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Adatkezelési tájékoztató 
 

I. Bevezető rendelkezések: 

 

A Art-Színtér Nonprofit Kft. a www.artszinter.hu honlapon keresztül, illetve a Színház helyszínén 

jegyet, vagy bérletet vásárló személyek részére színházi előadásokat szervez. 

  

Fenti tevékenységen túlmenően, a Art-Színtér Nonprofit Kft. a www.artszinter.hu honlap látogatása 

során lehetőséget biztosít arra, hogy a honlap látogatói a Színházzal kapcsolatos információkhoz 

jussanak. 

 

A Art-Színtér Nonprofit Kft. lehetőséget teremt továbbá, hogy a www.artszinter.hu honlapra történő 

„Belépés”-t követően, a honlap látogatói a honlapot személyre szabottan használhassák. 

  

A Art-Színtér Nonprofit Kft. által, előbbiekben ismertetett tevékenység a továbbiakban: „Szolgáltatás”-

ként kerül megjelölésre. 

 

A Art-Színtér Nonprofit Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) ezúton tájékoztatja a www.artszinter.hu 

honlapon keresztül jegyet vagy bérletet vásároló személyeket, a honlap látogatóit, illetve a honlapra 

belépő személyeket adatkezelési gyakorlatáról. 

 

Jelen tájékoztató kiterjed az Adatkezelő által a www.artszinter.hu weboldalon, a szolgáltatás 

igénybevétele érdekében megadott személyes adatok kezelésére, továbbá minden olyan további 

eseményre, amelyre Adatkezelő jelen tájékoztató alkalmazását írja elő. 

 

Jelen Adatkezelési tájékoztató az Adatkezelő által követett adatkezelési elveket és gyakorlatot, az 

Adatkezelő által kezelt személyes adatok típuskörét, az adatkezelés célját, valamint az érintettek jogai 

gyakorlásának lehetőségeit rögzíti. 

 

A tájékoztató a www.artszinter.hu honlap használatára vonatkozó ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi, 

azzal együttesen értelmezhető. Az Adatkezelő jogosult az ÁSZF módosítása részeként jelen tájékoztatót, 

az érintettek tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések az ÁSZF-ben 

meghatározott módon válnak hatályossá. Az Adatkezelő jogosult továbbá jelen tájékoztatót az ÁSZF 

módosítása hiányában is egyoldalúan módosítani az érintettek tájékoztatása mellett. Ezen módosítások 

azok közzétételt követő, első használata alkalmával válnak hatályossá az érintettekkel szemben. Az 

Adatkezelési tájékoztató módosítása esetén az Adatkezelő az érintetteket a változásoknak a 

www.artszinter.hu honlapon történő közzététele útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően 

legalább 30 nappal. 

 

A Szolgáltatás nyújtása során felmerülő adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás folyamatosan elérhető 

a www.artszinter.hu weblap oldalának láblécében. 

 

Jelen Adatkezelési tájékoztató elfogadásával a Szolgáltatást igénybe vevő felhasználó (továbbiakban: 

érintett), vagy abban az esetben, amennyiben 16. életévet nem töltötte be, a képviseletében eljáró szülő, 

hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő a jelen tájékoztató rendelkezései szerint kezelje. 

 

II. Az érintettet megillető jogosultságok, azok érvényesülésének biztosítása: 

 

Az érintettet megillető jogosultságok: 

 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adatai vonatkozásában  

 

a) az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást 

kapjon (a továbbiakban: előzetes tájékozódáshoz való jog), 
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b) kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az Adatkezelő a 

rendelkezésére bocsássa (a továbbiakban: hozzáféréshez való jog), 

 

c) kérelmére személyes adatait az Adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (a továbbiakban: 

helyesbítéshez való jog), 

 

d) kérelmére személyes adatai kezelését az Adatkezelő korlátozza (a továbbiakban: az adatkezelés 

korlátozásához való jog), 

 

e) kérelmére személyes adatait az Adatkezelő törölje (a továbbiakban: törléshez való jog). 

 

Az érintett jogai érvényesülésének biztosítása: 

 

Az Adatkezelő az érintett jogai érvényesülésének elősegítése érdekében megfelelő műszaki és 

szervezési intézkedéseket tesz, így különösen 

 

a) az érintett részére nyújtandó bármely értesítést és tájékoztatást könnyen hozzáférhető és olvasható 

formában, lényegre törő, világos és közérthetően megfogalmazott tartalommal teljesíti, és 

 

b) az érintett által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet annak 

benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül elbírálja és döntéséről 

az érintettet írásban vagy ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton 

értesíti. 

 

Az Adatkezelő a fentiekben meghatározott jogok érvényesülésével kapcsolatban meghatározott 

feladatait ingyenesen látja el. 

 

Ha az érintett 

 

a) a folyó évben, azonos adatkörre vonatkozóan a b)-e) pontban meghatározott jogai érvényesítése 

iránt ismételten kérelmet nyújt be, és 

 

b) e kérelme alapján az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy az 

adatkezelés korlátozását az Adatkezelő jogszerűen mellőzi, 

 

az Adatkezelő az érintett jogainak az a) és b) pontban foglaltak szerinti ismételt és megalapozatlan 

érvényesítésével összefüggésben közvetlenül felmerült költségeinek megtérítését követelheti az 

érintettől. 

 

Ha megalapozottan feltehető, hogy a b)-e) pontokban meghatározott jogok érvényesítése iránt kérelmet 

benyújtó személy az érintettel nem azonos személy, az Adatkezelő a kérelmet az azt benyújtó személy 

személyazonosságának hitelt érdemlő igazolását követően teljesíti. 

 

a) Az előzetes tájékozódáshoz való jog 

 

Ennek körében az Adatkezelő tájékoztatást nyújt az érintettek számára az adatkezelő megnevezéséről 

és elérhetőségéről; az adatvédelmi tisztviselő nevéről és elérhetőségéről; a tervezett adatkezelés céljáról; 

és az érintettet a 2011. évi CXII. törvény alapján megillető jogokról, valamint azok érvényesítésének 

módjáról, illetve egyéb tájékoztatást is nyújt. 

 

 

 

1.) Adatkezelő megnevezése, elérhetősége: 
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Neve:    Art-Színtér Nonprofit Kft. 

Elérhetősége:   székhely: 2131 Göd, Damjanich utca 11.  

e-mail cím:   titkarsag@artszinter.hu  

cégjegyzékszám:  13-09-209149 

adószám:   28947349-2-13 

honlap cím:  www.artszinter.hu 

telefonszám:   06709418035 

 

Az Adatkezelő által kezelt adatokhoz az Adatkezelő részéről, Adatkezelő képviseletében eljárva az 

alábbi munkakört betöltő személyek jogosultak hozzáférni: 

 

Ernhaft Attila önálló képviseleti joggal rendelkező ügyvezető 

 

A kezelt adatokkal azok megismerésére jogosult személyek az alábbi adatkezelési műveleteket 

jogosultak végrehajtani: 

 

Adatok törlése, zárolása, helyesbítése, kezelése, megismerése. 

 

Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos észrevételeivel, panaszaival az alábbi 

személyhez az alábbi elérhetőségeken fordulhat: 

 

Név: Ernhaft Attila, ügyvezető 

E-mail: titkarsag@artszinter.hu 

 

2.) Az adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége: 

 

Adatkezelőnek adatkezelése során adatvédelmi tisztviselőt a GDPR 37. cikk (1) bekezdésében 

foglaltakra figyelemmel nem szükséges igénybe vennie, így adatvédelmi tisztviselőt Adatkezelő nem 

alkalmaz. 

 

3.) A tervezett adatkezelés célja, adatkezelés köre: 

 

Adatkezelő kizárólag személyes adatokat kezel. 

 

Adatkezelő által kezelt adatok köre: 

 

 Adatkezelés köre Adatkezelés célja 

Érintett által, a 

www.artszinter.hu honlapra 

történő belépés során, az 

érintett által önkéntesen, 

előzetes hozzájárulás útján 

megadott személyes adatok 

-e-mail cím  

-felhasználónév 

-vezetéknév 

-keresztnév 

-születési dátum 

-ország 

-jelszó 

 

- Érintett azonosítása, 

nyomon követése, többi 

látogatótól, érintettől való 

megkülönböztetése. 

-Kapcsolattartás. 

-Érintettek nyilatkozatainak 

és tevékenységének 

dokumentálása, naplózása. 

-Panaszkezelés. 

-Tájékoztató küldése az 

érintettek számára. 

- Illetéktelen, személyek 

blokkolása, kitiltása. 

-Hírlevél küldése. 

- A honlap használatának és az 

Adatkezelő által a honlapon 
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nyújtott szolgáltatások 

igénybevételének biztosítása. 

- Az érintetteknek a honlapról, 

illetve az Adatkezelő által 

szervezett rendezvényekről, 

programokról, így különösen, 

de nem kizárólagosan a Art-

Színtér Színházról hírlevél, 

direkt marketing, egyéb 

hirdetés, ajánlat, tájékoztatás, 

értesítés, programajánló, 

információ küldése. 

- Az adatok összesített, 

anonimizált, statisztikai célú 

felhasználása, felmérések, 

statisztikák, kimutatások 

készítése. 

- A honlapon elérhető 

szolgáltatók, így különösen, de 

nem kizárólagosan fellépők, 

vendéglátók, kézművesek, 

szállásadók szolgáltatásainak 

igénybevételhez szükséges, 

hálózaton keresztül történő 

regisztráció elvégzése. 

- Zenei szolgáltatások 

személyre szabott 

elérhetőségének biztosítása. 

- Az oldal megjelenítésének 

perszonalizálása. 

-Adatkezelő által nyújtott 

játékban való részvétele az 

érintettnek. 

 

 

 

 

 

Érintett által a 

www.artszinter.hu honlapon 

keresztül történő jegy vagy 

bérletvásárlás során 

önkéntesen, előzetes 

hozzájárulás útján 

kötelezően megadott 

személyes adatok 

Az érintett személy 

személyes adatot az 

Adatkezelő számára 

nem ad meg, 

személyes adatot 

Adatkezelő nem 

kezel. 

 

 

 

 

A www.artszinter.hu honlapra történő belépés során megadott személyes adatok nem nyilvánosak és 

harmadik személy számára nem hozzáférhetőek. A jelszó elvesztése, elfelejtése esetén az érintett 

kérésére az Adatkezelő reprodukálja, illetve módosítja azt. 

 

Az oldalon történő bármely adatszolgáltatás önkéntes. 

 

http://www.muveszetekvolgye.hu/
http://www.muveszetekvolgye.hu/


5 
 

Adatkezelő az érintettek személyes adatait minden esetben csak a szükséges mértékben, és a hatályos 

jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli.  

 

Adatkezelő által küldött hírlevelekről, amennyiben ezen szándékát az érintett az e-mail formájában jelzi, 

azonnal leiratkozhat. 

 

4.) Az érintettet a 2011. évi CXII. törvény alapján megillető jogok, valamint azok érvényesítésének 

módja: 

 

Jogainak érvényesítése érdekében az érintett: 

 

a) a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság (továbbiakban: Hatóság) vizsgálatát kezdeményezheti az 

Adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából, ha az Adatkezelő az érintett jogainak 

érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, valamint 

 

b) a Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, ha megítélése szerint 

személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, 

jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat. 

 

Az érintett az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az Adatkezelő a 

személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió 

kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. 

 

Azt, hogy az adatkezelés a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió 

kötelező jogi aktusában meghatározott előírásoknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. 

A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék 

előtt is megindíthatja. 

 

A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett 

pernyertessége érdekében beavatkozhat. 

 

Ha a bíróság a keresetnek helyt ad, a jogsértés tényét megállapítja és az Adatkezelőt 

a) a jogellenes adatkezelési művelet megszüntetésére, 

b) az adatkezelés jogszerűségének helyreállítására, illetve 

c) az érintett jogai érvényesülésének biztosítására pontosan meghatározott magatartás tanúsítására 

kötelezi, és szükség esetén egyúttal határoz a kártérítés, sérelemdíj iránti igényről is. 

 

A bíróság elrendelheti ítéletének – az Adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő - 

nyilvánosságra hozatalát, ha az ítélet személyek széles körét érinti, vagy ha a bekövetkezett jogsérelem 

súlya a nyilvánosságra hozatalt indokolja. 

 

Ha az Adatkezelő a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió 

kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat megsérti és ezzel másnak kárt okoz, köteles azt 

megtéríteni. 

 

Ha az Adatkezelő a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió 

kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat megsérti és ezzel más személyiségi jogát megsérti, 

az, akinek személyiségi joga sérelmet szenvedett, az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. 

 

Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége 

alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelmet az adatkezelés 

körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. 

 

Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége 

alól, ha bizonyítja, hogy az általa végzett adatkezelési műveletek során a személyes adatok kezelésére 
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vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott, kifejezetten az 

adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségek, valamint az adatkezelő jogszerű utasításainak betartásával 

járt el. 

 

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy 

a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem a személyiségi jogi jogsérelmet szenvedő személy 

szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. 

 

A személyes adatokkal összefüggő jogok érvényesítése az érintett halálát követően: 

 

Az érintett halálát követő öt éven belül a 2011. évi CXII. törvény 14. § b)-e) pontjában, illetve - az 

általános adatvédelmi rendelet hatálya alá tartozó adatkezelési műveletek esetén - az általános 

adatvédelmi rendelet 15-18. és 21. cikkében meghatározott, az elhaltat életében megillető jogokat az 

érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű 

magánokiratban foglalt, az adatkezelőnél tett nyilatkozattal - ha az érintett egy adatkezelőnél több 

nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozattal - meghatalmazott személy jogosult 

érvényesíteni. 

 

Ha az érintett nem tett fenti bekezdésben meghatározott nyilatkozatnak megfelelő jognyilatkozatot, a 

Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója annak hiányában is jogosult a 2011. évi CXII. 

törvény 14. § c) pontjában, az általános adatvédelmi rendelet hatálya alá tartozó adatkezelési műveletek 

esetén az általános adatvédelmi rendelet 16. és 21. cikkében, valamint - ha az adatkezelés már az érintett 

életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja az érintett halálával megszűnt - a 14. § d) és e) 

pontjában, az általános adatvédelmi rendelet hatálya alá tartozó adatkezelési műveletek esetén az 

általános adatvédelmi rendelet 17. és 18. cikkében meghatározott, az elhaltat életében megillető jogokat 

érvényesíteni az érintett halálát követő öt éven belül. Az érintett jogainak érvényesítésére az a közeli 

hozzátartozó jogosult, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja. 

 

Az érintett jogait az (1) vagy (2) bekezdés alapján érvényesítő személyt e jogok érvényesítése - így 

különösen az adatkezelővel szembeni, valamint a Hatóság, illetve bíróság előtti eljárás - során a 2011. 

évi CXII. törvény által az érintett részére megállapított jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik. 

Az érintett jogait érvényesítő személy az érintett halálának tényét és idejét halotti anyakönyvi kivonattal 

vagy bírósági határozattal, valamint saját személyazonosságát - és amennyiben az szükséges, közeli 

hozzátartozói minőségét - közokirattal igazolja. 

 

Adatkezelő kérelemre tájékoztatja az érintett Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozóját a 

megtett intézkedésekről, kivéve, ha azt az érintett nyilatkozatában megtiltotta. 

 

5.) Egyéb tájékoztatás nyújtása: 

 

Fentieken túlmenően Adatkezelő tájékoztatást nyújt az adatkezelés jogalapjáról; a kezelt személyes 

adatok megőrzésének időtartamáról, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól; a kezelt 

személyes adatok továbbítása vagy tervezett továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek a 

köréről; valamint az adatkezelés körülményeivel összefüggő minden további érdemi tényről.  

 

Ezen tájékoztatás teljesítését azonban az elérni kívánt céllal arányosan Adatkezelő késleltetheti, a 

tájékoztatás tartalmát korlátozhatja, vagy a tájékoztatást mellőzheti, ha ezen intézkedése 

elengedhetetlenül szükséges Adatkezelő által vagy részvételével végzett vizsgálatok vagy eljárások 

hatékony és eredményes lefolytatásának, a bűncselekmények hatékony és eredményes 

megelőzésének felderítésének, a bűncselekmények elkövetőivel szemben alkalmazott büntetések 

és intézkedések végrehajtásának, a közbiztonság hatékony és eredményes védelmének, az állam 

külső és belső biztonsága hatékony és eredményes védelmének, így különösen a honvédelem és a 

nemzetbiztonság vagy harmadik személyek alapvető jogai védelmének biztosításához. 

 

5.1.) Az adatkezelés jogalapja: 
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Jelen tájékoztató szerint történő adatkezelés az érintettek önkéntes hozzájárulásán alapul. 

 

Adatkezelő kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít azzal szemben, aki a nem 

kötelező adatszolgáltatást megtagadja. 

 

Az érintettek a hozzájárulást a www.artszinter.hu honlap használatára vonatkozó ÁSZF elfogadásával, 

valamint jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak elfogadásával adják meg. 

 

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, 

vagy az Adatkezelő, illetve harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek 

érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön 

hozzájárulás nélkül, valamint az Adatalany hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. Az 

Adatkezelő ún. érdek-mérlegelési teszt alkalmazásával jogosult eldönteni a jelen bekezdésben 

meghatározott adatkezelés megvalósítását. Az érdek-mérlegelési teszt egy három lépcsős folyamat, 

melynek során azonosítani kell az Adatkezelő jogos érdekét, valamint a súlyozás ellenpontját képező 

adatalanyi érdeket és az érintett alapjogot, végül a súlyozás elvégzése alapján meg kell állapítani, hogy 

kezelhető-e a személyes adat.  

 

5.2.) A kezelt személyes adatok megőrzésének időtartama, ezen időtartam meghatározásának 

szempontjai: 

 

A fenti pontban feltüntetettek szerint kezelt adatok kezelésének megszűnésére okot adhat az adatoknak 

az érintett által kezdeményezett törlése, az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás megszüntetése, 

valamint a bíróságok, más hatóságok adattörlést, adatmegsemmisítést elrendelő végrehajtható ítélete, 

határozata. 

 

Adatkezelő a szolgáltatás nyújtása céljából a fenti pontban foglaltak szerint, az érintett személyes adatait 

az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.  

 

5.3.) A kezelt személyes adatok továbbítása vagy tervezett továbbítása esetén az adattovábbítás 

címzettjeinek a köre: 

 

5.3.1. Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozó megnevezése, elérhetősége: 

 

 

Feldolgozott adatok köre:  

vezetéknév, keresztnév, felhasználói név, e-mail cím, születési dátum, ország, jelszó. 

 

Az adattovábbítás célja:  

- Érintett azonosítása, nyomon követése, többi látogatótól, érintettől való megkülönböztetése. 

-Kapcsolattartás. 

-Érintettek nyilatkozatainak és tevékenységének dokumentálása, naplózása. 

-Panaszkezelés. 

-Tájékoztató küldése az érintettek számára. 

- Illetéktelen, személyek blokkolása, kitiltása. 

-Hírlevél küldése. 

- A honlap használatának és az Adatkezelő által a honlapon nyújtott szolgáltatások igénybevételének 

biztosítása. 

- Az érintetteknek a honlapról, illetve az Adatkezelő által szervezett rendezvényekről, programokról, 

így különösen, de nem kizárólagosan a Art-Színtér Színházról hírlevél, direkt marketing, egyéb hirdetés, 

ajánlat, tájékoztatás, értesítés, programajánló, információ küldése. 

- Az adatok összesített, anonimizált, statisztikai célú felhasználása, felmérések, statisztikák, kimutatások 

készítése. 

http://www.muveszetekvolgye.hu/
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- A honlapon elérhető szolgáltatók, így különösen, de nem kizárólagosan fellépők, vendéglátók, 

kézművesek, szállásadók szolgáltatásainak igénybevételhez szükséges, hálózaton keresztül történő 

regisztráció elvégzése. 

- Zenei szolgáltatások személyre szabott elérhetőségének biztosítása. 

- Az oldal megjelenítésének perszonalizálása. 

-Adatkezelő által nyújtott játékban való részvétele az érintettnek. 

 

5.3.2. Adatkezelő által végzett adattovábbítás: 

 

Adatkezelő az alábbiakban feltüntetett harmadik személyek számára, az alábbiakban feltüntetett célból 

és körben teszi hozzáférhetővé az érintett személyek személyes adatait. 

 

• Google Analytics 

 

Az érintett jelen tájékoztató elfogadásával tudomásul veszi, hogy a www.artszinter.hu honlapon végzett 

felhasználói tevékenység rögzítésére és vizsgálatára, a honlap fejlesztése céljából, közelebb kerülve 

ezzel az oldal céljainak eléréséhez, az alábbi webanalitikai eljárást alkalmazza Adatkezelő: 

 

A Google LLC által biztosított webanalitikai eszköz, amely a weboldal látogatóiról készít és prezentál 

részletes statisztikát. Fő célkitűzése, hogy az Adatkezelőnek segítséget nyújtson annak érdekében, hogy 

pontosabb képet kapjon a www.artszinter.hu látogatóinak tevékenységéről, azáltal, hogy megmutatja, a 

látogatók honnan kattintottak át, mennyi időt töltenek a weboldalon, illetve hogy földrajzilag hol 

találhatók. 

 

A Google Analytics (GA) által használt adatok: 

 

5.3.2.1. a HTTP(S) protokollon keresztül kapott protokolladatok, melyek a GA használatával 

összefüggésben gyűlnek össze technikai okokból, mint például operációs rendszer, és böngésző program 

adatai, továbbá a weboldal elérését megelőző weboldal (link), valamint a látogatás napja, ideje; 

 

5.3.2.2. a GA számára azon cookie-k által tárolt adatok, melyek a felhasználó eszközén találhatóak, 

különösképpen az egyedi látogatói azonosító, mely a visszatérő látogatók felismerésére hívatott; 

5.3.2.3. azon adatok, melyeket a GA elemzőeszköze által létrehozott és anonimizált felhasználói 

profilok tárolnak. Ide tartoznak a honlap-használattal összefüggő adatok, mint látogatás, annak 

gyakorisága, és az ezzel töltött idő, melyek függetlenül előállított adatok.  

 

A www.artszinter.hu üzemeltetőjének, így Adatkezelőnek a nevében a weboldal használatának 

értékeléséhez, az azon végzett tevékenységekről szóló jelentések összeállításához, és a tevékenységekre 

valamint használatra vonatkozó további szolgáltatások nyújtása érdekében a weboldal üzemeltetőjének, 

így Adatkezelőnek a részére a GA felhasználja a fenti információkat. A GA a szolgáltatás védelme és a 

látogatók földrajzi pozíciójának meghatározására használja az érintett operációs rendszerének, böngésző 

programjának adatait. 

 

Ezen adatok névtelenül általában Egyesül Államokbeli Google-szerveren kerülnek tárolásra. 

Az eljárás során a Google adatfeldolgozóként jár el. Székhelye az USA-ban található, és az EU-USA 

Adatvédemli Pajzs (Privacy Shield) szerint minősített: 

 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active. 

 

A Privacy Shield vonatkozásában az EU Bizottságának hatályos megfelelőségi határozata: 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016D1250 

 

http://www.muveszetekvolgye.hu/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Weboldal
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Webstatisztika&action=edit&redlink=1
http://www.muveszetekvolgye.hu/
http://www.muveszetekvolgye.hu/
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016D1250
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Az üzemeltető, így Adatkezelő szerverén anonimizálásra kerül az érintett böngészőjének, operációs 

rendszerének adatai, mielőtt a Google felé továbbításra kerülne. Kivételesen előfordulhat, hogy az 

érintett böngészőjének, operációs rendszerének adatai a Google szerverére kerül, ahol anonimizálják.  

Az 5.3.2.1) pont alatt meghatározott adatok tárolási ideje 14 hónap. Az 5.3.2.2. pont alatt meghatározott 

adatok tárolási ideje tekintetében lásd a „Cookie-k” részt. Az 5.3.2.3. pont alatti adatok tárolási ideje 

ugyancsak 14 hónap. 

 

A jogalapot jelen adatfeldolgozáshoz a GDPR 6. cikk (1) a) pontja képezi. 

 

Az érintett személy böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja a cookie-k tárolását. 

Adatkezelő felhívja azonban az érintett figyelmét, hogy ezen opciót használva nem lesz képes a 

www.artszinter.hu weboldal valamennyi funkcióját teljes mértékben használni.  

 

Az alábbi linkre kattintva megakadályozhatja a GA általi adatgyűjtést. Itt egy leiratkozó cookie 

elhelyezésére kerül sor, mely a jövőbeni honlapra történő látogatása során akadályozza meg az 

adatgyűjtést: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 

 

További Felhasználási feltételekkel és adatvédelemmel kapcsolatos információ a Google honlapján 

érhető el az alábbi linken: https://policies.google.com. 

 

A fenti adatok megadása nem kötelező, nem alapul sem jogszabályi, sem szerződéses kötelezettségen, 

szerződéskötésnek sem előfeltétele, ilyen esetben azonban nem áll módunkban a GA alkalmazásával 

webanalitikát végezni. 

 

Ezen adatokkal kapcsolatban automatizált döntéshozatalra nem kerül sor. 

 

5.4.Az adatkezelés körülményeivel összefüggő minden további érdemi tény: 

 

5.4.1.  Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás: 

 

A kezelt személyes adatok védelméről szoftveres és hardveres védelem gondoskodik. 

 

Adatkezelő az illetéktelen személyek kitiltására tűzfalat használ. A személyes adatok az érintett e-mail 

szolgáltatójának biztonsági beállításai által kerülnek levédésre. 

 

Fentieken túl a www.artszinter.hu weboldal https kommunikációt használ. Ennek megfelelően 

Adatkezelő által valamennyi, az érintett által megadott személyes adat titkosításra kerül, az 

visszafejthetetlenné válik.   

 

5.4.2. Cookie-k alkalmazása, hozzájárulás a cookie-k használatához, cookie beállításokhoz 

A felhasználói élmény fokozása, a szolgáltatásban rejlő lehetőségek kihasználása érdekében 

különféle cookie-k elhelyezésére kerülhet sor jelen tájékoztatóban meghatározottak szerint. A 

cookie kis adacsomag, amely az Adatkezelő által meghatározott információtartalmat gyűjti, 

illetve tárolja. 

Az Adatkezelő által az érintett végfelhasználói készülékén elhelyezett munkamenetre szóló 

cookie a böngésző bezárásával törlődik. Az Adatkezelő által az érintett végfelhasználói 

készülékén tartósan elhelyezett böngésző cookie a készülék merevlemezére kerül, és az 

internetes böngésző bezárása után is megmarad a cookie manuális törléséig. Az Adatkezelő 

által az érintett végfelhasználói készülékén elhelyezett, jelen tájékoztatóban meghatározott 

böngésző cookie-k bármikor törölhetőek a készülékről, a böngésző megfelelő beállításainak 

kiválasztásával pedig visszautasítható a cookie-k használata, ebben az esetben azonban 

előfordulhat, hogy az érintett nem fogja tudni kihasználni az adott szolgáltatás összes 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.%20
https://policies.google.com/
http://www.muveszetekvolgye.hu/
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funkcióját. Minden egyes böngészőben, illetve végfelhasználói készüléken külön-külön 

szükséges a letiltást végrehajtani. A cookie-k kezelésére általában a böngészők eszközök/ 

beállítások menüjében az adatvédelem beállításai alatt van lehetőség. Az Adatkezelő által az 

érintett végfelhasználói készülékén elhelyezett flash cookie a készülék merevlemezére kerül és 

annak törléséig vagy a flash plug-in kitiltásáig gyűjt adatokat. A flash cookie végleges törléséről 

az alábbi oldalakon olvashat bővebben: 

http://javascriptprog.hu/2011/02/28/flash-cookie-1-resz-megosztott-helyi-objektum/ (magyar 

nyelven) 

Az Adatkezelő szervere tárolja az érintett internet-böngészőjének a nevét, a weboldal címét, ahonnan a 

www.artszinter.hu honlapra látogatott, a weboldalakat, amelyeket a www.artszinter.hu honlapról 

felkeresett, az érintett e-mail címét, valamint a látogatás dátumát és időtartamát is. 

 

Adatkezelő az érintett által látogatott weboldalakból, az internet-szolgáltató adataiból, a látogatás 

dátumából, időtartamából a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az Adatkezelő ezen 

adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, azokat kizárólag látogatottsági statisztikák 

elkészítésére használja. Ezen adatok felvétele és tárolása a honlap működésének sajátossága, kezelésük 

technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célokból történik. 

 

b) Hozzáféréshez való jog: 

 

Az Adatkezelő az érintett kérelmére, tájékoztatást ad az érintettre vonatkozó, általa kezelt adatokról, 

azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, címéről, 

az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. 

 

Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 

megkereshetik az Adatkezelőt tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre 

bocsátása végett. Az Adatkezelő a megkereső szerv részére – amennyiben a pontos célt és az adatok 

körét megjelölte – a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes 

adatokat rendelkezésre bocsátja. 

 

Az Adatkezelő köteles a helyesbítés, illetve tájékoztatás iránt előterjesztett kérelemnek, annak 

benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, 

az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. 

 

c) Helyesbítéshez való jog: 

 

Az Adatkezelő, ha az általa kezelt személyes adatok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak, azokat - 

különösen az érintett kérelmére - haladéktalanul pontosítja vagy helyesbíti, illetve ha az az adatkezelés 

céljával összeegyeztethető, az érintett által rendelkezésére bocsátott további személyes adatokkal vagy 

az érintett által a kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészíti (a továbbiakban együtt: 

helyesbítés). 

 

Adatkezelő mentesül fentiekben meghatározott kötelezettsége alól, ha 

 

a) a pontos, helytálló, illetve hiánytalan személyes adatok nem állnak rendelkezésére és azokat az 

érintett sem bocsátja a rendelkezésére, vagy 

b) az érintett által rendelkezésére bocsátott személyes adatok valódisága kétséget kizáróan nem 

állapítható meg. 

 

http://www.muveszetekvolgye.hu/
http://www.muveszetekvolgye.hu/
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Ha az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat helyesbíti, annak tényéről és a helyesbített 

személyes adatról tájékoztatja azt az érintettet, aki részére a helyesbítéssel érintett személyes adatot 

továbbította. 

 

d) Az adatkezelés korlátozásához való jog: 

 

a) ha az érintett vitatja az Adatkezelő által kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy 

hiánytalanságát, és a kezelt személyes adatok pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget 

kizáróan nem állapítható meg, a fennálló kétség tisztázásának időtartamára, 

 

b) ha az adatok törlésének lenne helye, de az érintett írásbeli nyilatkozata vagy az Adatkezelő 

rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené 

az érintett jogos érdekeit, a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára, 

 

c) ha az adatok törlésének lenne helye, de az Adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy 

részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások - így különösen 

büntetőeljárás - során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás 

végleges, illetve jogerős lezárásáig, 

 

d) ha az adatok törlésének lenne helye, de dokumentációs kötelezettség teljesítése céljából az adatok 

megőrzése szükséges, az adatkezelői és az adatfeldolgozói nyilvántartásban, valamint az elektronikus 

naplóban rögzített adatokat a kezelt adat törlését követő tíz évig, 

 

az adatkezelés korlátozásához való jog érvényesülése érdekében az Adatkezelő az alábbiakban 

meghatározott adatkezelési műveletekre korlátozza az adatkezelést: 

 

Az adatkezelés korlátozásának időtartama alatt a korlátozással érintett személyes adatokkal az 

Adatkezelő, a tároláson túl egyéb adatkezelési műveletet kizárólag az érintett jogos érdekének 

érvényesítése céljából vagy törvényben, nemzetközi szerződésben, illetve az Európai Unió kötelező jogi 

aktusában meghatározottak szerint végezhet. 

 

Az a) pontban meghatározott adatkezelési korlátozás megszüntetése esetén az Adatkezelő az 

adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatja. 

 

e) A törléshez való jog: 

 

A törléshez való jog érvényesítése érdekében az Adatkezelő haladéktalanul törli az érintett személyes 

adatait, ha 

 

a) az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés 

aa) a 2011. évi CXII. törvény 4. §-ában rögzített alapelvekkel ellentétes, 

ab) célja megszűnt, vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának 

megvalósulásához, 

ac) törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában 

meghatározott időtartama eltelt, vagy 

ad) jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja, 

b) az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését 

kérelmezi,  

c) az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte, 

vagy 

d) a 2011. évi CXII. törvény 19. § (1) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott időtartam eltelt. 

 

Az érintett kérheti az általa megadott személyes adatok törlését.  
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Az Adatkezelő törölheti az érintett által megadott személyes adatokat, ha az érintett ezt kéri, vagy ha az 

Adatkezelő a honlap szolgáltatásainak elérését, igénybe vételét súlyos jogszabálysértés vagy a honlap 

használatára vonatkozón ÁSZF megsértése miatt megtiltja. 

 

Adatkezelő által automatikusan gyűjtött személyes adatok vonatkozásában a naplófájlokról statisztika 

készül és a napló-állományok maximum egy évig kerülnek tárolásra az Adatkezelő szerverén.  

 

Az érintett személyes adatait szankciószerűen vagy inaktivitás esetén az Adatkezelő jogosult törölni. 

 

Adatkezelő az érintett személyes adatait akkor is törli, ha azok kezelése jogellenes, 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. 

 

Az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás megszűnésével a jogszabályban előírt (pl. számviteli) 

kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok kivételével – az Adatkezelő törli az érintettnek a 

szolgáltatáshoz kapcsolódóan kezelt személyes adatait. A szolgáltatás átnevezése, átalakítása, más 

szolgáltatással való egyesítése nem jelenti a szolgáltatás megszűnését. 

 

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére 

álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt 

adatot kizárólag addig kezeli az Adatkezelő, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes 

adat törlését kizárja. 

Kelt: Budapest, 2021. február 16. napján 
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