
 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

a Vígszínház előadásaira látogatók („érintettek”) koronavírus elleni védettségének 

igazolásával kapcsolatos egészségügyi személyes adatok kezeléséről    

 

(i) Az adatkezelő: A koronavírus elleni védettségre vonatkozó személyes adatok kezelője a 

Vígszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhelye: 1137 Budapest, Szent 

István krt. 14., Tel: +36 1 329 23 40; e-mail: adatvedelem@vigszinhaz.hu – „Adatkezelő”) 

 

(ii) Adatvédelmi tisztviselő: Az Adatkezelő rendelkezik adatvédelmi tisztviselővel, akit a 

vonatkozó jogszabályok alapján adatvédelmi ügyekben közvetlenül is megkereshet. Az 

adatvédelmi tisztviselő: dr. Horváth Antal (cím: 1137 Budapest, Szent István krt. 14., e-

mail: adatvedelem@vigszinhaz.hu, tel: +36 1 329 3918).  

 

(iii) Az adatkezelés célja: szolgáltatás igénybevételére való jogosultság ellenőrzése. 

 

(iv) Az adatkezelés jogalapja: az érintettnek a COVID-19 elleni védőoltással való 

ellátottságára, avagy a védettségére vonatkozó egyéb adata az Európai Unió általános 

adatvédelmi rendeletének („Rendelet”) szabályai szerint a személyes adatok különleges 

kategóriájába tartozik, mely csak kivételes esetben kezelhető. A jelen esetben az 

adatkezelésre a Rendelet 9. cikk (2) bekezdés i) pontja szerinti, a népegészségügy területét 

érintő  jelentős közérdek ad felhatalmazást a tilalom alól, míg az adatkezelés jogalapját a 

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti, az Adatkezelőre vonatkozó jogi ktelezettség 

teljesítése alapozza meg. A 194/2021. (IV.26.) Korm. rendelet alapján a koronavírus elleni 

védettség igazolása a védettségi igazolvány bemutatásával történik, a védettség tényének 

ellenőrzése pedig a helyiség üzemeltetőjének, a szolgáltatás nyújtójának kötelezettsége. 

 

(v) A személyes adatok (továbbításának) címzettjei: Az Adatkezelő a védettségre vonatkozó 

adatokat harmadik személyek részére nem továbbítja.  

 

(vi) Az adat tárolásának időtartama: Az Adatkezelő kizárólag a védettségi igazolvány, 

valamint a személyazonosító igazolvány/útlevél helyszínen történő bemutatását kérheti, 

azokról másolatot nem készít, azokat semmilyen formában és módon nem tárolja. 

 

(vii) Tájékoztatás az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól: Ön, mint az Adatkezelő 

által kezelt egészségügyi személyes adat jogosultja kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre 

vonatkozó személyes adathoz való hozzáférést, másolatot kérhet az Adatkezelő által kezelt 

adatairól, kérheti azok helyesbítését, - a Rendelet 17. cikkében meghatározott esetekben és 

kivételekkel kérheti - az adatok törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a 

személyes adatok kezelése ellen. 

 

(viii) Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga, illetve bírósági 

jogorvoslat: Személyes adatai kezelésével kapcsolatban panaszt nyújthat be az illetékes 

felügyeleti hatósághoz: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  

Címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11 

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.,  

Telefonszáma: +36/1-391-1400  

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap: www.naih.hu 

 

(ix) A személyes adatok forrása: az érintett által bemutatott és az Adatkezelő által belépéskor 

ellenőrzött védettségi igazolás és személyazonosító igazolvány.  

 

Budapest, 2021. szeptember 1. 

 

Vígszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
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