
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

A Pécsi Balett Nonprofit Kft. a jelen adatkezelés tájékoztató kiadásával kívánja Önt arról 

tájékoztatni, hogy hogyan használjuk fel az Ön személyes adatait, illetve melyek az Ön 

személyes adatait érintő adatkezelésünkkel kapcsolatos legfontosabb szabályok, jogok, illetve 

információk. 

A jelen adatkezelési tájékoztatóban kitérünk az adatkezelések elveire, az adatbiztonsági 

alapokra, az érintettek, azaz az Önök adatkezelési jogaira, továbbá tájékoztatást adunk a 

Társaság weboldalával kapcsolatos, illetve a Pécsi Balett Nonprofit Kft. ügyfélkapcsolataira és 

üzleti kapcsolatfelvételre vonatkozó adatkezeléseire vonatkozóan. 

Alapvetően az egyes adatfelvételeknél a konkrét adatkezelésre vonatkozóan tájékoztatjuk az 

érintetteket arról, hogy milyen adatkört, milyen célból hogyan és mennyi ideig kezel. A jelen 

tájékoztatóban egy általános tájékoztatást kívánunk nyújtani. 

A Pécsi Balett Nonprofit Kft. mindent megtesz azért, hogy a rendelkezésére bocsátott, illetve 

általa felhasznált személyes adatokat biztonságosan és bizalmasan kezelje és bármilyen kérdés, 

panasz vagy észrevétel esetén állunk szíves rendelkezésükre a jelen tájékoztatóban megadott 

elérhetőségeken. 

1. Adatkezelési fogalmak, adatkezelő személye, adatvédelmi tisztviselő 

 Fogalmak 

 “Adatvédelmi Jogszabályok” alatt az összes adatvédelemmel, a magánélet védelmével 

és az információbiztonsággal kapcsolatos időről időre alkalmazandó jogszabályokat 

kell érteni, amely alatt különösen, de nem kizárólagosan az Általános Adatvédelmi 

Rendeletet (a továbbiakban: GDPR), azaz az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2016/679 Rendeletét 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, és minden nemzeti átültető, módosító 

vagy helyettesítő időröl-időre alkalmazandó jogszabályt, továbbá az információ 

önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt kell 

érteni; 

 “Személyes Adat” bármely olyan személyes adat, amelyet a vonatkozó Adatvédelmi 

Jogszabályok ekként határoznak meg. 

 “Adatkezelő” az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit 

önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; 

 “Adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség 

vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 

 „Címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, 

hogy harmadik fél-e.  

 „Harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség 

vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az 

adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy 



adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást 

kaptak. 

 „Adatkezelés” a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 

automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, 

rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, 

betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő 

hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, 

illetve megsemmisítés; 

 „Az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő 

tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat 

vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy 

beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez; 

 „Adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy 

más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, 

elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan 

hozzáférést eredményezi; 

 „Nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, 

decentralizált vagy funkcionális, vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, 

amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető; 

A Társaság az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok alapján nem kötelezett 

adatvédelmi tisztviselő foglalkoztatására.  

1.1.Az Ön adatait adatkezelőként a 

 Pécsi Balett Nonprofit Kft. 

székhely: 7630. Pécs, Zsolnay Vilmos út 37. 

Cg.:02-09-082787 

képviseli:Uhrik Teodóra ügyvezető   

kezeli. 

2.2. Adatvédelemmel kapcsolatos elérhetőségek: 

Ha bármilyen adatvédelemmel kapcsolatos kérdése, bejelentése, problémája van, illetve ha 

gyakorolni kívánja a jelen tájékoztatóban lejjebb részletesen kifejtett tájékoztatási 

(hozzáférési), helyesbítési (kiegészítési), engedély visszavonási, törlési, kifogásolási, illetve az 

adatkezelés korlátozására vagy a hordozhatóságra vonatkozó jogait, kérjük, az alábbi 

elérhetőségeken keresse Társaságunkat: 

 Postai úton: 

Pécsi Balett Nonprofit Kft. 7603 Pécs, Pf. 27.  

Elektronikus úton:info@pecsibalett.hu 
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Ha úgy véli, hogy személyes adatainak kezelése sérti az alkalmazandó jogot, értesítheti az 

illetékes felügyelő hatóságot, amely elérhetőségeit a jelen tájékoztatóban, az eljárási szabályok, 

panasz fejezet alatt találja meg. 

 

2. rész: Adatkezelési elvek, adattárolás, adatbiztonság 

2.1.Adatkezelési elvek 

A Pécsi Balett Nonprofit Kft. (a Társaság) a birtokába került személyes adatokat a mindenkor 

hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli, azaz az adatokat csak az érintettek 

hozzájárulásában megadott, vagy a vonatkozó jogszabályokban előírt célokra, a jelen 

adatvédelmi szabályzattal összhangban, a mindenkori adatkezelési célhoz szükséges mértékben 

és időtartamban kezeli, továbbá tárolja. 

Amennyiben a Társaság az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni az általa 

kezelt adatokat, erről az érintettet előzetesen, írásban tájékoztatja, annak érdekében, hogy a 

szükséges hozzájárulást megszerezze, és egyben biztosítsa az érintettnek az eredeti céltól eltérő 

adatkezelés megtiltásának lehetőségét. 

Társaságunk csak törvényesen szerez meg, kezel és tárol személyes adatokat. 

A Társaság gondoskodik az általa kezelt adatok biztonságáról a mindenkori anyagi forrásaihoz 

mérten kialakított, technikai védelmi intézkedések alkalmazásával, annak érdekében, hogy 

minden tőle telhetőt megtegyen az általa kezelt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, 

nyilvánosságra hozatal illetve általában a jogosulatlan adatkezelést, illetve felhasználás 

megakadályozása érdekében. 

A Társaság kizárólag időszerű és pontos adatokat kezel olyan időtartamban, amely a 

mindenkori adatkezelés céljához mérten szükséges. 

Fentiekre tekintettel a Pécsi Balett Nonprofit Kft. különösen az alábbi adatkezelési elveket 

alkalmazza: 

a. „jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság” a személyes adatok kezelését 

a Társaság jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható 

módon végzi; 

b. „célhoz kötöttség” a Társaság személyes adatot csak meghatározott, egyértelmű 

és jogszerű célból és a célokkal összeegyeztethető módon gyűjt, továbbá a 

személyes adatokat e célokkal összeegyeztethető módon kezeli; 

c. „adattakarékosság” a Társaság az adatkezelést annak célja(i) szempontjából 

megfelelően és relevánsan, és a szükségesre korlátozva végzi, erre való tekintettel 

nem gyűjt és nem tárol több adatot, mint amennyi az adatkezelés céljának a 

megvalósulásához feltétlenül szükséges. 

d. „pontosság” a Társaság minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, 

hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatok 

haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek; 

e. „korlátozott tárolhatóság” a Társaság a személyes adatokat olyan formában 

tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése 



céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé, figyelemmel a vonatkozó 

jogszabályokban meghatározott tárolási kötelezettségre; 

f. „integritás és bizalmas jelleg” a Társaság megfelelő technikai vagy szervezési 

intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, 

ideértve a személyes adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen 

elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet; 

g.   „elszámoltathatóság” a Társaság felelős a fentiekben részletezett alapelveknek 

való megfelelésért, továbbá azért, hogy igazolni tudja ezen megfelelést. 

  

2.2.Adattárolás 

A Társaság az általa kezelt adatokat papír és elektronikus formában tárolja. A papír alapú 

adatok tárolása elzárva történik. Az elektronikus alapú adatok tárolása hozzáférési jelszóval és 

időkorlátos, jelszóval védett képernyőzáróval ellátott számítógépeken, szoftvereken és 

hardvereken történik. 

Az adatok tárolásának határideje különböző mértékű, igazodóan a mindenkori adatkezelési 

jogalapban foglalt határidőkhöz.  

  

2.3.Informatikai adatbiztonság  

A Társaság a GDPR rendelkezéseinek megfelelően garantálja az adatbiztonságot, így 

különösen a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés 

jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és 

szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével 

megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat 

mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. 

Annak érdekében, hogy a Pécsi Balett Nonprofit Kft. az általa kezelt adatok biztonságát, 

bizalmas jellegét megőrizze, és megakadályozza az adatok megsemmisülését, jogosulatlan 

felhasználását vagy megváltoztatását, különösen az alábbi informatikai és egyéb 

adatbiztonsági, szervezési intézkedéseket alkalmazza: 

 A papír alapon őrzött, személyes adatot tartalmazó dokumentumokat zárható 

szekrényben őrzi (így biztosítva azok bizalmas jellegét és épségét), amelyhez csak azok 

megismerésére jogosult rendelkezik hozzáféréssel; 

 Biztonsági mentések útján biztosítja, hogy az adatok megőrizzék a hitelességüket és 

változatlanságukat, valamint esetleges megsemmisülés, megváltoztatás esetén az 

eredeti adatok visszaállíthatók legyenek; 

  

Az adatbiztonság részletszabályait a Társaság adatkezelési szabályzata tartalmazza. 

 



3. Ügyfélszolgálati, kapcsolatfelvételi adatkezelés 
 

3.1.Ügyfélszolgálti adatkezelés  

Az alábbi e-mail címekre beérkező:  

Jegyértékesítés: info@pecsibalett.hu, www.pecsibalett.hu/eloadasok 

Programszervezés: info@pecsibalett.hu 

Marketing, kommunikáció: koordinacio@pecsibalett.hu  

Pénz-és munkaügy: penzugy@pecsibalett.hu 

továbbá az ügyfélszolgálati megkeresések 

PÉCSI BALETT NONPROFIT KFT. 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 37. | 7603 Pécs, Pf. 27.  

során begyűjtött személyes adatokat azok a munkavállalók kezelik megfelelő hozzáférési 

jogosultságokkal, akiknek a munkakörét érinti az ügyfélszolgálati megkeresés. Az így 

felhasznált személyes adatokat elévülési időn belül, azaz 5 évig őrizzük. 

3.2.Céges kapcsolattartói adatkezelés 

Céges kapcsolattartói adatok kezelése körében azoknak a személyeknek kezeljük azon 

személyes adatait, amelyek vagy nyilvánosak (pl.weboldalon), vagy amelyekhez az 

ügyfeleinktől jutunk hozzá (pl.névjegykártyán, szerződésben). 

A céges kapcsolattartói adatkezelés keretein belül a jelen tájékoztató alapján biztosítjuk az 

érintetti jogokat. 

3.3.Hírlevél, direktmarketing 

A jelen adatvédelmi tájékoztató kiadásakor nincs hírlevél szolgáltatásunk. A hírlevél 

szolgáltatás beindításával egyidejűleg közzétesszük hírlevél, illetve direktmarketing 

tájékoztatónkat. Ezen szolgáltatások keretében kizárólag az érintettek hozzájárulásán alapuló 

adatkezelést valósítunk meg, biztosítva az érintetteknek a hozzájárulás bármikori és egyszerű 

visszavonását, továbbá az érintetti jogok jelen tájékoztató szerinti gyakorlását. 

4. Az érintett jogai és azok érvényesítése, ügyintézési határidő 

4.1.Az érintett jogai 

A Pécsi Balett Nonprofit Kft. a GDPR rendelkezéseivel összhangban az alábbi jogokat 

biztosítja az érintettek számára: 
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4.1.1. Tájékoztatáshoz való jog 

A tájékoztatáshoz való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet. 

A Társaság tájékoztatási kötelezettségének tömör, világos, érthető és könnyen hozzáférhető 

formában, közérthető fogalmazással tesz eleget. Az információkat tájékoztatási 

kötelezettségének elsősorban írásban – ideértve az elektronikus utat is – tesz eleget. 

4.1.2. Tájékoztatás az érintett kérésére 

Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett 

személyazonosságát. 

A Társaság indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől 

számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet az egyéb érintetti jogokra vonatkozó érintetti 

kérelem nyomán hozott intézkedésekről. 

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, a 30 napos 

határidő további 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Társaság a 

késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül 

tájékoztatja az érintettet. A tájékoztatást és intézkedést a Társaság díjmentesen biztosítja. Ha az 

érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, 

úgy a Társaság, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért 

intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: 

a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy 

b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása a Pécsi Balett 

Nonprofit Kft-t terheli. 

4.1.3. Kötelező tájékoztatás 

Amennyiben a Társaság az adatokat közvetlenül az érintettől szerezte meg (ide értve különösen 

az ügyfeleket), úgy mindenképpen tájékoztatást nyújt az alábbiakról: 

a) a Pécsi Balett Nonprofit Kft. képviselőjének a kiléte és elérhetőségei; 

b) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja; 

c) a jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén, a Társaság vagy harmadik fél jogos érdekei; 

d) adott esetben a személyes adatok címzettjei; 

A személyes adatok első megszerzésének időpontjában a Társaság a fentieken túl az érintetteket 

tájékoztatja az alábbiakról is: 

a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról 

b) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való 

hozzáférést, azok helyesbítését, egyes jogalapokhoz tartozó adatkezelés esetében 

törlését vagy kezelésének korlátozását, és egyes jogalapokhoz tartozó adatkezelés 

esetében tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett 

adathordozhatósághoz való jogáról; 



c) a hozzájáruláson alapuló adatkezelés bármely időpontban történő visszavonásához való 

jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés 

jogszerűségét; 

d)  a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi Hatóság, továbbiakban: Hatóság vagy 

NAIH) címzett panasz benyújtásának jogáról; 

e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses 

kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az 

érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges 

következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása. 

A Társaság a kötelező tájékoztatásnak a jelen adatkezelési tájékoztató honlapján történő 

közzétételével tesz eleget. 

4.1.4. Hozzáférés joga 

Az érintett jogosult arra, hogy 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: 

a) az adatkezelés céljai; 

b) az érintett személyes adatok kategóriái; 

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes 

adatokat a Társaság közölte vagy közölni fogja; 

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; 

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, 

egyes jogalapokhoz kötött adatkezelés esetén ezen adatok törlését vagy kezelésének 

korlátozását,  

f) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető 

információ; 

A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére 

bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért a Társaság az adminisztratív költségeken 

alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel, melynek mértékét az alábbiak szerint szabja meg: 

A másolatkészítés díja: A4 lapméretben: 15 Ft/oldal  

Amennyiben elektronikus formában kérik az adatokat, a CD díja 900 Ft + ÁFA/db 

Adatbázisokból történő lekérdezések díja 60 Ft/perc. 

4.1.5.  Helyesbítéshez (kiegészítéshez) való jog 

A helyesbítéshez való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet. 

A Társaság, az érintett erre irányuló kérelme esetén indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti 

az érintettre vonatkozóan pontatlanul kezelt személyes adatokat. Az érintett jogosult arra, hogy 

kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – 

kiegészítését. 



4.1.6. Törléshez (elfeledtetéshez) való jog 

A törléshez (elfeledtetéshez) való jog nem illeti meg az érintettet automatikusan, minden 

jogalaphoz kapcsolódó adatkezelés vonatkozásában. 

A Társaság indokolatlan késedelem nélkül törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha 

az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy 

más módon kezelték; 

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását (hozzájáruláson 

alapuló adatkezelés esetén), és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 

adatkezelésre a közhatalmi jogosítványon alapuló vagy jogos érdeken alapuló 

adatkezelési jogalapok esetében; 

d) a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre; 

Az érintett törlési kérelmének a Társaság nem tesz eleget, amennyiben az adatkezelés szükséges 

a személyes adatok kezelését előíró, a Társaságra alkalmazandó jogszabályi kötelezettség 

teljesítéséhez. 

4.1.7. Az adatkezelés korlátozáshoz való jog 

A korlátozáshoz való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet. 

A Társaság az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes 

adatok pontosságát; 

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását; 

c) A Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az 

érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez;  

4.1.8. Tiltakozás 

A tiltakozás joga az érintettet a közhatalmi jogosítványon alapuló vagy jogos érdeken alapuló 

adatkezelés adatkezelési jogalapok esetében illeti meg. 

A Társaság az érintett tiltakozás iránti kérelme esetén a személyes adatokat nem kezelheti 

tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok 

indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival 

szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez 

kapcsolódnak. 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult 

arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése 



ellen. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő 

kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 

4.1.9. Adathordozhatósághoz való jog  

Az adathordozhatósághoz való jog a hozzájáruláson vagy a szerződésen alapuló adatkezelés 

jogalap esetében illeti meg az érintettet, ha az adatkezelés automatizált módon történik. 

A Társaság biztosítja, hogy érintett a rá vonatkozó, általa a Társaság számára rendelkezésére 

bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban 

megkapja, továbbá, hogy ezeket az adatokat az érintett egy másik adatkezelőnek továbbítsa. 

5. Panasz, közös eljárási szabályok 

A személyes adatai kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén panaszát legkésőbb 30 

napon belül a Társaság kivizsgálja. Kérjük, hogy panaszát az alábbi elérhetőségre küldje meg 

postai úton, vagy e-mailen: 

PÉCSI BALETT NONPROFIT KFT. 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 37. | 7603 Pécs, Pf. 27. 

info@pecsibalett.hu  

Egyebekben lehetősége van az illetékes (Fővárosi Törvényszékhez vagy a lakóhely, 

tartózkodási hely szerint illetékes) törvényszékhez is keresetet benyújtani, illetve vizsgálatot 

kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál a következő 

elérhetőségeken: 

postai cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., 

e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, 

telefonszám: +36-1-3911400, weboldal: www.naih.hu 

  

5.1.Közös eljárási szabályok 

Kérjük, hogy megkeresésében a személyazonosításhoz szükséges adatait és levelezési címét 

adja meg. Amennyiben az Ön személyazonosságával kapcsolatban kétség merül fel vagy a 

megadott adatok az azonosításhoz nem elégségesek, a Társaság jogosult további azonosító 

adatokat bekérni. 

A kérelmét igyekszünk a lehető leghamarabb érdemben elintézni. Az ügyintézési határidő 30 

nap, amelyet szükség esetén a Társaság jogosult további 60 nappal meghosszabbítani, amelyről 

indokolással ellátott tájékoztatást küld Önnek, mint kérelmezőnek, illetve panaszosnak, 

legkésőbb a megkeresésétől számított 30 napon belül. 
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5.2.Közérdekű adatok, közérdekből nyilvános adatok 

A Pécsi Balett Nonprofit Kft. a közérdekű adatok, illetve közérdekből nyilvános adatok 

megismerését a mindenkor hatályos jogszabályok keretei között, az alábbi elérhetőségen 

biztosítja: 

https://www.pecsibalett.hu/dokumentumok 

6. Adatvédelmi incidensek, adatfeldolgozók 

6.1.Adatvédelmi incidens 

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan eset, amely révén a személyes adatokhoz 

jogosulatlan személy férhet hozzá vagy az adatok megsemmisülnek, elvesznek, megváltoznak. 

Adatvédelmi incidens esetén a Társaság a GDPR előírásainak megfelelően eljárva, az adott 

incidens hatásait és kockázatait egy az adatvédelmi tisztviselő által összehívott stáb 

segítségével értékeli ki és teszi meg az elhárításhoz, adott esetben hatósági bejelentéshez, illetve 

érintteti értesítéshez szükséges lépéseket. Az adatvédelmi incidensek kezeléséről szóló 

eljárásrendet a Társaság adatkezelési szabályzata tartalmazza. 

6.2.Adatkezelők, adatfeldolgozók 

A Társaság ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy személyes adataikat az adatfeldolgozók a 

Társasággal együtt kezelik a Társasággal kötött szerződések alapján. 

6.3.Külső szakértők 

A Társaság az általa megbízott ügyvédeknek, könyvvizsgálónak továbbítja még azokat a 

személyes adatokat, amelyek az adott könyvvizsgálói, ügyvédi feladat elvégzéséhez 

szükségesek. A Társaság e külső szakértőkkel mind a szakmai titoktartás szabályok, mind a 

megfelelő szerződéses jogalap alapján biztosítja, hogy az adott személyes adatok felhasználása 

a GDPR előírásaival összhangban történjen meg. 

7. Időbeli hatály, tájékoztató módosítása 

 A jelen tájékoztató 2018.08.01. napján lép hatályba és annak hatálya visszavonásig tart. 

A jelen tájékoztatót Társaságunk bármikor módosíthatja. 

 Abban az esetben, ha a jelen tájékoztatót jelentősen módosítjuk, arról a weboldalunkon külön 

tájékoztatást nyújtunk. 

            

       

         


