ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT VÁSÁRLÁS ALKALMÁVAL
A

Szolnoki

Szigligeti

Színház

Nonprofit

Kft.

(a

továbbiakban:

Szigligeti

Színház)

a

honlapján

(www.szigligeti-szinhaz.hu) és jegyirodájában lehetővé teszi a színház kedvelői számára (a továbbiakban: vásárló) a
jegy- és bérletvásárlást. A Szigligeti Színház által a jegy- és bérlet-vásárlás alkalmával személyes adatok kezelésére is
sor kerül, az alábbi szabályok szerint:
1.

Az adatkezelő adatai

Szigligeti Színház Nonprofit kft. 5000. Szolnok, Táncsics Mihály u. 20. Cg. 16-09-016207 Adószám: 25157934-2-16.
2.

Az adatkezelő elérhetőségei

Honlap: www.szigligeti-szinhaz.hu Telefon: 0656342633,
3.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bek. a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.
4.

A kezelt adatok köre

A Szigligeti Színház az alábbi, a fenti honlapon, valamint személyes jegy- és bérlet vásárlás során a megadott
adatokat kezeli:
a) a vásárló megadott neve
b) a vásárló lakcíme
5.

Az adatkezelés célja

A vásárlás során megadott adatok a Szigligeti Színház kizárólag a vásárló személyének beazonosításához, valamint
további marketing tevékenységéhez használja fel azzal, hogy vásárlónak a továbbiakban hírlevelet küld.
Az adatok ilyen célú felhasználását a vásárló a vásárlása alkalmával, és később is megtilthatja. Amennyiben nem tart
igényt a hírlevélre, a vásárló törölheti magát a hírlevél-küldő adatbázisból a kiküldött hírlevek végén található
„Leiratkozás" hivatkozásra kattintva.
Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja, személyes adatokat harmadik
személyeknek - az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra kivételével - csak a vásárló előzetes,
tájékoztatáson alapuló és kifejezett hozzájárulása esetén ad át.
6.

Az adatkezelésre jogosult személyek

A regisztráció során az adataikat megadó vásárlók adataihoz a Szigligeti Színház munkavállalói, egyéb szerződéses
megbízottai, vállalkozói kizárólag feladatkörükből eredő tevékenységük teljesítése érdekében, csak az ahhoz
szükséges mértékig férhetnek hozzá.
7.

Az adatkezelés időtartama

A vásárló által megadott adatokat az adatkezelő tárolja, a Szigligeti Színház a hírlevél szolgáltatásról történő
leiratkozásig kezeli, ezt követően az adatokat törli a nyilvántartásából.
8.
Az adatkezelés egyéb lényeges körülményei:
Az adatkezelő az vásárló adatkezelése során adatfeldolgozót vesz igénybe annak érdekében, hogy jegy- és
bérletvásárlása kifogástalanul, adatütközés, hibás foglalás nélkül teljesedésbe menjen. Adatfeldolgozóként a
JEGYMESTERT vesszük igénybe aki, a vele kötött szerződésünk alapján adatait csak e körben dolgozhatja fel, azt

senkinek nem továbbíthatja, a vásárlóink személyes adataival semmiféle egyéb feldolgozást, műveletet nem
végezhet.
Az adatkezelő csak abban az esetben felel a vásárló által megadott személyes adatoknak más vásárlók vagy egyéb
harmadik személyek általi felhasználásának jogszerűségéért, ha ezt az adatkezelő törvénysértő adatkezelése
okozta.
A vásárló felel azért, hogy az általa megadott adatok harmadik személyek jogát vagy jogos érdekét ne sértsék, így
különösen ne valósítsanak meg bűncselekményt, ne eredményezzék mások személyiségi jogainak sérelmével vagy
személyes adatainak jogellenes kezelésével, illetve hogy a vásárló ne járjon el olyan szervezet képviselőjeként,
amelynek nevében nyilatkozattételre nem jogosultak.
A vásárló vásárlásával magára nézve elfogadja a jelen adatkezelési szabályzatot.
9.

A vásárlók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:

Az adatkezelő a vásárló kérésére tájékoztatást ad a vásárló általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységéről, az esetleges adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett
intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és
címzettjéről. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az (szigligeti@chello.hu) címre kell eljuttatni, amire legkésőbb
25 napon belül kap választ a vásárló.
10. Jogorvoslati lehetőségek:
Az adatkezelő az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos vásárlói panaszokat az székhely címén fogadja. A
vásárló az Infotv. alapján személyes adatainak jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési
jogához kapcsolódó jogainak sérelme miatt lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez
keresetet nyújthat be, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1135 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22c, ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.
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