ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A Táncművészetért Közhasznú Nonprofit Kft. (8000 Székesfehérvár, Budai út 14.) által
működtetett „Hófehérke Musical” oldal, tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső
személyek személyes adatokhoz fűződő jogait. A hatályos magyar jogszabályok vonatkozó
rendelkezései alapján Ön a http://www.hofeherkemusical.hu internetes oldalán történő
kapcsolatfelvételhez

szükséges

adatai

megadásával

hozzájárul

ahhoz,

hogy

a

Táncművészetért Közhasznú Nonprofit Kft. az Ön adatait szükség szerint, e-kapcsolattartás
keretében, a hivatkozott jogszabályi előírások betartása mellett felhasználja.
Felhívjuk figyelmét arra, hogy az adatközlés önkéntes, bármikor jogosult az adatkezelésről
tájékoztatást kérni,

valamint

az adatok

helyesbítését

vagy törlését

igényelni

az

info@hofeherkemusical.hu e-mail címre küldött levélben. Az Ön által rendelkezésre bocsátott
adatok valódiságáért felelősséget nem vállalunk.
Adatkezelő: Táncművészetért Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Budai út 14.
Bővebb információ, panasz: info@hofeherkemusical.hu
A jelen tájékoztató az adatkezelő egyoldalú kötelezettségvállalása az Info. tv. 20. §
elvárásainak megfelelően.
Bevezetés
1. Jelen tájékoztató az önkéntesen megadott vagy törvény alapján kezelt személyes adatok
kezelésre vonatkozik.
2. Minden egyes szolgáltatás vonatkozásában jelen tájékoztató (vagy amennyiben külön
tájékoztató van, az adott tájékoztató) rendelkezik az érintett vonatkozásában kezelt
személyes adatok köréről,

az adatkezelés céljairól,

időtartamáról,

az adatok

helyesbítésének, törlésének módjáról, lehetőségeiről, az adatfeldolgozók köréről,
valamint arról, hogy történik-e harmadik személy részére adattovábbítás.
3. A tájékoztató egyoldalúan módosítható oly módon, hogy a módosított szöveg jelenik meg
a honlapon, ezekben az esetekben a honlap látogatásával elfogadottnak minősül a
módosítás. A komolyabb változásokról, vagy az olyan változásokról, amelyek
hozzájárulást igényelnek, külön, egyedi tájékoztatást küldünk.

Alapelvek
1. Az adatkezelő a Felhasználóktól kapott, gyűjtött (jelen tájékoztatóban részletezett)
személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvénnyel –, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, európai uniós
jogforrásokkal (különösen 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 szóló 2016/679 sz. (általános adatvédelmi
rendelet) szabályaival összhangban kezeli.
2. Háttérjogszabályként a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a reklámjogi
és elektronikus kereskedelemre vonatkozó jogszabályok is érvényesek.
3. A http://www.hofeherkemusical.hu oldalnak üzenetet küldők adatait a Táncművészetért
Közhasznú Nonprofit Kft. kizárólag a Felhasználó / Érdeklődő jelen adatkezelési
tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli, addig az időtartamig és arra a célra,
amelyhez a Felhasználó hozzájárulását adta, vagy amelynek kezelését jogszabály előírja.
Másodlagos jogalapok alapján, amennyiben szükséges, a Táncművészetért Közhasznú
Nonprofit Kft. tartozó társaságok az érdekmérlegelés elve szerint kezelnek adatokat, azaz,
csak abban az esetben, amennyiben a társaságok joga, törvényes kötelezettsége vagy
jogos érdeke szempontjából ez feltétlenül szükséges.
4. Az adatkezelő minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz annak
érdekében, hogy biztosítsa az érintettek által megadott, illetve hozzáférhetővé tett
személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.
5. A jelen tájékoztatóban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései, illetőleg a
NAIH

adatvédelmi

szótára

szerint

kell

értelmezni.

Adatkezelés célja, módja és jogalapja
1. Az adatkezelés célja a szolgáltatás(ok) nyújtása. A Szolgáltatás nyújtása körében:
•

a Felhasználó / Érdeklődő azonosítása, a többi felhasználótól / érdeklődőtől való
megkülönböztetése;

•
2.

kapcsolattartás.

Az adatkezelésre a felhasználók önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata
alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását

ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra
kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az
érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást felhasználó az egyes adatkezelések
tekintetében a weboldalak használatával, az adatkezelővel való kapcsolatfelvétellel,
illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.
3. Az adatkezelés célja a Felhasználó és az adatkezelő közötti kapcsolattartás biztosítása.
Az adatkezelő a felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten,
kizárólag a kapcsolattartás során és annak érdekében tárolja. Az automatikusan
rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai
fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.
4. Az adatkezelő a részére megadott személyes adatokat a működésétől eltérő célokra nem
használja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő
kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a felhasználó
előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.
5. Az adatkezelő részére megadott személyes adatok valóságáért kizárólag az azt megadó
felhasználó felel. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget
vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E
felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel
összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail
címet regisztrálta.
6. Az e-mail címek felhasználása: Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt
elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban
meghatározott módon használja fel a kapcsolattartás során. Az e-mail címek kezelése
elsősorban a felhasználó azonosítását, a felhasználó részéről felmerülő kérdések
közlését és megválaszolását szolgálja a kapcsolattartás során, így elsősorban ennek
érdekében kerül sor e-mail küldésére.
Az adatkezelés időtartama
1. A kapcsolatfelvétel során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a
kapcsolatfelvétellel kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az
adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart.
2. A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet
automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

3. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. adójogszabályokban) meghatározott
megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a weboldalon történő kapcsolatfelvétel
során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.
Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás
1. Az adatokat elsődlegesen az adatkezelő és az adatfeldolgozó munkatársai jogosultak
megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják
át. Adatfeldolgozó: Publicity-Aim Kft. 1095 Budapest, Mester utca 83/C. Továbbított
adatok köre: név, e-mail cím.
2. Az informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás
rendezése körében az adatkezelő külső személyeket vesz igénybe. Adatkezelő az ilyen
külső közreműködők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.
3. A felhasználó személyes adatainak továbbítására és használatára a vonatkozó
jogszabályokban kötelezően meghatározott esetben, illetve a felhasználó hozzájárulása
alapján kerülhet sor. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag az
érintett tartozik felelősséggel.
A kezelt személyes adatok köre
A kapcsolatfelvétel során a Felhasználó megadja az alábbi személyes adatokat:
•

Név,

•

Saját e-mail cím.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó
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 a Felhasználó
külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan
naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett
esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.
Korlátozások
1. A 18. életévét be nem töltött vagy az egyébként cselekvőképtelen személy nem veheti
igénybe a szolgáltatást.

Az Adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetőségek
A. Adatok módosítása, törlése, zárolása
1. A Felhasználó bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti adatainak helyesbítését az
info@hofeherkemusical.hu oldalnak küldött elektronikus levél formájában.
2. A Felhasználó – a kötelező adatkezelés kivételével – törölheti személyes adatait vagy
kérelmezheti a személyes adatainak törlését vagy zárolását az egyes honlapokon,
szolgáltatásoknál meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on (pl. felhasználói
fiókban, email útján, stb.).
3. A Felhasználó személyes adatai törlésre kerülnek, ha kezelésük gyaníthatóan jogellenes
(pl. Versenytörvénybe vagy valamely büntetőjogi szabálysértési jogszabályba ütközik); az
adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott
határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot
jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki. A különleges
adatokat rendszerünk nem tartja nyilván, ezeket automatikusan töröljük. A felhasználó
bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak törlését kérni. Adatkezelő a kérelem
beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem
lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli
szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat adatkezelő a szükséges
időtartamig megőrzi.
4. Az ügyfélkapcsolathoz tartozó adatkezelés nem szüntethető meg mindaddig, amíg
jogszabályok írják elő az adatkezelési kötelezettséget.
B. Tájékoztatás kérése
1. Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az adott Szolgáltatással összefüggésben
kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról.
2. Az adatkezelő az érintett kérelmére tájékoztatást ad az érintettre vonatkozó, az adott
Szolgáltatással összefüggésben általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó
által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Adatkezelő a kérelem
benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást felhasználó
részére.

C. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen
1. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen az Info törvény szerinti
esetekben.
2. Ha az adatkezelést (pl. számviteli) törvény rendelte el, az adatkezelő a Felhasználó
adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatátvevő részére,
ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
D. Hatósági jogorvoslat
Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos, vélt jogsérelem esetén az
illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy
vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.
Adatok nyilvánosságra hozatala, adattovábbítás
Nyilvánosságra hozatal kizárólag külön hozzájárulással történik. Adattovábbítás harmadik
(külső) személyhez nem történik.

Adatkezelő
Budapest, 2018. január 19.

