
A SHOWTIME BUDAPEST KFT. ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA ÉS 
TÁJÉKOZTATÓJA

I. Preambulum.
A Showtime Kft, (cg.: 01-09-369003, székhely: 1027 Budapest, Frankel Leó út 12. fszt. 1. 
(továbbiakban  Showtime)  mint  adatkezel ,  aő  www.showtime.hu honlap  (a  továbbiakban: 
website) üzemeltetése, illetve gazdasági tevékenysége körében való eljárása során a jelent 
Szabályzat szerint kezel személyes adatokat.

A Showtime adatkezelési prioritása a személyes adatok teljes kör  védelme.ű

Adatkezel  n e v e :  ő Showtime Budapest Produkciós és Rendezvény Szolgáltató 
Korlátolt Felel sség  Társaságő ű

Székhelye: 1027 Budapest, Frankel Leó út 12. fszt. 1.
Cégjegyzékszáma: 01-09-369003

Adatvédelmi kérdések feltételére megjelölt levélcím:

info@showtimebudapest.hu

A jelen tájékoztató és szabályzat hatálya kiterjed a website-on és a gazdasági tevékenység 
körében  off-line  módon  folytatott  adatkezelésekben  érintett  természetes  személyekre  (a 
továbbiakban: érintett).

II. Adatkezelési alapelvek.
A Showtime, mint adatkezel  felel az alábbiak betartásáért:ő

 a személyes adatokat jogszer en és tisztességesen, valamint az érintett számáraű  
átlátható módon való kezelése;

 a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelm  és jogszer  célból valóű ű  
gy jtése;ű

 a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelel ek éső  
relevánsak legyenek és csakis a szükséges mértékre korlátozódjanak; 

 személyes  adatok  naprakészen  tartása  és  minden  ész-szer  intézkedésű  
megtétele annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan 
személyes adatokat haladéktalanul törölhet , vagy helyesbíthet  legyen;ő ő

 a  személyes  adatokat  olyan  formában  való  tárolása,  amely  az  érintettek 
azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges 
ideig teszik lehet vé;ő

 a személyes adatok oly módon való kezelése, hogy megfelel  technikai vagyő  
szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok 
megfelel  biztonsága,  az  adatok  jogosulatlan  vagy  jogellenes  kezelésével,ő  
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véletlen  elvesztésével,  megsemmisítésével  vagy  károsodásával  szembeni 
védelmet is ideértve.

III. Jogszabályi környezet.
 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) 

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelmér l  és  az  ilyen  adatok  szabad  áramlásáról,  valamint  a  95/46/EKő  
irányelv hatályon kívül helyezésér l;ő

 2011.  évi  CXII.  törvény  –  az  információs  önrendelkezési  jogról  és  az 
információszabadságról;

 2000. évi C. törvény – a számvitelr l;ő

 2008.  évi  XLVIII.  törvény  –  a  gazdasági  reklámtevékenység  alapvető 
feltételeir l és egyes korlátairól;ő

 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvr l;ő

 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvér l(Mt.).ő

IV. Releváns fogalmak.
„adatkezelés”

a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált  vagy nem automatizált  módon 
végzett  bármely  m velet  vagy  m veletek  összessége,  így  különösen  a  gy jtés,  rögzítés,ű ű ű  
rendszerezés,  tagolás,  tárolás,  átalakítás  vagy  megváltoztatás,  lekérdezés,  betekintés, 
felhasználás,  közlés  továbbítás,  terjesztés  vagy egyéb módon történ  hozzáférhet vé  tételő ő  
útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

„adatfeldolgozó”

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, 
amely az adatkezel  nevében személyes adatokat kezel.ő

„harmadik fél”

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, 
amely  nem  azonos  az  érintettel,  az  adatkezel vel,  az  adatfeldolgozóval  vagy  azokkal  aő  
személyekkel, akik az adatkezel  vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyeső  
adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

„személyes adat”

azonosított  vagy  azonosítható  természetes  személyre  („érintett”)  vonatkozó  bármely 
információ;  azonosítható  az  a  természetes  személy,  aki  közvetlen  vagy  közvetett  módon 
azonosítható.



V. Az Adatkezelés menete.

A website adatkezelése.

A website  statikus  internetes  oldalként  m ködik,  azon  adatkezelés  nem történik,  hírlevélű  
küldésére, kereskedelmi tevékenység végzésére szintén nem kerül sor a website használatával.

A gazdasági tevékenység adatkezelése a Showtime szerz dései tekintetében.ő

Az adatkezelés célja: a Showtime üzleti levelezésének, szerz déseinek és számlamásolatainakő  
meg rzésére vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.ő

Az  adatkezelés  jogalapja:  az  adatkezelés  az  adatkezel re  vonatkozó  jogi  kötelezettségő  
teljesítéséhez szükséges.

A kezelt személyes adatok típusa: a jogszabályok által el írt adatok, illetve az érintett általő  
önkéntesen megadott adatok összessége.

Az  adatkezelés  id tartama  a  vonatkozó  jogszabályi  el írások  szerint  alakul,  melynekő ő  
maximuma a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év.

Az adatokat nyilvántartás és számviteli, továbbá adózási kötelezettségek teljesítése érdekében 
a  Showtime  megbízott  könyvel je  és  jogi  képvisel je  részére  továbbítja,  akik  az  alábbiő ő  
személyek:

AD ACTA KFT 1143 Budapest Besny i utca 13. V.em.ő

Dr. Ducsay Zsuzsanna ügyvéd, 1013 Budapest, Krisztina krt. 51.

VI. Kapcsolat.
Az  érintett  kérelmére  a  Gusto  Delikát  minimálisan  tájékoztatást  ad  a  kezelt,  illetve  a 
feldolgozott 

 adatairól és azok eredetér l;ő

 az adatkezelés céljáról és jogalapjáról;

 az adatkezelés id tartamáról;ő

 az adatfeldolgozóink nevér l, címér l és releváns tevékenységükr l;ő ő ő

 adatvédelmi  incidensek  körülményeir l,  hatásairól  és  az  orvoslásukra  tettő  
intézkedésekr l;ő

 adattovábbítás esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjér l.ő



Amennyiben  a  Showtime-mal  bármilyen  okból  kapcsolatba  kíván  lépni,  vagy  az 
adatkezeléssel  kapcsolatban,  problémája  van,  a  fentebb  jelzett  elérhet ségeken  léphető  
kapcsolatban a Showtime-mal, ilyen esetben az adatkezelés célja maga a kapcsolattartás és 
annak utólagos bizonyíthatósága.

Az adatkezelés jogalapja ilyen esetben az érintett hozzájárulása.

A kezelt  személyes adatok köre ilyen esetben az érintett  által  megadott  személyes adatok 
köre.

Az adatkezelés id tartama – amennyiben az érintett írásban, vagy e-mailen üzenetet küld aő  
Showtime részére, úgy az üzenet beérkezését l számított legfeljebb öt év. ő

Az adatokat nyilvántartás és számviteli, továbbá adózási kötelezettségek teljesítése érdekében 
a  Showtime  megbízott  könyvel je  és  jogi  képvisel je  részére  továbbítja,  akik  az  alábbiő ő  
személyek:

AD ACTA KFT 1143 Budapest Besny i utca 13. V.em.ő

Dr. Ducsay Zsuzsanna ügyvéd, 1013 Budapest, Krisztina krt. 51.

Telefonos ügyfélszolgálatot a Showtime nem üzemeltet, telefonbeszélgetéseket nem rögzít..

VII.Az érintett jogai.
Az  GDPR  15-20  cikkei  alapján  az  érintett  jogosult  arra,  hogy  a  Showtime  által  kezelt 
személyes adatai tekintetében

 a személyes adatokhoz hozzáférjen;
 a személyes adatok helyesbítését kérje;
 a személyes adatok törlését kérje;
 a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje;
 tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen;
 a  személyes  adatokat  megkapja  és  azokat  egy  másik  adatkezel nekő  

továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi el feltételei fennállnak;ő
 amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül 

sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Az érintett fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét a fentebb megjelölt elérhet ségekreő  
küldheti el.

A Showtime indokolatlan késedelem nélkül, de legkés bb a kérelem beérkezését l számítottő ő  
30 napon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekr l. ő

Amennyiben a Showtime nem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkés bb a kérelemő  
beérkezését l  számított  30  napon  belül  tájékoztatást  nyújt  az  intézkedés  elmaradásánakő  
okairól.

Amennyiben az érintett nem ért egyet a Showtime válaszával, úgy számára a jelen szabályzat 
szerint áll rendelkezésére jogorvoslat.



Az adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben  az  mások  jogait  és  szabadságait  nem  sérti  az  érintett  jogosult  arra,  hogy 
személyes adatait tagolt,  széles körben használt,  géppel olvasható formátumban megkapja. 
Jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat a Showtime közvetlenül továbbítsa egy másik 
adatkezel  részére,  ha  az  adatkezelés  az  érintett  hozzájárulásán,  vagy  olyan  szerz déső ő  
teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerz dés megkötésétő  
megel z en az érintett kérésére történ  lépések megtételéhez szükséges.ő ő ő
Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Showtime korlátozza az adatkezelést, amennyiben 
az alábbiak valamelyike teljesül:

 az  érintett  vitatja  a  személyes  adatok  pontosságát,  ez  esetben  a 
korlátozás arra az id tartamra vonatkozik, amely lehet vé teszi, hogy aő ő  
Showtime ellen rizze a személyes adatok pontosságát;ő

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

 a Showtime-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés 
céljából,  de  az  érintett  igényli  azokat  jogi  igények el terjesztéséhez,ő  
érvényesítéséhez vagy védelméhez; 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra 
az  id tartamra  vonatkozik,  amíg  megállapításra  nem kerül,  hogy  aző  
adatkezel  jogos  indokai  els bbséget  élveznek-e  az  érintett  jogoső ő  
indokaival szemben.

Az  adatkezelés  korlátozása  estén  a  korlátozással  érintett  személyes  adatokat  a  tárolás 
kivételével  csak  az  érintett  hozzájárulásával,  vagy  jogi  igények  el terjesztéséhez,ő  
érvényesítéséhez  vagy  védelméhez,  vagy  más  természetes  vagy  jogi  személy  jogainak 
védelme érdekében, vagy az Európai Unió,  illetve valamely tagállam fontos közérdekéb lő  
lehet  kezelni.  A  korlátozás  feloldásáról  a  Showtime  el zetesen  tájékoztatást  nyújt  aző  
érintettnek.

Helyesbítés

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Showtime késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan 
személyes adatokat valamint, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

Hozzáférés 

Az érintett jogosult arra, hogy a Showtime-tól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van. Az 
érintett  jogosult  arra  is,  hogy  a  személyes  adatokhoz  hozzáférést  kapjon,  valamint 
tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekr l. ő

A tiltakozáshoz való jog



Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 
személyes adatainak a Showtime jogos érdekén alapuló kezelése ellen. 

Ebben  az  esetben  a  Showtime  a  személyes  adatokat  nem kezelheti  tovább,  kivéve,  ha  a 
Showtime bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerít  erej  jogos okok indokolják,ő ű  
amelyek els bbséget élveznek az érintett, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyekő  
jogi igények el terjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.ő

A törléshez való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Showtime indokolatlan késedelem nélkül törölje a 
személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 a személyes adatokra már nincs szükség;
 ha az adatkezelés alapját képz  hozzájárulás visszavonásra kerül, és aző  

adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs els bbséget élvező ő 
jogszer  ok az adatkezelésre;ű

 ha a személyes adatokat a Showtime jogellenesen kezelte;

 ha a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell.

Az adatot a Showtime nem törli, amennyiben az adatkezelés a következ  okok valamelyikeő  
okán szükséges:

 a  véleménynyilvánítás  szabadságához  és  a  tájékozódáshoz  való  jog 
gyakorlása céljából; 

 a személyes adatok kezelését el író jog szerinti kötelezettség teljesítéseő  
céljából; 

 jogi  igények  el terjesztéséhez,  érvényesítéséhez,  illetve  védelméhező  
szükséges.

VIII. Adatvédelmi incidens.
Adatvédelmi incidensnek min sülő  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. 

A Showtime az adatvédelmi incidenst az arról való tudomásszerzést l számított 72 órán belülő  
jelenti az illetékes hatóságnak és az érintettnek.

A Showtime az adatvédelmi incidenseket nyilvántartja.



IX. Egyebek.
Amennyiben az érintett  nem ért  egyet  a  Showtime válaszával  vagy intézkedésével,  akkor 
panasszal  élhet  a  Nemzeti  Adatvédelmi  és  Információszabadság  Hatóságnál  (cím:  1125 
Budapest,  Szilágyi  Erzsébet  fasor  22/c;  telefon:  +36-1-391-1400;  e-mail: 
ugyfelszolgalat@naih.hu).

A Showtime által használt adatfeldolgozók a jelen Szabályzatban kerülnek feltüntetésre, az 
adott adatkezelési célra vonatkozó pontban.

A Showtime adatvédelmi tisztvisel  alkalmazására nem kötelezett.ő

A Showtime az érintett adatai tekintetében automatizált döntéshozatalt és profilalkotást nem 
alkalmaz.

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekr l az adat felvételekor a Showtime tájékoztatástő  
ad.

A Showtime tájékoztatással  él  a  körben,  hogy a  bíróság,  az  ügyész,  a  nyomozó hatóság, 
szabálysértési  hatóság,  a  közigazgatási  hatóság,  a  Nemzeti  Adatvédelmi  és 
Információszabadság  Hatóság,  illet leg  jogszabály  felhatalmazása  alapján  más  szervekő  
tájékoztatás  adása,  adatok közlése,  átadása,  illet leg  iratok  rendelkezésre  bocsátása  végettő  
megkeresheti az adatkezel t.ő

A Showtime a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét 
megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés 
céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A Showtime  megváltoztathatja  ezt  a  Tájékoztatót  és  mellékleteit.  Ebben  az  esetben  a 
Showtime a frissített változatot közzéteszi. Az érdemi változásokról a Showtime a mindig 
megfelel  tájékoztatást nyújt.ő

Amennyiben  kérdés  merül  fel  arra  vonatkozóan,  hogy  melyik  tájékoztatás  alkalmazandó, 
keresse fel az adatvédelmi tisztvisel t.ő

Budapest, 2018. május 25.

Brády Márton
ügyvezető

Showtime Budapest Kft.
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