, ha a
Szinhdzat jogszabiily vagy egy6b kdtelezetts6get el6ir6 dokumentum a szem6lyes adatok
toviibbi tdrol6siira k6telezi. szdmviteli jogszab6lyok iiltal el6irt hatdrid6 nem telt le. A tdrl6si
k6relem befogad6sdr6l vagy elutasiti5siir6l az 6rintett szem6lyt a Szinhdz az iiltala megadott
el6rhet6s6gre kiilddtt e-mailben 6rtesiti.

A zdroldshoz (korlStoziishoz ) val6 ioe

6rintett szem6ly a megadott el6rhet6s6geken keresztijl lrdsban k6rheti, hogy a szem6lyes
adatait a szinhln zarolja. A ziirolds addig tart, amig az 6rintett eltal megjelcilt indok
sztiks6gess6 teszi az adatok tdrol6sdt. A szinh6z ezt halad6ktalanul, de legfeljebb 30 napon
belr.ilteljesiti, 6s err6l az 6ltala megadott el6rhet6s6gre kijld6tt e-mailben 6rtesiti.
Az

Az a dathordozhat6sdghoz val6 iog

Az 6rintett szem6ly jogosult arra, hogy a rd vonatkoz6, dltala egy adatkezel6 rendelkez6sere
bocsdtott szem6lyes adatokat tagolt, sz6les kdrben haszniilt, 96ppel olvashat6 formdtumban

megkapja, toviibbd jogosult arra, hogy k6rje ezeknek az adatoknak egy miisik adatkezel6
16sz6re tcirt6n6 tovii bbit6sdt.
A tilta kozdshoz va16 ios

Az 6rintett szem6ly a pontban megadott el6rhet6s6geken kereszt0l iriisban tiltakozhat az
adatkezel6s ellen. A tiltakoziist a benydjtdst kcivet6en halad6ktalanul, de legfeljebb 15 napon
belijl a szinhiiz megvizsgdlja, annak mega lapozottsiigiit illet6en ddnt 6s a d6nt6sr6l az iiltala
megadott el6rhet6s6gre ki.ildcitt e-mailben tiij6koztatiist kiito.
Az

6rintett szem6lv tiii6koztatdsa az adatv6delmi incidens16l

Az 6rintett szem6lyt megilleti az adatv6delmi incidensr6l val6 tiij6koztatds joga, ha az
adatv6delmi incidens val6szin fisithet6en magas kockiizattal jdr az 6rintett szem6ly jogaira
n6zve.

L2.1.. Az Adatkeze16 fenntartja magdnak a jogot arra, hogy a jelen Adatv6delmi 6s
Adatkezel6si szab6lyzatot egyoldalian m6dositsa azzal, hogy a m6dositi5sr6l a honlapon

tiij6koztatdst tesz kozz6. Az Adatkezel6 a m6dositott Adatv6delmi 6s Adatkezel6si
Szabiilyzatr6l mind a regisztrSlt (hirlev6lre feliratkoz6) felhaszniil6k, mind a nem regisztr:llt
felhaszn6l6k eset6ben a regisztriici6ndl vagy a honlap haszniilatdndl megadott el6rhet6s6gek
egyik6n kereszti.il ktildhet 6rtesit6st. A m6dosltott Adatv6delmi 6s Adatkezel6si szabSlvzat az
Adatkezel5 honlapjdn val6 kcjzz6t6tel6t k6vet6en keletkezett adatkezel6sekre teried ki.
12.2. A Felhaszniil6 a kovetkez6 bel6p6ssel, r6szv6tellel elfogadja a szab6lyzat mindenkor
hatiilyos rendelkez6seit, ezen tilmen6en az egyes Felhaszniil6k toviibbi beleegyez6s6nek
kik6r6sdre nincs szri ks6s.

L3.L. Az 6rintett szem6lyt megilleti a feliigyeleti hat6siigniil tcirt6n6 panaszt6telhez va16 jog

(a hat6sdgi jogorvoslathoz val6 jog), a felUgyeleti hat6silggal szembeni hat6kony bir6sdgi
jogorvoslathoz val6 jog, az adatkezel6vel vagy az ad atfeldolgoz6va I szembeni hat6kony
bir6sdgi jogorvoslathoz val6 jog.
13.2. Adatkezel6si Szab5lyzattal 6s az adatkezel6ssel kapcsolatos k6rd6sek eset6n iillunk
rendelkez6sre phsz@hotmail.hu / vid akovicq@ pecsisza badteri. h u e-mail cimen.
13.3. Az 6rintett szem6ly az Adatkezel6ssel kapcsolatos panaszSval kdzvetleniil a Nemzeti
Adatv6delmi 6s Inform6ci6szabadsdg Hat6siighoz fordulhat.
Nemzeti Adatv6delmi 6s Informiici6szabadsiig Hat6siig
Postacim: 1363. Budapest, Pf.: 9.
Elektronikus riton az e-papir szolgdltatdson kereszti..il
Telefon: +36-1-391-1400;

e-mail: uevfelszolgalat@

na ih. hu

honlap: www.naih.hu
13.4. Az 6rintett szem6ly jogainak megs6rt6se eset6n bir6sdghoz fordulhat. A per elbirdliisa

a

A per - az 6rintett

vdlasztiisa szerint - az 6rintett
lak6helye vagy tart6zkodalsi helye szerint tdrv6nysz6k elStt is megindithat6. Az Adatkezel6
k6r6sre az 6rintett szem6lyt tdj6koztatja a jogorvoslat lehet6s6g616l 6s eszkcizei16l.

tcirv6nysz6k hatdskd16be tartozik.

14. EGYEB RENDELKEZESEK
14.1. A honlap szdmos olyan kapcsol6dSsi pontot (linket, hivatkoziist) tartalmazhat, amely
miis szolgiiltat6k oldalaira vezet. Ezen szolgiiltat6k adatv6delmi 6s adatkezel6si gyakorlatd6rt
az Adatkezel6 nem vSllal felel6ss6get.

14.2. Az Adatkezel6t a bir6sdg, az ijgy6szs6g, a nyomoz6 hat6sdg, a szabiilys6rt6si hat6siig,

a

kdzigazgat6si hat6s6g, a Nemzeti Adatv6delmi 6s Informiici6szabadsSg Hat6seig, illetSleg
jogszabily felhatalmazdsa alapj6n miis szervek tiij6koztatSs ad6sa, adatok k6zl6se, 6tad5sa,

illet6leg iratok rendelkez6sre bocs6t6sa miatt megkereshetik. Az Adatkezel6 a hat6sdgok
r6sz6re - amennyiben a hat6sdg a pontos c6lt 6s az adatok k6r6t megjelolte - szem6lyes
adatot csak annyit 6s olyan m6rt6kben ad ki, amely a megkeres6s c6lj6nak megva l6sitilsii hoz
elen ged

h

etet

le n ii

I szii ks6ges.

14.3. A Szinhdz Adatv6delmi ds Adatkezeldsi Szabdlyzata megtal6lhat6 6s megtekinthet6 a

szinhdz honlapjdn a www.pecsihorvatszinhaz. hu-n 6s szem6lyesen a szinhiiz sz6khely6n:
762!. P6cs, Anna utca 17.
14.4. A Szinhdz az informatikai eszk6z6k, rendszerek, szolgdltatdsok rdszletes szabiilyait kiil6n
az Informatikai Biztonsdgi Szabiilyzatban 16g2itette.

14.5. Jefen

Adatv6delmi 6s Adatkezel6si Szabllyzat 2O2L 07. 01-6n l6p hatiilyba,

visszavoniisig 6rv6nyes.

P6cs, 2020. 12. 18.
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Mell6klet: Nyilatkozat

Horvit Szinhdz
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