2018. május 25. napjától hatályos adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Weboldalhoz kapcsolódó adatkezelési tevékenységéről

A KARAVÁN Színház és Művészeti Alapítvány , mint adatkezelő a www.karavanma.hu weboldal
felhasználóinak személyes adatait érintő adatkezelési tevékenységéről az Általános Adatvédelmi
Rendelet (Az Európai Tanács és a Parlament (EU) 2016/679 rendelete, General Data Protection
Regulation, azaz GDPR, a továbbiakban: Rendelet) alapján az érintettek előzetes tájékoztatása és
jogaik gyakorlásának elősegítése érdekében adja ki a jelen adatkezelési tájékoztatót.
Bevezetés:

1.) A KARAVÁN Színház és Művészeti Alapítvány ( mint adatkezelő) számára kiemelt
fontosságú cél www.karavanma.hu weboldal látogatói személyes adatainak védelme,
a látogatók információs önrendelkezési jogának biztosítása.

2.) A KARAVÁN Színház és Művészeti Alapítvány elkötelezi magát a látogatók, ügyfelek
személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó
hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a látogatók
biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez.

3.) A KARAVÁN Színház és Művészeti Alapítvány a látogatók és az ügyfelei személyes
adatait bizalmasan, eredményes alapítványi tevékenységének céljából kezeli, az ezzel
összefüggő jogainak gyakorlása és kötelezettségeinek teljesítése érdekében
használja. a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli.

4.) A KARAVÁN Színház és Művészeti Alapítvány csak olyan személyes adatokat kezel,
amelyek az említett cél megvalósulásához elengedhetetlenül szükségesek.

5.) A KARAVÁN Színház és Művészeti Alapítvány az adatkezelés során biztosítja a kezelt
adatok pontosságát, teljességét és naprakészségét. Egyúttal gondoskodik az adatok
biztonságáról,- különösen a tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen
vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan
közlését vagy minden olyan biztonsági intézkedést, amely a személyes adatokhoz
való jogosulatlan hozzáférést eredményezi, és megteszi azokat a technikai és
szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek
a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához
szükségesek.
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6.) A KARAVÁN Színház és Művészeti Alapítvány kialakítja azokat a belső eljárásokat, és
megalkotja azokat a belső szabályozókat, amelyeket a felügyeleti szervek, valamint a
vonatkozó jogszabályok és egyéb ágazati ajánlások megfogalmaznak.

7.) Jelen Tájékoztatóban kinyilvánítjuk azokat az elveket, melyek meghatározzák a
személyes

adatok

védelmével

kapcsolatos

politikánkat

és

mindennapos

gyakorlatunkat, melyek során látogatóinktól, ügyfeleinktől személyes adatokat
kérünk.

8.) Nyilatkozunk továbbá arról, hogy milyen célokra, és hogyan használjuk fel az ilyen
jellegű adatokat, illetve hogyan biztosítjuk a személyes adatok megőrzését és
védelmét.

9.) Látogatóink kérése esetén a kérelmükben foglaltaknak megfelelően minden esetben
részletes tájékoztatást nyújtunk a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról,
jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.

10.) KARAVÁN Színház és Művészeti Alapítvány vállalja, hogy a személyes adatok
kezeléséről és védelméről szóló jelen Tájékoztató, mindig a ténylegesen alkalmazott
elveket és a valóságos gyakorlatot tükrözi.

11.) A jelen Tájékoztató kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos
jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az
alábbiakra:

•

•
•
•
•
•
•

•
•

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);
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról (Infotv.);
2003. évi C. törvény (Ekht.) - az elektronikus hírközlésről;
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint
az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
(Eker. tv.);
2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről
és egyes korlátairól (Grt.).

KARAVÁN Színház és Művészeti Alapítvány

10/2 oldal

2018. május 25. napjától hatályos adatkezelési tájékoztató

I. AZ ADATKEZELŐ

Cégnév:

KARAVÁN Színház és Művészeti Alapítvány

Székhely:

1092 Budapest Ráday utca 34.

Nyilvántartási szám:

01-01-0008014

Adószám:

18240830-2-43

Képviselő:

Nyári Oszkár

Telefonszám:

+36 30 867 3804

E-mail cím:

karavanma@gmail.com

Honlap:

http://karavanma.hu

(a továbbiakban Adatkezelő)
II. ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK
1. Adatkezelési tevékenység a honlapunkon
A honlapunkon keresztül látogatóinktól nem kérünk személyes adatot. A honlap működtetése során
a látogatókra vonatkozó személyes adatokat nem gyűjtjük, rögzítjük és tároljuk.
1.1. Hírlevél
Honlapunkon nem működtetünk hírlevél funkciót. Hírlevelet nem adunk ki és arra vonatkozó
igénybevételre sincs lehetőség. Ebből következően, látogatókra vonatkozó személyes adatokat nem
gyűjtünk, rögzítünk és tárolunk.

1.2. Kapcsolatfelvétel
Honlapunk használata során nincs lehetőségük a látogatóknak a honlapon keresztül történő
közvetlen kapcsolatfelvételre. Ebből következően, a honlap látogatókra vonatkozó személyes
adatokat nem gyűjtünk, rögzítünk és tárolunk.

1.3 Webshop használat
Honlapunk használata során nincs lehetőségük a látogatóknak termék vagy szolgáltatás vásárlására.
Webshopot nem üzemeltetünk, ebből következően, látogatókra vonatkozó személyes adatokat nem
gyűjtünk, rögzítünk és tárolunk.
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1.4. Adomány, donáció fogadás
Adományt vagy támogatást a honlapon keresztül nem fogadunk. Honlapunk használata során nincs
lehetőségük a látogatóknak pénzbeni adomány vagy támogatás átutalására. Ebből következően,
látogatókra vonatkozó személyes adatokat nem gyűjtünk, rögzítünk és tárolunk.

1.5. Adattovábbítás
A honlapunk használata során nem kérünk személyes adatokat. Egyébiránt adataihoz csak a jelen
adatkezelési tájékoztatóban megnevezett adatfeldolgozók férnek hozzá, és azokat kizárólag a
részünkre nyújtott szolgáltatás teljesítése körében, a jelen tájékoztatóban meghatározott célok
érdekében kezelik, harmadik személynek nem továbbítják.
1.6. Cookie-k használata

Általános tájékoztatás a cookie-k használatáról:
A cookie egy egyszerű szövegfájl, melyet az internetes oldal kiszolgálója az Ön számítógépén vagy
mobileszközén tárol. A kiszolgáló később képes visszakeresni vagy olvasni a szóban forgó cookie
tartalmát. A cookie-kat az Ön böngészője kezeli. Minden cookie egyedi és anonimizált adatokat

tartalmaz, például egyedi azonosítót, a honlap nevét, számokat és betűket.
Segítségükkel a honlap „emlékszik” az ön böngészési beállításaira. A sütik semmilyen személyes
adatot nem tartalmaznak, és nem alkalmasak az egyes felhasználók beazonosítására. A sütik között
vannak olyanok, amelyek az internetes oldalon tett látogatás végén lejárnak, míg mások hosszabb
ideig a számítógépén maradnak. A cookie-k lehetővé teszik a beállítások megőrzését, gyorsabbá
teszik a böngészést, azaz a honlap kényelmesebb használatát biztosítják. Cookie-k használata nélkül
Önt minden alkalommal új látogatónak fogja tekinteni, amikor új oldalt nyit meg – ha például egy
oldalon bezár egy menüt, aztán új oldalt nyit meg, az új oldal „nem emlékszik” az Ön korábbi
döntésére, és az új oldalt ismét a megnyitott menüvel mutatja. A cookie-k segítségével a honlap
„emlékszik” a látogatóra, a látogatás ideje alatt (munkamenet-cookie) vagy az ismételt látogatások
során is (tárolt cookie).

Vannak, akik tolakodásnak tartják, ha egy honlap adatokat tárol számítógépükről vagy
mobileszközükről, különösen, ha ezeket az adatokat számukra ismeretlen harmadik fél tárolja. Önnek
lehetősége van egyes cookie-k vagy bármiféle cookie elhelyezésének megtiltására, sőt, a korábban
elhelyezett cookie-k törlésére is, azonban tisztában kell lennie azzal, hogy így esetleg nem tud majd
minden funkciót használni. A sütik engedélyezését vagy letiltását általában az internet böngészők
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Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, a cookie vagy süti menüpontokban
végezheti el.
A számítógépe merevlemezére korábban már telepített sütiket, azok érvényességi idejének lejártát
megelőzően törölheti. A törlésre többnyire az internet böngésző Eszközök/Beállítások menüjében
az Előzmények terület Törlés menüpontjában van lehetőség.

A cookie-k érkezhetnek arról a honlapról, amelyet Ön meglátogat, de származhatnak azokról
honlapokról is, amelyek az Ön által látogatott honlap tartalmát szolgáltatják. A „first party” cookiekat az a honlap helyezi el, amelyet Ön meglátogat, és csak ez a honlap képes olvasni őket. A „third
party” cookie-kat az Ön által meglátogatott honlaptól eltérő szervezet hozza létre és használja.

1.6.1. A sütik kezelése
a.) Böngészők beállításai
A legtöbb böngésző segítségével megtekintheti, hogy milyen sütik aktívak az Ön
számítógépén és törölheti azokat. Emellett egy adott oldal vagy az összes weboldal
sütijeit letilthatja.
Bővebb tájékoztatástért látogassn el a http://www.aboutcookies.org/ és a
http://www.cookiecentral.com/faq/ címre.
b.) Helyi megosztott objektumok, más néven flash sütik
A helyi megosztott objektumok, azaz a flash sütik hasonlóak a böngésző sütikhez,
azzal a különbséggel, hogy másfajta adatok tárolására is alkalmasak. Az ilyen jellegű
sütik beállításait csak manuálisan, a http://www.macromedia.com weboldalán lehet
módosítani.

1.7 Közösségi gombok
Weboldalunk nem használ úgynevezett "közösségi gombokat" amelyek lehetővé tennék látogatóink
számára, hogy megosszanak vagy könyvjelzővel ellássanak egy adott oldalt.
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1.8 Külső webes szolgáltatások
Oldalainkon időnként külső webes szolgáltatások segítségével jelenítünk meg különféle tartalmakat.
Erre például különböző képek, videók megjelenítéséhez van szükség. Ezek a hivatkozások tőlünk
független közösségi médiumokra mutatnak, amelyek adatot gyűjthetnek arról, hogy Ön az
Interneten, ezen belül a jelen weboldalon milyen böngészési tevékenységet folytat.
Ez esetben sincs befolyásunk arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domének milyen adatokat
gyűjtenek arról, hogy Ön miként használja ezeket a beágyazott tartalmakat.
Amennyiben bővebb tájékoztatást szeretne kapni arról, hogy ezek a weboldalak hogyan használják
fel az Önnel kapcsolatos információkat, illetve ha szeretné letiltani vagy törölni az ilyen jellegű
adatokat, kérjük, olvassa el az érintett oldalak felhasználási feltételeit és adatvédelmi
szabályzatait.
A jelen Süti szabályzat módosítható illetve bármikor kiegészíthető. Kérjük, rendszeresen ellenőrizze,
hogy történt-e módosítás a jelen Süti szabályzatban, így folyamatosan tájékozódhat arról, hogy
miként gondoskodunk az Ön adatainak védelméről.
2. Tájékoztatás a látogatás során létrejövő adatokról
Honlapunkon keresztül nem gyűjtünk a látogatóinkról olyan jellegű adatokat amelyek alkalmasak az
egyes felhasználók beazonosítására.
3. Naplózás
A weboldalunk meglátogatásakor a webszerver naplózza ugyan a felhasználó tevékenységét, de nem
gyűjt olyan jellegű adatokat amelyek alkalmasak lennének a felhasználó beazonosítására.

4. Google Analytics
A weboldalunkon nem használjuk a Google Analytics szolgáltatást.
III. ADATFELDOLGOZÓK
A weboldal működtetése érdekében az alábbi adatfeldolgozók az adatkezelő nevében személyes
adatokat kezelnek:
1. Rendszergazda tevékenységet ellátó (tárhelyszolgáltatást felügyelő) vállalkozás
Cégnév:
Székhely:
Telephely:
Cégjegyzékszám:

VLG Multimédia Kft.
5055 Jászladány, Kossuth L. út 15.
1161 Budapest, Béla utca 66.
CG.16-09-008819
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Adószám:
Képviselő:
Telefonszám:
E-mail cím:
Honlap:

13713582-2-16
Lázár Gábor, ügyvezető
06 (70) 384-0112
info@vlgmultimedia.hu
http://www.vlgmultimedia.hu

Rendszergazdánk a működtetéshez feltétlenül szükséges mértékben kezeli a honlapon megadott
személyes adatokat.
Adatkezelési tevékenység: a személyes adatok tárolása szerveren.
Rendszergazdánk, Biztonságos Hitelesítési Rendszert (Safe Authentication System) használ az
internetes feladatok biztonságos végzéséhez. Ezzel kapcsolatos további információkat a
http://www.vlgmultimedia.hu oldalon talál.

2. Könyvelés
Cégnév:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Képviselő:
Telefonszám:
E-mail cím:

HIGH-TECH ART KÖNYVELŐ ÉS ADÓTANÁCSADÓ KFT
1119 Budapest, Etele út 30. 10. em. 94.
01 09 718210
13089702-1-43
Őrhalminé Törőcsik Ágnes, ügyvezető
06 (1) 209 2896
info@hightechart.hu

A weboldal fenntartásához és működtetéséhez kapcsolódó szerződéseket, bizonylatokat, számlákat a
könyvelési szolgáltatást nyújtó partnerünknek továbbítjuk a könyvelési és adózási kötelezettségek
teljesítése céljából.
Az adatkezelés jogalapja:
a könyvvezetésre és adózásra vonatkozó jogi kötelezettségeink teljesítése
Kezelt adatok köre:
- az érintett vezeték- és keresztneve;
- a számla kiállításához megadott számlázási név, cím és adószám (ha utóbbi kötelező, vagy az
érintett megadja);
Az adatkezelés időtartama:
a számla kibocsátásától számított 10. év végéig
IV. JEGYÉRTÉKESÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK
Honlapunkon keresztül történő jegyvásárlásra nincs lehetőség. Ehhez kapcsolódóan adatot nem
kezelünk.
V. TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL
1.

A jelen adatvédelmi tájékoztatót a honlapunkon folyamatosan hozzáférhetővé tesszük, a
módosításáról a látogatóinkat a módosítást követő első belépéskor felugró ablakban
tájékoztatjuk.
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2.

Amennyiben személyes adatait nem Öntől kaptuk meg, (hanem pl. nyilvános adatbázisból,
mint a Facebook), egy hónapon belül; illetve az első kapcsolatfelvétel alkalmával tájékoztatjuk
az érintett személyes adatok köréről, valamint azok forrásáról és arról, hogy az adatok
nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e.

3.

Tájékoztatást kérhet arról, hogy az Adatkezelő kezeli-e a személyes adatát, és ha igen, akkor
kérheti, hogy az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson hozzáférést. Ebben az esetben
az adatkezelőnek az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát térítésmentesen
az érintett rendelkezésére kell bocsátania. Az érintett által kért további másolatokért az
adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

4.

Kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó
pontatlan személyes adatokat, illetve hiányos adatait egészítse ki;

5.

Kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak törlését;
Az adatkezelő köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan
késedelem nélkül törölje, ha
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy
más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek
nincs más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre,
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
A törlés megtagadható

- a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
- ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad;
- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelők minden esetben tájékoztatják a
Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló
igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.
6.

A Felhasználó kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha
- vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát, vagy
- az Adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, vagy
- az Adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezelők általi kezelését
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatni kell.

7.

A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelők a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott és a
Felhasználó által automatizált módon kezelt Személyes adatokat tagolt, széles körben
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használt, géppel olvasható formátumban részére átadják és/vagy azokat egy másik adatkezelő
részére továbbítsák.
8.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen
- ha a Személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőkre vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez
szükséges;
- ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos
kutatás; vagy
- ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.
Az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálják, és ha a tiltakozás
megalapozottságát megállapítják, az Adatkezelést megszüntetik és a kezelt személyes
adatokat zárolják, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesítik
mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban továbbításra
kerültek.

9.

Adatvédelmi incidens esetén, feltéve hogy az valószínűsíthetően magas kockázattal jár a
természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelőnek indokolatlan
késedelem nélkül tájékoztatnia kell az érintettet az adatvédelmi incidensről. E
tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és
közölni kell legalább a következőket:
a) a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
b) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
c) ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett
intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges
hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
VI. Az érintett jogainak érvényesítése

Adatkezeléssel kapcsolatos bármilyen kéréssel, kérdéssel, észrevétellel az adatkezelő munkatársaihoz
fordulhat a címünkre (KARAVÁN Színház és Művészeti Alapítvány - 1092 Budapest, Ráday utca 34.) írt
levélben vagy a karavanma@gmail.com címre küldött e-mailben.
Az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap:http://www.naih.hu
A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék
hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási
helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
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VI. Egyéb rendelkezések
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a
közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály
felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok
rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.
A KARAVÁN Színház és Művészeti Alapítvány 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.
Jelen adatkezelési szabályzat időbeli hatálya 2018. május 25-től visszavonásig tart.

KARAVÁN Színház és Művészeti Alapítvány
Adatvédelmi kapcsolattartó elérhetősége: karavanma@gmail.com
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