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1. PREAMBULUM 

 

A Theatrum Mundi Színházi és Irodalmi Ügynökség Kft., mint adatkezelő (a továbbiakban: Ügynökség) magára 
nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével 
kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint 
az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. 

Az Ügynökség jelen nyilatkozatban tájékoztatja a www.theatrum-mundi.hu weboldal (továbbiakban: Honlap) 
látogatóit (az "érintetteket", továbbiakban: Felhasználó), a Honlapon történő hírlevélre való feliratkozással, a 
Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételével, illetve a Honlap látogatásával, tartalmának 
megtekintésével összefüggésben kezelt személyes adatok köréről, az adatkezelés során követett gyakorlatáról, 
a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a Felhasználók 
jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. 

Az Ügynökség adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi és adatkezelési irányelvek folyamatosan 
elérhetők a https://www.theatrum-mundi.hu/adatkezeles.html címen. 

Az Ügynökség fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az 
esetleges változtatásokról kellő időben értesíti Felhasználóit. 

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk 
megválaszolja kérdését. 

Az Ügynökség elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja 
ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Ügynökség a személyes adatokat 
bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok 
biztonságát garantálja. 

Az Ügynökség az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát. 

 

 

2. AZ ADATKEZELŐ ADATAI ÉS ELÉRHETŐSÉGEI 

 

Név / cégnév: Theatrum Mundi Színházi és Irodalmi Ügynökség Kft. 
Székhely: 1022 Budapest, Csopaki utca 3/a. fszt. 2. 
Levelezési cím: 1022 Budapest, Csopaki utca 3/a. fszt. 2. 
Cégjegyzékszám: 01-09-922662 
Adószám: 14845134-2-41 
Ügyvezető igazgató: Debreczeni Júlia 
Telefonszám: +36 (1) 799 0966 
Mobil: +36 (30) 343 4323 
E-mail: info@theatrum-mundi.hu 
Weboldal címe: https://www.theatrum-mundi.hu  
Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége: https://www.theatrum-mundi.hu/adatkezeles.html 

 

http://www.theatrum-mundi.hu/
https://www.theatrum-mundi.hu/adatkezeles.html
https://www.theatrum-mundi.hu/
https://www.theatrum-mundi.hu/adatkezeles.html
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3. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE 

 

3.1 HTTP COOKIE-K (SÜTIK) HASZNÁLATA 

 

3.1.1 A sütik 
 

A süti egy rövid szöveges fájl, amelyet a felkeresett Honlap küld el böngészőjébe. Segítségével a Honlap 
megjegyzi a látogatásával kapcsolatos információkat, például az Ön által használt időzónát és egyéb 
beállításokat. Ezáltal gördülékenyebbé válhat a következő látogatás, és könnyebb lesz a webhely használata. A 
sütik fontos szerepet játszanak. Nélkülük az internet használata sokkal nehézkesebb lenne. 

 

3.1.2 A sütik feladata 

 információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; 
 megjegyzik a látogatók egyéni beállításait 
 megkönnyítik a Honlap használatát 
 minőségi felhasználói élményt biztosítanak 

 

3.1.3 A sütik adatai és azok törlése 

 
Ezek a sütik nem tárolnak személyes adatokat, például az Ön nevét, címét vagy fizetési adatait. Ha mégis szeretné 
letiltani, blokkolni vagy törölni a sütiket Honlapunkról, böngészője segítségével megteheti. Fontosabb böngészők 
süti-beállításait itt érheti el: 

 Mozilla Firefox 

 Google Chrome 

 Internet Explorer 

 Microsoft Edge 

 Opera 

 Safari (iOS rendszerek) 

 
Sütiket kezel még továbbá: 

 Google 

 Facebook 

 
Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítók, dátumok, időpontok, IP címek.  
Az érintettek köre: A Honlapot látogató valamennyi Felhasználó, amennyiben nem kapcsolta ki a sütikezelést. 
Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egyes állapotok (sorrendezések, ablakok nyitása és zárása, 
látogatói statisztika) rögzítése és a felhasználói élmény növelése. 

Az adatkezelés időtartama: jellemzően 60-90 napig érvényesek maradnak a későbbi visszalátogatás esetére, 
felhasználói élmény javítása céljából. 

https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=hu&redirectslug=S%C3%BCtik+kezel%C3%A9se
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/windows-delete-cookies
http://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html
https://support.apple.com/hu-hu/HT201265
https://policies.google.com/technologies/cookies
https://hu-hu.facebook.com/policies/cookies/
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A sütik fogadása kikapcsolható, de ebben az esetben pl. a bejelentkezés és vásárlás funkciók nem működnek, 
mert ezekhez elengedhetetlenek az érvényes sütik tárolása a Felhasználó böngészőjében. 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A sütik használatával nem kezel személyes 
adatokat az Ügynökség. 

Felhasználó a Honlap meglátogatásakor jóváhagyhatja vagy elutasíthatja a sütik használatát, ezt a döntését 
később bármikor módosíthatja. 

 

3.1.4 A sütik letiltása 
 

Honlapunk marketing és forgalomelemzés céljából sütiket használ. Ha Ön meg szeretné tagadni Honlapunktól a 
sütik használatát, kockáztatva ezzel azt, hogy a Honlap felhasználói élménye csökkenhet, kérjük, látogasson el a 
https://www.theatrum-mundi.hu/adatkezeles.html weboldalra és kattintson az "OPT OUT OF COOKIES" 
gombra.  

 

3.2 A GOOGLE ANALYTICS ALKALMAZÁSA 
 

1. A Honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. 
A Google Analytics úgynevezett sütiket (cookie-kat), azaz egyszerű szövegfájlokat használ, amelyeket a 
számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését. 

2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos sütikkel (cookie-kkal) létrehozott információk 
rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás  weboldali 
aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági 
Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.  

3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak 
kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a  Google ezeket az 
információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, 
hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával  összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy 
a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.  

4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a 
Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének  megfelelő beállításával 
megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a 
honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen  használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google 
gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az 
IP-címet is), ha  letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző 
plugint: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu 
 

 

3.3 FACEBOOK 
 

Az Ügynökség Facebook oldalára Felhasználóinknak lehetőségük van hozzászólni, képet feltölteni.  
A Facebook hozzászólás elküldésével, kép feltöltésével az érintett személy hozzájárul neve, profilképe, 
hozzászólása, és a feltöltött képe nyilvánosságra hozatalához, és megjelenítéséhez. 
Az adatkezelés kizárólag a www.facebook.com oldalon történik, így az adatkezelés időtartamára, módjára, 
illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com oldal szabályozása az irányadó. 

 

https://www.theatrum-mundi.hu/adatkezeles.html
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu
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1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: a Honlap Felhasználóinak Facebook közösségi oldalakon 
regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe. 

2. Az érintettek köre: valamennyi Felhasználó érintett, aki regisztrált a Facebook közösségi oldalakon, és 
„lájkolta” a Theatrum Mundi Színházi és Irodalmi Ügynökség oldalát 
(https://www.facebook.com/theatrummundiugynokseg/). 

3. Az adatgyűjtés célja: a közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, vagy magának a 
weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése. 

4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges 
adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, 
azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az 
érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve 
az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik. 

5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi 
oldalakon. 

 

3.4 HÍRLEVÉL, DM (DIRECT MARKETING) TEVÉKENYSÉG 
 

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. par. 
értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy az Ügynökség reklámajánlataival 
a hírlevélre való feliratkozáskor megadott e-mail címén megkeresse. 

A hírlevél kezelője és tartalmi karbantartója az Ügynökség. Az Ügynökség által meghatalmazott adatfeldolgozó 
a hírlevelek tekintetében a The Rocket Science Group, LLC (675 Ponce De Leon Ave NE Suite 5000, Atlanta, GA 
30308, USA), aki a www.mailchimp.com oldalon tárolja az információkat.  

Az adatkezelés időtartama: az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásáig. Ügynökség a hírlevélre való 
feliratkozástól a következő adatok önkéntes megadását kéri a Felhasználótól, mely a szolgáltatás 
igénybevételéhez feltétlenül szükséges: 

 teljes név 
 e-mail cím 

Továbbá Felhasználó a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Ügynökség 
a reklámajánlatok küldéséhez szükséges e-mail címét kezelje. 

Az Ügynökség nem küld kéretlen reklámüzeneteket. Felhasználó bármikor indoklás nélkül leiratkozhat az 
ajánlatok küldéséről, bármikor jogában áll hozzájárulását visszavonni. Az Önnek címzett minden egyes e-mail 
tartalmaz egy linket, amelyen egy kattintással leiratkozhat, így bármikor lekerülhet a listáról. 
 
A hírlevélről leiratkozás módjai: a hírlevelek alján található link követése, és a Leiratkozás opció kiválasztása. 
Az érintettek köre: a Honlapon regisztráltak közül a hírlevélre feliratkozottak. 

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés a hírlevél feliratkozás kikapcsolása 
után 180 nappal ér véget az e-mail cím törlésével. 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: az Ügynökség alkalmazottai. 
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az 
Infotv. 5. § (1) bekezdése: 

„A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője - a hozzájárulásban meghatározott 
körben - a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az 
ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló 

https://www.facebook.com/theatrummundiugynokseg/


 
 
 

 
7 

 

nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára 
kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.” 

Tájékoztatjuk, hogy: 

 az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán alapul 
 Felhasználó köteles a teljes nevét, valamint e-mail címét megadni, hogy az Ügynökség elküldhesse a 

hírleveleket 
 az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy az Ügynökség nem tudja a 

Felhasználó kérését teljesíteni 

 

3.5 ÜGYFÉLKAPCSOLATOK ÉS EGYÉB ADATKEZELÉSEK 
 

1. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája 
lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba 
léphet az adatkezelővel. 

2. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az 
érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az 
adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével törli. Kivétel ez alól a regisztráció és ahhoz kapcsolódó email 
cím, amennyiben a hírlevél fogadás be van kapcsolva, hiszen ez a szolgáltatás folyamatos, a Felhasználó 
kifejezett hozzájárulásával összhangban. 

3. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről (például az online jogkérő adatlap kitöltésekor, vagy a 
Hírlevélre való feliratkozáskor) az adat felvételekor adunk tájékoztatást. 

4. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése 
esetén a Ügynökség köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre 
bocsátására. 

5. Ügynökség ezen esetekben a megkereső részére - amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte 
- személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához 
elengedhetetlenül szükséges. 

 

4. A KEZELT ADATOK TERVEZETT FELHASZNÁLÁSA ÉS MEGŐRZÉSI 

IDEJE 

 

Adatkezelés 
neve 

Felhasználása Jogalap Megőrzési idő 

Sütik (cookie) Jelen tájékoztató 3.1 pontja 
Önkéntes hozzájárulás (sütik 

elfogadása, böngészés folytatása) 

Az önkéntes 
hozzájárulás 

visszavonásáig 

Jogkérő adatlap 
kitöltése 

Jogkérési folyamat elindítása 
Önkéntes hozzájárulás (a jogkérő 

adatlap elküldése, az "Elfogadom a 
feltételeket" mező kipipálása) 

Az önkéntes 
hozzájárulás 

visszavonásáig 

Hírlevél - teljes 
név 

Jelen tájékoztató 3.4 pontja 
Önkéntes hozzájárulás (hírlevélre 

való feliratkozás) 
A Hírlevélről való 

leiratkozásig 

Hírlevél - e-mail 
cím 

Jelen tájékoztató 3.4 pontja 
Önkéntes hozzájárulás (hírlevélre 

való feliratkozás) 
A Hírlevélről való 

leiratkozásig 

https://www.theatrum-mundi.hu/kapcsolat.html
https://www.theatrum-mundi.hu/jogkeres.html
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5. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, MÓDJA ÉS JOGALAPJA 

 

5.1 ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI IRÁNYELVEK 
 

Az Ügynökség tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson 
alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek (Felhasználók) e 
hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. 
Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik 
kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket (Felhasználóinkat). 
Felhívjuk az Ügynökség részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják 
meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. 
Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így 
különösen az alábbiakkal: 

 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról ("Infotv.") 
(link); 

 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" vagy "GDPR") (link); 

 A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 
("Grtv.") (link); 

 2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről ("Ptk."); 
 2000. évi C. törvény - a számvitelről ("Számv. tv."); 
 2017. évi LIII. törvény - a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról ("Pmt."). 

 

6. AZ ADATOK FIZIKAI TÁROLÁSI HELYEI 
 

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon 
kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt 
számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok 
automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, e-mail címét, vagy 
más adatait, ha a Honlap használata során feliratkozik Hírlevelünkre, vagy igénybe veszi az online jogkérő 
adatlapot. 

 

7. ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS, AZ ADATOKAT 

MEGISMERŐK KÖRE 
 

Az Ügynökség a Honlap és egyéb funkciók üzemeltetése során számos külső adatfeldolgozó céggel dolgozik: 
 

7.1 THEATRUM MUNDI SZÍNHÁZI ÉS IRODALMI ÜGYNÖKSÉG KFT. 
Az adatkezelő az Ügynökség. A Honlapot az Ügynökség tartja karban. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU
http://www.mekisz.hu/files/law_128.pdf
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7.2 WEEBLY 
A Honlapot a Weebly (https://weebly.com) üzemelteti és egyben a Weebly a tárhelyszolgáltató is. Weebly, Inc, 
Delware Corporation. Székhelye: 460 Byrant Street, Suite 100, San Francisco, CA 94107. A Honlapon lévő online 
jogkérő adatlap kitöltésével, valamint az ehhez kötelezően szükséges felhasználói hozzájárulással a Felhasználó 
hozzájárul ahhoz, hogy az online jogkérő adatlapban lévő adatait az Ügynökség és a Weebly kezelje. 

 

7.3 GOOGLE 
A Honlap igénybe veszi a Google Inc. Google Analytics nevű elemző-statisztikai szolgáltatását a Honlap 
látogatottságának mérésére, elemzésére. Erről bővebben jelent Adatkezelési tájékoztató "3.2 A GOOGLE 
ANALYTICS ALKALMAZÁSA" bekezdésében olvashat. 

 

7.4 FACEBOOK 
Az Ügynökség a www.facebook.com weboldalon, valamint a Facebook és Messenger mobilapplikációkon (a 
továbbiakban: Facebook) saját Facebook-oldalt tart karban, melynek neve "Theatrum Mundi Színházi és Irodalmi 
Ügynökség", illetve címe: https://www.facebook.com/theatrummundiugynokseg/. Erről bővebben jelen 
Adatkezelési tájékoztató "3.3 FACEBOOK" bekezdésében olvashat. 

 

7.5 MAILCHIMP 
Az Ügynökség hírlevelet üzemeltet, melyre a Felhasználók önként, kötelező hozzájárulásukkal iratkozhatnak fel. 

A hírlevelet az Ügynökség szerkeszti, és a MailChimp üzemelteti. Erről bővebben jelen Adatkezelési tájékoztató 

"3.4 HÍRLEVÉL, DM (DIRECT MARKETING) TEVÉKENYSÉG" bekezdésében olvashat. Amennyiben Ön 

feliratkozik a hírlevelünkre, úgy az Ön által megadott adatokat a MailChimp által üzemeltetett szerver tárolja. Az 

adatokhoz csak munkatársaink, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, és mindannyian 

felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért. 

 

7.6 TWITTER 
Ügynökség a www.twitter.com weboldalon, valamint a Twitter mobilapplikáción (a továbbiakban: Twitter) saját 
Twitter-fiókot tart karban, melynek neve "Theatrum Mundi", illetve 
címe: https://www.twitter.com/theatrummundihu/. A Twitteres adatkezelés kizárólag a twitter.com oldalon, a 
Twitter mobilapplikációkban, tehát a Twitternél (Twitter Inc.) történik, így az adatkezelés időtartamára, módjára, 
illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a Twitter szabályozása az irányadó. 

 

7.7 INSTAGRAM 
Ügynökség a www.instagram.com weboldalon, valamint az Instagram mobilapplikáción (a 
továbbiakban: Instagram) saját Instagram-fiókot tart karban, melynek neve "theatrummundiugynokseg", illetve 
címe: https://www.instagram.com/theatrummundiugynokseg/. Az Instagramos adatkezelés kizárólag az 
instagram.com oldalon, az Instagram mobilapplikációkban, tehát az Instagramnál (Facebook Inc.) történik, így az 
adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az Instagram 
szabályozása az irányadó. 

 

https://www.theatrum-mundi.hu/jogkeres.html
https://www.theatrum-mundi.hu/jogkeres.html
https://www.facebook.com/theatrummundiugynokseg/
https://www.twitter.com/theatrummundihu/
https://www.instagram.com/theatrummundiugynokseg/


 
 
 

 
10 

 

8. ÉRINTETT (FELHASZNÁLÓ) JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI 

LEHETŐSÉGEI 

 

Az érintett Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak 
helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével - törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és 
tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő (Ügynökség) fenti elérhetőségein. 
 

8.1 TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG 
Az Ügynökség megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok 
kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt, és a 15-22. és a 34. cikk 
szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és 
közérthetően megfogalmazva nyújtsa. 
 

8.2 AZ ÉRINTETT (FELHASZNÁLÓ) HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOGA 
Az érintett (Felhasználó) jogosult arra, hogy az adatkezelőtől (Ügynökség) visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, 
hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, 
hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett 
személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes 
adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a 
nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy 
adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az 
adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint 
az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel 
bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő (Ügynökség) a kérelem 
benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást. 
 

8.3 HELYESBÍTÉS JOGA 
Az érintett (Felhasználó) kérheti az Ügynökség által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok 
helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. 
 

8.4 TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG 
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Ügynökség 
indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat: 

 a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon 
kezelték; 

 az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más 
jogalapja; 

 az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; 
 a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 
 a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 
 a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával 

kapcsolatosan került sor 
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8.5 AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG 

Az érintett kérésére az Ügynökség korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését; 

 az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának 
korlátozását; 

 az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli 
azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg 
megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos 
indokaival szemben. 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, 
vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy 
jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az 
Ügynökség az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. 

 

8.6 AZ ADATHORDOZÁSHOZ VALÓ JOG 
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat 
tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik 
adatkezelőnek továbbítsa. 

 

8.7 A TILTAKOZÁS JOGA 
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak 
közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat 
végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek 
érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. 
Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább. 

 

8.8 A VISSZAVONÁS JOGA 
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a 
hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

 

8.8.1. Eljárási szabályok 
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy 
hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. 
Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két 
hónappal meghosszabbítható. 

Ha az adatkezelő 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 valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági 
jogorvoslati jogával. Az Ügynökség a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett 
kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, 
figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó 
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adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő 
intézkedést. 

 

9. PANASZKEZELÉS 

Ha a Felhasználónak problémája adódna az adatkezelés módjával, panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóságnál: 
 
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor, 22/C. 
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
Telefon / Fax: +36 1 391-1400 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Honlap: www.naih.hu 

 

Kelt és hatályos: Budapest, 2018. május 30. 

 
Theatrum Mundi Színházi és Irodalmi Ügynökség Kft. 
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