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 Tisztelt Látogató! 

 

A Vidéki Színházigazgatók Egyesülete által üzemeltetett https://www.videkiszinhazak.hu/ honlap  számára 
kiemelt jelentőségű, hogy a látogatók személyes adatai megfelelő védelemben részesüljenek. Ezen az oldalon 
teljeskörűen tájékozódhat arról, hogy a honlapunk egyes tevékenységeivel összefüggésben milyen jogcímen kezel 
személyes adatokat, valamint arról. hogy az adatkezelés során az érintettet milyen jogok illetik meg. 

„Személyes adat” bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható természetes személlyel [érintett] kapcsolatba 
hozható adat és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során 
mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a 
kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek. 

„Érintett” bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve azonosítható 
természetes személy. 

„Adatkezelés” az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, 
felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra 
hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további 
felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására 
alkalmas fizikai jellemzők rögzítése. 

Biztosítjuk arról, hogy a Vidéki Színházigazgatók Egyesülete a honlap adatkezelése során a hatályos adatkezelésre 
vonatkozó EU Rendelet és a tagállami jogszabályok szerint jár el. 

Alkalmazott jogszabályok: 

- Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú rendelete GDPR (a továbbiakban Rendelet)  

-  2011. évi CXII. tv., 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban Reklám tv.) 

- 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Info tv.)  

Az esetleges jogszabályi változásoknak és a Vidéki Színházigazgatók Egyesülete adatkezelési gyakorlatának 
változása esetén a tájékoztatót mindig aktualizáljuk, melyet a módosítástól számított 15 napon belül a honlapon 
közzéteszünk. 

 
ADATKEZELŐ ADATAI 

 

„Adatkezelő” az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre 

(beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott 

adatfeldolgozóval végrehajtatja. 

Cégnév  Vidéki Színházigazgatók Egyesülete 

Székhely 8200 Veszprém, Óvári Ferenc utca 2. 

Adószám 18138870-1-19 

Nyilvántartási szám 01-02-0009516 

Képviseli Oberfrank Pál 

Honlap címe 

Email cím 

https://www.videkiszinhazak.hu/ 

hello@videkiszinhazak.hu  

 

 

https://www.videkiszinhazak.hu/
https://www.videkiszinhazak.hu/
mailto:hello@videkiszinhazak.hu
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 ADATFELDOLGOZÓ ADATAI 

 

„Adatfeldolgozó” az személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a 

jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi. 

„Adatfeldolgozás”az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése (függetlenül a műveletek 

végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől). 

 

Cégnév  InterWORD Kft 

Székhely  8200 Veszprém, Óváros tér 2. 

Adószám 12870305219 

Cégjegyzékszám 19 09 506505 

Képviseli Bodogán Iván János 

Honlap címe 

Telefonszám 

Email cím 

https://www.interword.hu/ 

 +36 88 788 066 

 info@interword.hu 

 

 

 

 

ADATFELDOLGOZÓ ADATAI 

 

Cégnév  Silver Frog Kft 

Székhely  1133 Budapest, Pannónia u. 10 

Adószám 14497449241 

Cégjegyzékszám 01 09 906471 

Képviseli Harami László 

Honlap címe 

Telefonszám 

Email cím 

https://silverfrog.hu/hu/ 

+36 1 550 7575 

info@silverfrog.hu 

 

 

https://www.interword.hu/
mailto:info@interword.hu
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 ADATFELDOLGOZÓ ADATAI 

 

Cégnév  MailChimp The Rocket Science Group, LLC 

Székhely  675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA 

Adószám  

Cégjegyzékszám  

Képviseli  

Honlap címe 

Telefonszám 

Email cím 

https://mailchimp.com/legal/privacy 

 

privacy@mailchimp.com 

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA 

 

Vidéki Színházigazgatók Egyesülete a jogszabályi rendelkezésekben foglaltaknak megfelelően csak meghatározott 

célból és meghatározott jogalap alapján kezelhet személyes adatokat.  

Az adatkezelés jogalapja főszabály szerint az érintett hozzájárulása vagy törvényben elrendelt kötelező adatkezelés. 

 

 

HÍRLEVÉLRE FELIRATKOZÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS 

 

Adatkezelés megnevezése hírlevélhez kapcsolódó adatkezelés 

Adatkezelés célja érdeklődők tájékoztatása, ajánlatok küldése 

Adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulás Adatkezelő számára Rendelet II. 
fejezet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti 

Személyi adatok kategóriái Név, e-mail cím,  

Törlésre előirányzott határidő Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig. 

Címzettek, akik hozzáférhetnek az adatokhoz Vidéki Színházigazgatók Egyesülete dolgozói vagy 
megbízottjai 

Érintett hozzájárulásának módja érintett önkéntes regisztráció 

Hozzájárulás visszavonásának módja hello@videkiszinhazak.hu címre küldött email –ben kért 
törlés 

 

ONLINE VAGY TELEFONON TÖRTÉNŐ KAPCSOLATFELVÉTELLEL KAPCSOLATOS 

ADATKEZELÉS 

 

Adatkezelés megnevezése kapcsolatfelvételhez kapcsolódó adatkezelés 

Adatkezelés célja érdeklődők tájékoztatása, ajánlatok küldése 

Adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulás Adatkezelő számára Rendelet II. 
fejezet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti 

Személyi adatok kategóriái Név, e-mail cím, telefonszám 

Törlésre előirányzott határidő Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig. 

Címzettek, akik hozzáférhetnek az adatokhoz Vidéki Színházigazgatók Egyesülete dolgozói vagy 
megbízottjai 

Érintett hozzájárulásának módja érintett önkéntes regisztráció 

Hozzájárulás visszavonásának módja hello@videkiszinhazak.hu címre küldött email –ben kért 
törlés 

https://mailchimp.com/legal/privacy
mailto:privacy@mailchimp.com
mailto:hello@videkiszinhazak.hu
mailto:hello@videkiszinhazak.hu


 

4
 SÜTIKKEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS 

 

Adatkezelés megnevezése honlap használat megkönnyítése és statisztikai 

adatgyűjtés 

Adatkezelés célja honlap használat megkönnyítése 

Adatkezelés jogalapja Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja 

Személyi adatok kategóriái nem tartalmaz személyes adatot 

Érintett hozzájárulásának módja érintett önkéntes hozzájárulása 

A honlapunk a szolgáltatás színvonalának emelése, illetve a biztonsági és adatvédelmi kockázatok megfelelő kezelése 
érdekében ún. „cookie”-kat használ. A cookie egy olyan kis adategyüttes, amelyet ez a webhely az Ön számítógépének 
böngészőprogramjában tárol és később onnan kiolvashat. A cookie-t más webhely nem képes elolvasni, csak amely azt 
elhelyezte. A cookie-t honlapunk adminisztratív célokra használja fel, mint például a weboldal látogatottságának 
mérése. Egy cookie sem tartalmaz olyan személyes adatot, amely lehetővé tenné bárki számára az Ön e-mailen, 
telefonon, vagy hagyományos postai úton történő elérését. Ön bármikor kezelheti süti beállításait böngészője 
beállításaiban. Az alábbi linken keresztül Ön megismerheti, hogy a leggyakrabban használt böngészők esetében hol 
találja meg a sütik kezelésére vonatkozó menüpontot. 

 Google Chrome 

 Firefox 

 Microsoft Internet Explorer 11 

 Microsoft Internet Explorer 10 

 Microsoft Internet Explorer 9 

 Microsoft Internet Explorer 8 

 Microsoft Edge 

 Safari 

 

Ha Ön a sütik fogadását visszautasítja, előfordulhat, hogy honlapunk bizonyos elemei vagy a honlap teljes egészében 

nem lesz elérhető. Az első látogatáskor Ön által megadott süti beállításokat bármikor módosíthatja. 

AZ ÁLTALUNK HASZNÁLT SÜTIK 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13r31O31eVbBZi_d65YMs716pjZkZPmQeW6Pyp8

DC3Qs/edit?usp=sharing 

 
ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 

 

Az Adatkezelő minden ésszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatokhoz és a 

személyes adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan 

felhasználását. Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatok védelmét az általános adatvédelmi rendelet előírásainak 

megfelelően biztosítja. 

Az Adatkezelő mind papír alapú, mind elektronikus adattárolás esetén megfelelő fizikai és informatikai védelmet 

biztosít az általa kezelt adatok vonatkozásában. A személyes adatokhoz való hozzáférés megfelelő technikai 

megoldásokkal korlátozott, illetve ellenőrizhető.  

 

 

 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
https://support.mozilla.org/hu/kb/S%C3%BCtik%20kezel%C3%A9se
https://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
https://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10
https://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
https://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8
https://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq
https://support.apple.com/kb/index?page=search&q=cookies%20safari
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13r31O31eVbBZi_d65YMs716pjZkZPmQeW6Pyp8DC3Qs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13r31O31eVbBZi_d65YMs716pjZkZPmQeW6Pyp8DC3Qs/edit?usp=sharing
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AZ ADATKEZELÉS SORÁN ÖNT MEGILLETŐ JOGOK 

Az érintett jogai: az adatalanyt még az adatkezelés megkezdése előtt, de ezen felül kérésére bármikor egyértelműen 
tájékoztatni kell az adatkezelés minden részletéről.  

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg: 

 a hozzájárulás visszavonásának joga, 

 személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés, 

 helyesbítéshez való jog, 

 adatkezelés korlátozása, 

 törléshez való jog, 

 tiltakozáshoz való jog, 

 hordozhatósághoz való jog. 

 

A HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSA SORÁN AZ ÜGYINTÉZÉS MENETE 

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat 
rendszereinkből töröljük. Törlési kérelmét a hello@videkiszinhazak.hu címre küldheti meg. Kérelme elbírálása 15 
napon belül megtörténik, melyről az Ön által megadott email címen értesítjük. 

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK 

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 15 napon belül válaszolja meg Adatkezelő. 

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy 
nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti. (Levelezési cím: 1530 Budapest, 
Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy 
ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben jogainak érvényesítése céljából 
polgári pert indíthat.  

Veszprém, 2021. 02. 01. 
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