ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A Csokonai Színház (a továbbiakban: „Színház/Adatkezelő”) az Interreg V-A Románia-Magyarország
Együttműködési Program keretében meghirdetett 3. számú stratégiai felhívásra további szervezetekkel
partnerségben támogatási igényeket nyújtott be.
A támogatási igények nyomán a Csokonai Színház
ROHU445 azonosító számú projekt kapcsán, „Romanian-Hungarian Cross-border cultural
incubator for performing arts” (magyarul: Román-magyar határon átnyúló kulturális inkubátor az
előadóművészetek számára) - „CBC Incubator”, valamint a
ROHU446 azonosító számú projekt kapcsán, „Romanian-Hungarian Cross-border Education
Centre of Cultural and Historical Heritage” (magyarul: Román-magyar határon átnyúló képzési központ
és értéktár a kulturális és történelmi örökség számára) - „EduCultCentre” című projektekhez
kapcsolódóan támogatásban részesült.
A projektek támogatására a Színház támogatási szerződéseket kötött, a 126/2016. (VI.7.) Korm.
rendelet 9. § (1) bekezdése szerint a Nemzeti Hatóság által hitelesítési tevékenységre kijelölt
szervezettel, a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társasággal.
A Csokonai Színház a jelen adatkezelési tájékoztatóban tájékoztatja Önt a projektek keretében
személyesen és online tartott, illetve megszervezett workshopokkal, konferenciákkal, eseményekkel,
egyéb rendezvényekkel (Rendezvények) kapcsolatosan kezelt adatok köréről, a személyes adatok
kezelése és védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedésekről.
A Színház elkötelezett az általa kezelt személyes adatok védelme iránt, kiemelten fontosnak tartja
az Érintettek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, kötelezettséget vállal
arra, hogy adatkezelése megfelel a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak.
1. A Színház az alábbi jogszabályokat és belső szabályozó eszközöket alkalmazza az
adatkezelése során
-

-

-

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, GDPR)
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
(Infotv)
126/2016. (VI.7.) Kormányrendelet – a 2014-2020 programozási időszakban az Európai
Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló
együttműködési programjainak végrehajtásáról
238/2015. (IX.4.) Kormányrendelet - a 2014-2020 programozási időszakban az Európai
Regionális Fejlesztési Alap, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai
Szomszédsági Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, határon átnyúló együttműködési
programjainak végrehajtási intézményrendszeréről

A jelen tájékoztatóban használt fogalmakat a fent megjelölt jogszabályokban és az adatkezelő belső
szabályozó eszközeiben meghatározottak szerint kell értelmezni.
Érintett: jelen adatkezelési tájékoztató vonatkozásában Érintett minden olyan személy, akinek a
Színház személyes adatát a fentiek alapján kezeli.
2. Az adatkezelő és képviselője
Név:
Székhely:
Törzskönyvi azonosító száma:

Csokonai Színház
4025 Debrecen, Széchenyi utca 1. szám
460947
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Statisztikai számjele:
Adószáma:
E-mail:
Képviselő:
Kapcsolattartó:

15460943-9001-322-09
15460943-2-09
igazgatoi.titkarsag@csokonaiszinhaz.hu
Gemza Péter igazgató
Dr. Papp Brigitta (Csokonai Színház, 4025 Debrecen,
Széchenyi u. 1. sz., Igazgatói titkárság,
adatvedelem@csokonaiszinhaz.hu)

3. Workshopra, konferenciára egyéb rendezvényre (Rendezvény) történő regisztrációval
kapcsolatos adatok
Amennyiben a rendezvényen való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, úgy az Ön személyes
adatait az alábbiak szerint kezeljük.
Kezelt személyes adatok köre: vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, foglalkozás.
Adatkezelés célja: regisztráció és azonosítás, kapcsolattartás.
Adatkezelés jogalapja: az Adatkezelőnek a más személlyel kötött szerződés teljesítéséhez fűződő
jogos gazdasági érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).
Adatkezelés időtartama: a rendezvény lebonyolításáig, valamint a törlési kötelezettség beálltáig
(tiltakozáshoz vagy törléshez való jog gyakorlása). Ezt követően, ha a regisztráló részt is vesz a
rendezvényen, az adatkezelő a 4. pont szerint kezeli a személyes adatokat.
A regisztráció céljából kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő, valamint a
regisztrációhoz használt űrlap (Google form) szolgáltatója férhet hozzá.
A regisztráció céljából kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzáféréshez, a helyesbítéshez,
az adatkezelés korlátozásához, a tiltakozáshoz, valamint az adathordozhatósághoz való jogokat
gyakorolhatja.
4. Workshopon, konferencián egyéb rendezvényen (Rendezvény)
(személyes vagy online) megjelenéssel kapcsolatos adatok

résztvevőként

való

Adatkezelés célja: a részvétel, azonosítás céljából, a rendezvény szervezéséhez és lebonyolításához
elengedhetetlen, az Adatkezelő és az Ön közötti kapcsolattartás, kommunikáció céljából. Az esetleges
helyszín-, időpont- és programváltozásokra vonatkozó naprakész információk átadása nélkül ugyanis
ellehetetlenülne a rendezvény színvonalas megtartása, illetve az azon való részvétel. A Rendezvényt
az Adatkezelő a fenti, ROHU445 és ROHU446 azonosító számú projektekre vonatkozó támogatási
szerződésben vállalt szerződéses kötelezettségei miatt adminisztrálni köteles. Ez az adminisztrációs
kötelezettség személyes rendezvény esetén jelenléti ív készítési kötelezettséggel jár, és a rendezvény
fényképfelvételeken, videófelvételeken való rögzítését jelenti, online rendezvény estén pedig az online
felületen zajló esemény rögzítésének kötelezettségét jelenti. A rögzített felvételen a részt vevők online
platformon használt neve, azonosítója jelenhet meg és kerülhet rögzítésre. Az adatkezelő által használt
online platform: Zoom.us. Ennek megfelelően az Ön személyes adatait ezen adminisztrációs
kötelezettség céljából is kezeljük.
Kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, esetlegesen delegáló szervezet,
foglalkozás, település, amelyről származik, az Önről készült fénykép- és/vagy videófelvétel.
Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez
szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont), valamint az Adatkezelőnek a más személlyel kötött
szerződés teljesítéséhez fűződő jogos gazdasági érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).
Adatkezelés időtartama: a törlési kötelezettség beálltáig (tiltakozáshoz való jog gyakorlása és annak
jóváhagyása), valamint a Támogatási szerződésben előírtak szerint 5 évig, vagy a vonatkozó
jogszabályok alapján 10 évig (126/2016. (VI.7.) Korm. rendelet 7. § (8) bekezdése, vagy 47. § (4)
bekezdése).

2

5. Adatfeldolgozó igénybevétele, adattovábbítás címzettje
Az adatkezelő az adatkezeléshez adatfeldolgozót nem vesz igénybe a szükséges informatikai rendszert
saját hatáskörben működteti, illetve a papír alapú nyilvántartás őrzését maga végzi.
-

A Rendezvényekre történő regisztráció lebonyolítása érdekében az Adatkezelő további
megbízott külső adatfeldolgozót vesz igénybe, regisztrációs űrlap, kérdőívek céljából:
Neve: Google LLC
platform: Google Forms (https://www.google.com/forms/about/)
székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült
Államok.
https://policies.google.com/privacy?hl=hu

-

A Színház gazdálkodási feladatainak egy részét a Debreceni Intézményműködtető Központ
(DIM) látja el. A DIM gazdasági szervezettel rendelkező, DMJV Önkormányzata által fenntartott
költségvetési szerv. A Színház a gazdálkodása körében keletkezett adatok meghatározott körét
a DIM részére köteles továbbítani.
Neve: Debreceni Intézményműködtető Központ
Székhelye: 4026 Debrecen, Kálvin tér 2/a.
E-mail: info@diminfo.hu
Telefon: 52/414-356
Honlap: www.diminfo.hu

-

Online rendezvények lebonyolításához használt platform: www.zoom.us
Neve: Zoom Video Communications, Inc
Domain név: zoom.us
Székhely: Egyesült Államok, Kalifornia, 95113 San Jose, Almaden Boulevard 55.
Email cím: info@zoom.us
https://zoom.us/privacy#_Toc44414842

-

Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározott személyes adatokat a fenti,
ROHU445 és ROHU446 azonosító számú projektek lebonyolítása érdekében kezeli.
Ennek alapján az adatok a támogatási szerződésben foglaltak végrehajtása érdekében
továbbításra kerül(het)nek a támogatási szerződés, a vonatkozó jogszabályok alapján
ellenőrzésre kijelölt alábbi szervezetek részére:
o

Hitelesítésre kijelölt szervezet: Széchenyi Programiroda
Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1053 Budapest, Szép u. 2. IV. emelet

Tanácsadó

és

o

Támogató: Nemzeti Hatóság - Külgazdasági és Külügyminisztérium, Határ Menti
Operatív Programok Főosztálya
Székhelye: 1027 Budapest, Medve u. 25-29. sz.

o

Európai Bizottság által megbízott, független szakemberek

Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indult, amelynek keretében szükségessé válik
a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság
vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.
6. Az Érintett jogai
6.1.

Tájékoztatáshoz való jog és az Érintett hozzáférési joga

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatást kapjon a személyes
adataival kapcsolatosan végzett adatkezelésről és az azzal összefüggő információkról. Az adatkezelő
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azáltal, hogy az Érintett számára a jelen adatkezelési tájékoztatót megismerhetővé teszi, e
kötelezettségének eleget tesz.
Az Érintett a regisztráció során nyilatkozik a jelen adatkezelési tájékoztató megismeréséről.
Az Érintett bármikor kérheti, hogy a Színház tájékoztassa, hogy kezeli-e a személyes adatát, és ha igen,
akkor az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson hozzáférést az Érintett részére.
Az Érintett a személyes adatainak kezeléséről bármikor írásban, a Színház jelen tájékoztatóban
megadott e-mail címére vagy mindenkori székhelyére küldött ajánlott, vagy tértivevényes-ajánlott
levélben kérhet tájékoztatást. A levélben küldött tájékoztatáskérést a Színház akkor tekinti hitelesnek,
ha a megküldött kérelem alapján az Érintett egyértelműen beazonosítható.
A tájékoztatáskérés kiterjedhet az Érintettnek a Színház által kezelt adataira, azok forrására, az
adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozó nevére és címére, az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra,
hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az Érintett adatait.
A Színház a tájékoztatást tömör, átlátható, érthető formában, világosan és közérthetően
megfogalmazva nyújtja.
6.2.

A kezelt adatok helyesbítéséhez, illetve módosításához való jog

Az Érintett kérheti a Színház által kezelt személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását, valamint
kérheti a hiányos adatok kiegészítését.
6.3.

Személyes adatok kezelésének korlátozása

Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adatainak kezelését a Színház korlátozza abban az esetben,
ha annak a GDPR 18. cikkben foglalt feltételei fennállnak.
6.4.

Tiltakozáshoz való jog

Az Érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból a jelen adatkezelési tájékoztató alapján kezelt adatai
vonatkozásában bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A Színház az Érintett
tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az
adatkezelést megszünteti és a kezelt személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak
alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok
esetlegesen továbbításra kerültek.
6.5.

Eljárás az Érintett jogainak gyakorlásával kapcsolatosan, határidők

Az Érintett a fentiek szerinti, jogainak gyakorlásával kapcsolatos kérését írásban, a Színház jelen
Adatkezelési Tájékoztatóban megadott e-mail címére vagy mindenkori székhelyére küldött levélben
kérheti. A levélben küldött kérést a Színház akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján
az Érintett egyértelműen beazonosítható.
A Színház indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképp a kérelem beérkezésétől számított egy
hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a fentiek szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről.
Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további
két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Színház a késedelem okainak
megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az
Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell
megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri. Ha a Színház nem tesz intézkedéseket az Érintett
kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül
tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt
nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
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Jogérvényesítés, panaszhoz való jog, bírósághoz fordulás joga

6.6.

Amennyiben a Színház adatkezelésével kapcsolatosan kérdései, észrevételei vannak, úgy érzi, hogy
adatainak kezelése jogszerűtlen, kérjük, elsődlegesen forduljon a Színházhoz, a megadott
elérhetőségeken. Jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per – a választása szerint – a
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz is fordulhat:
cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.;
telefon: +36-1-391-1400;
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;
honlap: www.naih.hu.
7. Adatok biztonsága, az adatok tárolásának helye
A Színház minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében,
gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és
sérülés ellen.
A Színház az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.
A Színház a személyes adatok kezeléséhez alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és
üzemelteti, hogy a kezelt adat:
-

az arra feljogosított számára hozzáférhető legyen (rendelkezésre állás);
a hitelessége és hitelesítése biztosított legyen (adatkezelés hitelessége);
változatlansága igazolható legyen (adatintegritás);
a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adatok bizalmassága) legyen.

A Színház az adatkezelés során megőrzi:
-

a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a teljességét és a
pontosságát;
a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van
rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, a rendelkezésére álljanak az ezzel
kapcsolatos eszközök.

A Színház az elektronikus módon rögzített adatokat az informatikai rendszerben, elektronikus úton
tárolja. A papír alapon keletkezett adatokat a Színház az iratkezelésre vonatkozó szabályok
figyelembevételével tárolja.
Az adatokhoz a Színház érdekkörében eljáró azon személyek – így különösen adatfeldolgozók,
munkavállalók – férnek hozzá, akiknek ez tevékenységük ellátásához szükséges, és akik az adatok
kezelésével kapcsolatos kötelezettségekkel tisztában vannak.
A tájékoztató a 2021. március 18. napjától visszavonásig hatályos, a Színház fenntartja a jogot, hogy
az abban foglaltakat egyoldalúan módosítsa, erről a honlapján tájékoztatva az Érintetteket.
Debrecen, 2021. március 18.
Gemza Péter
igazgató
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