
Adatkezelési tájékoztató
Az adatkezelő:

Az adatok kezelője a Szabad Ötletek Színháza Közhasznú Egyesület. Melynek székhelye 1191
Budapest, Fő u. 21. 10/30.

Kapcsolattartás
Cégünket e-mailen, telefonon, vagy a weboldali kapcsolati űrlap kitöltésével érheti el. Ilyen
esetekben az Ön e-mail címét vagy telefonszámát kizárólag a megkeresésével kapcsolatban
kezeljük, az érintett ügy idejére. Kezelünk továbbá minden olyan személyes adatot amit Ön az
üzenetben megoszt velünk. Ezen adatkezelés a cég jogos üzleti érdeke.

Adattovábbítás
Internetes megkeresés esetén a fenti adatokat a weboldalunkat üzemeltető céggel és az e-mail
szolgáltatóval megosztjuk.

Számlák
Amennyiben Ön igénybe veszi szolgáltatásainkat, ezzel kapcsolatban számlák készülnek amely
során törvényi kötelezettségeinknek teszünk eleget. A számlákat a számviteli törvény előírásainak
megfelelő ideig tároljuk.

Adattovábbítás
A számlaadatokat a számláinkat feldolgozó könyvelő céggel megosztjuk.

Hírlevél
Amennyiben Ön weboldalunkon a hírlevelünkre feliratkozott, hozzájárul ahhoz, hogy ezzel
kapcsolatban tároljuk az Ön nevét és e-mail címét. Kérés esetén ezeket az adatokat töröljük.

Adattovábbítás
A fenti adatokat a weboldalunkat üzemeltető céggel megosztjuk.

Rendezvények dokumentálása
Ha Ön alvállalkozóként velünk dolgozik, az előadásokon és rendezvényeinken készült
képfelvételeken szerepelhet. A fényképek és videófelvételek az adatkezelő jogos érdeke. A
felvételeket – amennyiben nem kéri azok törlését - az Adatkezelő archívumában selejtezés nélkül
megőrzi.

Adattovábbítás
A fenti adatokat a weboldalunkat üzemeltető cégnek továbbítjuk. Az adatkezelő Facebook oldalán
és YouTube csatornáján megosztjuk.



Tájékoztató a honlap látogatóinak:
A honlaplátogatás során, a látogatók IP címét és böngésző ujjlenyomatát a szerver naplókban
rögzítjük, kiberbiztonsági célokból. A kiberbiztonsági célok megvalósítása a cég jogos érdeke.
Ezeket a naplókat 1 hónap után töröljük.
A weboldalunkon tett látogatása során a Google Analytics az internet használati szokásairól,
munkameneti sütik (cookies) formájában adatokat gyűjt, ezeket az adatokat a Google szerverein és
az Ön számítógépén tárolja, ez az adatkezelés a cég jogos érdeke.

GDPR jogok
Ön bármikor kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen
személyes adatok kezelése ellen. Továbbá kérheti az érintett információk hordozható formában való
közlését. További információért olvassa el a GDPR 13-19. cikkelyeit.

Amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos kérdése, kérése van, lépjen velünk kapcsolatba! Az
adatkezeléssel kapcsolatosan elérhető személy:

Bor Viktor
1191 Budapest, Fő u. 21. 10/30

viktor.bor1@gmail.com
+36 20 386 64 00

Panasztétel
Az érintett panasszal fordulhat a hatósághoz is:

Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
Honlap: http://naih.hu
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