Adatkezelési tájékoztató
A tájékoztatás célja
Jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy a Magyar Állami Operaház (székhely: 1066
Budapest, Andrássy út 22., adószám: 15309439-2-42, képviseletében: Ókovács
Szilveszter főigazgató) által üzemeltetett www.opera.hu weboldalon az Eiffel
Műhelyház és Próbacentrum előadásaira történő ingyenes regisztráció során
alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és folyamatokat rögzítse és erről
közérthető formában a regisztrálókat, továbbá az oldal közönségét tájékoztassa.
Kérdés esetén kérjük forduljon hozzánk bizalommal lenti elérhetőségeinken:
Adatkezelő megnevezése és elérhetőségei
Név:
Székhely:

Magyar Állami Operaház
1066 Budapest, Andrássy út 22.

Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei
Telefonszám:
+36 1 814 7491
E-mail-cím:
dpo@opera.hu

Kiemelten fontos számunkra az Ön adatainak védelme, az adatkezelések során
maradéktalanul betartjuk a jogszabályi rendelkezéseket, emellett megfelelő IT
biztonsági intézkedéseket tettünk annak érdekében, hogy adatai biztonságban
legyenek. A folyamatok kialakítása, az együttműködő partnereink kiválasztása során
törekedtünk arra, hogy a lehető legmagasabb szakmai színvonalat és védelmi szintet
biztosítsuk a szolgáltatásainkat igénybe vevők számára.
az adatkezelés célja:
A regisztráló kedves nézők részére ingyenesen jegyek biztosítása a Magyar Állami
Operaház Eiffel Műhelyház és Próbacentrumában rendezett előadásokra, az
úgynevezett „próbaüzem” idejére.
kezelt adatok köre:
 név;
 e-mail cím;
 telefonszám;
 igényelt jegy darabszám.
adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapjaként – az érdekmérlegelési teszt elvégzését követően Adatkezelő a jogos érdeket határozta meg a GDPR. 6. cikkének (1) bekezdés f) pontja,
továbbá a GDPR (47) Preambulum bekezdése alapján, amely akként rendelkezik,
hogy személyes adatok közvetlen üzletszerzési célú kezelése jogos érdeken
alapulónak tekinthető.
az adatkezelés időtartama
Adatkezelő az érintett személyes adatait az Eiffel Műhelyház és Próbacentrum
„próbaüzemének” végétől számított egy hónapig, azaz 2019. július 15. napjáig kezeli.

adatfeldolgozó
Adatkezelő a weboldal üzemeltetésével az eSolution Számítástechnikai és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaságot bízta meg és akivel adatfeldolgozási szerződést is
kötött. Adatfeldolgozó hozzáfér a weboldalon üzemeltetett regisztrációs
adatbázisához.






cégnév:
székhely:
cégjegyzékszám:
adószám:
képviseletében:

eSolution Számítástechnikai és Szolgáltató Kft.
1119 Budapest, Fehérvári út 131. fsz. 3.
01 09 694209
12596535-2-43
Polecsák Ármin, ügyvezető

Amennyiben az adatkezelési elveket megsértjük, az érintettek panasszal élhetnek a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/C) előtt.
Ezen túlmenően az érintett a bíróság előtt gyakorolhatja jogérvényesítési lehetőségeit,
polgári per keretében. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az
érintett ügyfél lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

