ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
a COVID 19 járvány miatti intézkedések következtében fel nem használható jegyek
előadásainak pótlását elősegítő http://vigszinhaz.hu/regisztracio oldalon megadott
személyes adatok kezeléséről
Tájékoztatjuk, hogy az elmaradó előadással kapcsolatos regisztráció és információ küldése során
megadott személyes adatait a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezeljük.
(i) Az adatkezelő: A http://vigszinhaz.hu/regisztracio felületen megadott személyes adatai és a
felületre feltöltött egyéb adatok és nyilatkozatok tartalmának 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: Az elmaradt előadásra szóló, avagy a fel nem használható jegyek kezelése
érdekében kapcsolattartás az érintettekkel, továbbá a felkínált lehetőségek alapján történő választás
nyilvántartása.
(iv) Az adatkezelés jogalapja: Az alapul szolgáló jogviszonyból származó (az eredeti előadásra
szóló jegy vásárlása alapján, az ÁSZF szerint az Adatkezelőt terhelő) szerződéses kötelezettségek
teljesítésének elősegítése.
(v) A személyes adatok (továbbításának) címzettjei: Az Adatkezelő az érintett által megadott
adatokat harmadik fél címzetteknek nem továbbítja.
(vi) A személyes adatok tárolásának időtartama: A belépőjegy újra felhasználását követő 5.
munkanap végéig.
(vii) Tájékoztatás az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól: Ön, mint az Adatkezelő által
kezelt személyes adatok jogosultja kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes
adatokhoz 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:
Felügyeleti Hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., Telefonszáma: +36/1-391-1400, Email:
ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: www.naih.hu.
(ix) A személyes adatok forrása: Ön, mint a felületen megadott, avagy oda feltöltött személyes
adatok jogosultja.
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