ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy az www.intenzivneptanc.hu weboldalt
üzemeltető
FlamenCorazónArte
Táncszínházi
Közhasznú
Egyesület
(a
továbbiakban: „Adatkezelő”, vagy „Intenzív Néptánc”) pontos, érthető tájékoztatást
nyújtson az Intenzív Néptánc szolgáltatásait igénybe vevő, vagy vele kapcsolatba
kerülő személyes adat-jogosultak részére, az Adatkezelő által végzett adatkezelésről
és annak adatvédelmi szabályairól. Személyes adatainak megadása előtt kérjük,
figyelmesen olvassa el a jelen tájékoztatót.
1. Az Adatkezelő
Adatkezelő neve:
Székhelye:
Elérhetősége:

FlamenCorazónArte Táncszínházi Közhasznú Egyesület
2083 Solymár, Vörösmarty u. 59.
pankapirok@gmail.com

2. Az Adatkezelő a mindenkor hatályos Adatkezelési Tájékoztatóját (a
továbbiakban: „Tájékoztató”) a honlapján (www.intenzivneptanc.hu)
elektronikus formában teszi közzé (a továbbiakban: „Weboldal”).
3. Az Adatkezelő által kezelt adatok típusai
Kapcsolatfelvételt kezdeményező magánszemély neve, e-mail címe,
telefonszáma: az Intenzív Néptánc szolgáltatásai iránt érdeklődő
magánszemély, vagy jogi személy képviseletében eljáró személy az
Adatkezelővel a Weboldalon megadott kapcsolati elérhetőségeken keresztül
kapcsolatfelvétel kezdeményezésére jogosult. Az e körben megadott adatokat
az Adatkezelő kizárólag kapcsolattartás céljából használja és az érintett ez
irányú kérésére haladéktalanul törli.
Ajánlatkérő és szolgáltatást igénybevevő magánszemély neve, e-mail
címe, telefonszáma: az Intenzív Néptánc szolgáltatásai iránt érdeklődő
magánszemély, vagy jogi személy képviseletében eljáró személy az
Adatkezelő Weboldalán megadott kapcsolati elérhetőségeken keresztül
ajánlattétel kérésére jogosult. Az ajánlatkérő e körben megadott adatait (név,
e-mail cím, telefonszám) az Adatkezelő kizárólag szerződés létesítése,
teljesítése és kapcsolattartás céljából használja. Miután az Intenzív Néptánc
szolgáltatásait igénybevevő személyek elemi érdeke, hogy a szolgáltatás
körülményeiről (helyszín, időpont esetleges módosítása, esemény törlése,
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tematikája) naprakész információkat kapjanak, ezen személyek ugyancsak
jogosultak elérhetőségeik önkéntes megadására. Az így megadott adatokat az
Adatkezelő kizárólag a szerződés szerinti szolgáltatás nyújtása céljából
használja és az érintett ez irányú kérésére haladéktalanul törli.
Szerződésben nevesített megrendelő neve, lakóhelye (székhelye),
adószáma: a folyamatban lévő szolgáltatásnyújtás során elengedhetetlen a
megrendelő adatainak a kezelése. Ezt mind a szolgáltatás körülményeinek
egyeztetése (így különösen: helyszín, időpont, tematika) körében szükséges
kapcsolattartás, mind a szolgáltatásnyújtást követő adminisztratív
cselekmények indokolják (így különösen: számlázás). A szerződések és a
számlák személyes adatot is tartalmazhatnak. A szerződéseket – és az abban
szereplő személyes adatokat a szerződés megszűnését követően - az
általános elévülési idő (5 év) leteltével töröljük, a könyvviteli elszámolást
közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatokat (különösen:
szerződés, számla) pedig az azok létrejöttét követő 8 évig vagyunk kötelesek
megőrizni.
A weboldal által kezelt cookie-k adatgyűjtése által rögzített személyes
adatok: az Adatkezelő weboldalának működéséhez szükséges sütik (cookiek) alkalmazása a felhasználó kifejezett, a jelen tájékoztatás alapján megadott
hozzájárulásán alapul. A cookie-k alkalmazására kizárólag akkor kerül sor, ha
a felhasználó az erre szolgáló felületen azok használatát kifejezetten
engedélyezi. A beállítások módosítására – és e körben a hozzájárulás
visszavonására – bármikor lehetőség van. E körben lásd a 2. sz. mellékletben
foglaltakat (Süti-tájékoztató).
Szolgáltatást igénybevevő magánszemély képmása: az Adatkezelő által
szervezett eseményeken (különösen: tánctanfolyam, táncház, tábor) az
Adatkezelő alkalmanként fotó és/vagy videófelvételt készít az eseményről. Az
is előfordulhat, hogy az így készült fotón és/vagy videófelvételen egyes
résztvevők felismerhető módon szerepelnek. Mielőtt az Intenzív Néptánc által
szervezett eseményeken vesz részt, kérjük, legyen figyelemmel arra, hogy a
szolgáltatás igénybevételével hozzájárul ahhoz, hogy a képmása esetenként
rögzítésre kerülhet abból a célból, hogy a felvételt az Adatkezelő Weboldalán,
közösségi oldalain (facebook, Instagram), vagy egyéb megjelenései során, az
érintett jelen tájékoztatáson alapuló, előzetesen megadott, önkéntes
hozzájárulásával felhasználja. Amennyiben az érintett a hozzájárulást
visszavonja és kéri a felvétel felhasználásának bizonyos fórum(ok)ra
korlátozott, vagy általános megszüntetését, esetleg a felvétel törlését, az
adatkezelő ezen kérésnek haladéktalanul eleget tesz.
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4. Továbbításra kerülhetnek-e az Ön által megadott személyes adatok?
Ön mint az Intenzív Néptánc szolgáltatásait igénybevevő (vagy kapcsolattartó)
személy személyes adatait csak abban az esetben továbbítjuk harmadik
személy számára,
a) amennyiben az adattovábbítást jogszabály írja elő és az adattovábbítás
címzettjeként bíróság, hatóság vagy egyéb szerv az Adatkezelő felé
hivatalos megkeresését eljuttatja;
b) az Adatkezelővel kötelmi jogviszonyban álló, megfelelő garanciákat
nyújtó adatfeldolgozó igénybevétele esetén.
5. Mennyi ideig kerülnek tárolásra az Ön által megadott személyes adatok?
Önkéntes hozzájárulás esetén a hozzájárulás visszavonásáig, szerződéses
jogviszony teljesítése esetén az általános elévülési időn belül (a szerződés
megszűnését követő 5 év), számviteli bizonylatok esetében az adatkezelés a
bizonylat kiállítását követő 8 év.
6. Milyen jogok illetik Önt, mint a személyes adatok jogosultját?
Tájékoztatjuk, hogy Önt az Intenzív Néptánc által végzett adatkezeléssel
kapcsolatban az alábbi jogok illetik:
a.) kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést,
b.) azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,
c.) tiltakozhat személyes adatainak jogellenes kezelése ellen,
d.) jogosult arra, hogy személyes adatait géppel olvasható formátumban
megkapja, illetve arra, hogy ezen adatait egy másik adatkezelő részére
továbbítsuk.
7. Milyen jogorvoslati lehetőségek illetik Önt?
Amennyiben személyes adatai kezelése vonatkozásában azt tapasztalná,
hogy az Adatkezelő megsérti az adatvédelmi jogszabályokban
meghatározottakat, úgy jogai védelme érdekében jogorvoslati kérelemmel
fordulhat a területileg illetékes bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: http://naih.hu
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1.SZ. MELLÉKLET – KEZELT ADATOK KÖRE
Személyes
típusa

Adatkezelés jogalapja

Tárolási idő

Kapcsolatfelvételt
Kapcsolattartás
kezdeményező
magánszemély neve,
e-mail
címe,
telefonszáma

Az érintett kifejezett,
megfelelő
tájékoztatáson alapuló
hozzájárulása [GDPR
6. cikk (1) bekezdés a)
pont]

A
hozzájárulás
visszavonását
követően
haladéktalanul

Ajánlatkérő,
Szerződés
szolgáltatást
létesítése, teljesítése
igénybevevő
személy neve, e-mail
címe, telefonszáma

Szerződés teljesítése

Megrendelő
lakóhelye
(székhelye),
adószáma

adat Adatkezelés célja

[GDPR 6. cikk
bekezdés b) pont]

neve, Számviteli
bizonylatok
dokumentálása

Az
ajánlattételt,
illetve a szerződés
(1) megszűnését
követő 5 év

Az
adatkezelőre
vonatkozó
jogi
kötelezettség
teljesítése
[GDPR 6. cikk
bekezdés c) pont]

A
számviteli
bizonylat létrejöttét
(kiállítását) követő
8 év

(1)

A
weboldal
által A
felhasználói
kezelt
cookie-k élmény
növelése,
adatgyűjtése
által weboldalfejlesztés
rögzített személyes
adatok

Az érintett kifejezett,
megfelelő
tájékoztatáson alapuló
hozzájárulása [GDPR
6. cikk (1) bekezdés a)
pont]

A
hozzájárulás
visszavonását
követően
haladéktalanul

Szolgáltatást
igénybevevő
magánszemély
képmása

az érintett kifejezett,
megfelelő
tájékoztatáson alapuló
hozzájárulása [GDPR
6. cikk (1) bekezdés a)
pont]

A
hozzájárulás
visszavonását
követően
haladéktalanul

A
szolgáltatás
weboldalakon,
közösségi oldalakon
történő
népszerűsítése

* GDPR: Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 sz. Rendelete
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Bővebben: lásd 2.
sz.
mellékletben
foglaltakat

2. SZ. MELLÉKLET – COOKIE-KEZELÉSI SZABÁLYZAT
Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő weboldala Cookie-kat (sütiket) használ, melyek
feladatai az alábbiak:





információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek;
megkönnyítik a weboldal használatát;
minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A rendszer a testreszabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis
adatcsomagot, ún. sütit helyez el és olvas vissza a későbbi látogatás során. Ha a
böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak
lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de
kizárólag a saját tartalma tekintetében.
1. Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) Cookie-k
Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen
böngészhessék a weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető
szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés)
befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a
számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.
2. Webböngésző Cookie-k
A böngésző beállításaiban az érintett elfogadhatja, vagy elutasíthatja az új Cookiekat és törölheti a meglévő Cookie-kat. Azt is beállíthatja a böngészőben, hogy az
minden alkalommal értesítse, amikor új Cookie-kat helyeznek el a számítógépben,
vagy más eszközön. A Cookie-k kezelésével kapcsolatban további információkat
találhat a böngésző „help” funkciójában. Ha a látogató úgy dönt, hogy néhány, vagy
az összes Cookie-t kikapcsolja, nem fogja tudni használni a weboldal valamennyi
funkcióját.
3. Harmadik fél által elhelyezett Cookie-k (analitika)
Az adatkezelő weboldala alkalmazza a Google Analytics, mint harmadik fél sütijeit is.
A Google Analytics webelemző, statisztikai célú szolgáltatás használatával az
adatkezelő információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan
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használják a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény
javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató
számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében
maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.
Ha a webhelyek vagy az alkalmazások a Google Analytics szolgáltatást a Google
más hirdetési termékeivel – például a Google Ads rendszerrel – együtt használják,
akkor egyéb hirdetési azonosítókat is gyűjthetnek. A felhasználók a
Hirdetésbeállítások között kapcsolhatják ki ezt a szolgáltatást, illetve módosíthatják a
cookie-k használatára vonatkozó beállításokat.
A Google Analytics azért gyűjti a felhasználók IP-címét, hogy megóvja a szolgáltatás
biztonságát, illetve hogy a webhelytulajdonosok képet alkothassanak arról, hogy
látogatóik mely országból, államból vagy városból érkeznek (ezt „IP szerinti
földrajzihely-meghatározás”). A Google Analytics lehetőséget kínál a gyűjtött IPcímek maszkolására, azonban a webhelytulajdonosok akkor is láthatják a
felhasználók IP-címét, ha nem használják a Google Analytics szolgáltatást.
A Google Analytics keretében a látogató böngészője által továbbított IP-címet nem
vezetik össze a Google más adataival. A sütik tárolását a böngésző szoftvere
megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban ebben az esetben a látogató
esetleg nem tudja a weboldalak valamennyi funkcióját teljes körűen használni.
Ezen kívül a látogató megakadályozhatja a sütik által létrehozott és a weboldal
látogató általi használatára vonatkozó adatok (IP-címével együtt) Google általi
gyűjtését, valamint ezeknek az adatoknak Google általi feldolgozását, amennyiben
letölti és installálja a lenti link alatti böngésző-plugint.
Az aktuális link: http://www.google.com/policies/privacy/ads/.
A Google a Google Analytics és így az Adatkezelő adatfeldolgozójaként
tevékenykedik.
Az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) rendelkezései szerint a Google Analytics
adatfeldolgozónak minősül, mivel a Google Analytics adatokat gyűjt és dolgoz fel az
ügyfelei (így különösen az Adatkezelő) nevében, ezeknek az ügyfeleknek az
utasításai szerint. A Google csak a Google Analytics-ügyfelekkel kötött szerződések
feltételei, valamint a termékeinek a kezelőfelületén az ügyfelek által megadott
beállítások szerint használhatja az adatokat.
A Google Analytics belső cookie-kat, az eszközzel/böngészővel kapcsolatos
adatokat, IP-címeket, illetve a webhelyen/alkalmazásban végzett tevékenységeket

6

gyűjt. Ezeket az adatokat azért gyűjti, mert ezek alapján az adatok alapján tudja
mérni, illetve statisztikai jelentésekben rögzíteni a felhasználók által az olyan
webhelyeken és/vagy alkalmazásokban végzett műveleteket, amelyek a Google
Analytics szolgáltatást használják. Az ügyfelek személyre szabhatják a cookie-kat,
valamint a gyűjtött adatok körét az olyan funkciókkal, mint a cookie-beállítások, a
User-ID, az Adatok importálása és a Measurement Protocol.
A Google Analytics alkalmazásokhoz SDK-t használó ügyfelek esetén a Google egy
alkalmazáspéldány-azonosítót gyűjt. Ez egy olyan szám, amelyet a rendszer
véletlenszerűen állít elő akkor, amikor a felhasználó először telepít egy alkalmazást.
A Google Analytics arra használja az IP-címeket, hogy kikövetkeztesse a látogatók
földrajzi helyét, valamint arra, hogy megvédje a szolgáltatást és az ügyfeleit. Az
ügyfelek bekapcsolhatják az IP-maszkolás nevű funkciót, amelynek használatakor a
Google Analytics a gyűjtött IP-cím egésze helyett csak az IP-cím egy részét
használja fel. Továbbá az ügyfelek igény szerint felül is bírálhatják az IP-címeket az
IP-felülbírálási funkcióval.
A Google a Google Analytics szolgáltatásban kezelt adatokat arra használja, hogy az
ügyfelei számára biztosítsa a Google Analytics mérési szolgáltatást. Az
azonosítókkal – így például a cookie-kal és az alkalmazáspéldány-azonosítókkal –
azt méri, hogy a felhasználók milyen műveleteket végeznek az ügyfelek webhelyeivel
és/vagy alkalmazásaival. Az IP-címeket a szolgáltatás biztonságának megőrzéséhez,
valamint arra használja, hogy a webhelytulajdonosoknak áttekintést tudjon adni arról,
hogy a felhasználóik a világ mely tájáról érkeznek.
Social plug-in-ek alkalmazása
Az adatkezelő weboldala alkalmazza a közösségi oldalak beágyazott tartalmait is.
Ezekben az esetekben a közösségi oldal üzemeltetőjével közös adatkezelés valósul
meg. Az adatkezelési jogalapja az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés
a) pont), melyet a cookiek-ról való adatgyűjtéssel kapcsolatos tájékoztatás
elfogadásával, az adatgyűjtéshez való hozzájárulással tesz meg.
Az érintett az adatkezelő weboldalán a cookie-k használatának elfogadásával
kapcsolatban akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy a
weboldal által alkalmazott cookie-k elfogadásáról vagy elutasításáról nem
nyilatkozhat, tekintettel arra, hogy a GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján az
adatkezeléshez
történő
hozzájárulását
tartalmazó
jognyilatkozatának
érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az adatkezelőnek
nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az
érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak.
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Az adatkezelő weboldala által alkalmazott Google Analytics szolgáltatás használata
miatt adatfeldolgozó:
Google Ireland Limited
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország
A Facebook és Instagram oldalak és a weboldalba épített social plug-in-ek
használata miatt adatfeldolgozó és közös adatkezelő partner:
Facebook Ireland Ltd.
Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írország
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