
Adatvédelmi tájékoztató 
Hatályos 2021. szeptember 15-től 

Jelen adatkezelési tájékoztató a – regisztrálók által önkéntes hozzájárulással megadott – 
hírlevél kiküldéséhez kapcsolódó adatok 2021. szeptember 15-ét követő tárolására és 
kezelésére valamint a honlap által használt sütikre vonatkozik. 

I. Az Adatkezelő (Szolgáltató) 

Szolgáltató neve: Gólem Színház Közhasznú Egyesület 

Székhelye és postai címe: 2721 Pilis Újerdő út 5. 

Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság, mint cégbíróság 

Adószáma: 18187135-2-13 

Email címe: marcsa@golemszinhaz.hu 

Honlapjának címe: www.golemkozpont.hu 

Telefonos elérhetősége: 06 20 776 07 44 

Panaszkezelés helye és elérhetőségei: 1077 Budapest, Csányi u. 3., 06 20 776 07 44, 
marcsa@golemszinhaz.hu, munkanapokon 10.00 és 16.00 között 

II. A kezelt adatok köre 

Hírlevél küldéshez az Adatkezelő a feliratkozók nevét, email címét és a feliratkozás 
dátumát tartja nyilván. 

III. Az adatkezelés célja 

Az adatkezelés célja hírlevélre feliratkozók körében hírlevél küldés (tájékoztatás, 
ajánlatok küldése, meghívók küldése). 

IV. Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja minden esetben az Ön kifejezett hozzájárulása. 

V. Az adatkezelés időtartama 

A Gólem Színház programjaira történő internetes jegyvásárlás során a személyes adatok 
(név, telefonszám, e-mailcím, lakcím) megadása szükséges. Adatfeldolgozó: 
INTERTICKET Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1139 Budapest, Váci út 99., Fővárosi 
Bíróság Cg. 01-09-736766). 

Adatait addig kezeljük, amíg Ön a hozzájárulását vissza nem vonja. Ezt megteheti az 
online hírlevelekben megtalálható leiratkozási lehetőségen, 
a marcsa@golemszinhaz.hu email címen. 

A leiratkozás időpontjától Ön nem kap további tájékoztatást. 

VI. Adatok megtekintése, módosítása, törlése, hordozása 



Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását az IV. pontban jelzett módon, felvilágosítást 
kérhet személyes adatainak kezeléséről, továbbá kérheti adatainak helyesbítését vagy 
törlését, korlátozhatja azok kezelését, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen, valamint 
kérheti azok átadását a marcsa@golemszinhaz.hu email címre küldött megkeresés útján. 
Ön jogosult az Ön által az adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatait megkapni tagolt, 
széles körben használt, géppel olvasható formátumban, jogosult azokat más 
adatkezelőhöz továbbítani, valamint kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik 
adatkezelőhöz – ha ez technikailag megvalósítható. Jogairól részletes tájékoztatást a 
titkarsag@golemkozpont.hu címre küldött tájékoztatást kérő levele útján kaphat. 

VII. Jogérvényesítési lehetőség 

Amennyiben úgy érzi, hogy személyes adatainak kezelése ellentétes az Adatvédelmi 
Rendelet előírásaival panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. +36-1-391-
1400, ugyfelszolgalat@naih.hu). 

VIII. Cookie tájékoztató 

A jelen tájékoztató a Gólem Színház Közhasznú Egyesület (székhelye: 2721 Pilis Újerdő 
út 5., a továbbiakban: “Szolgáltató”) által üzemeltetetett internetes oldalakon 
(továbbiakban: “Honlap” vagy “Honlapok”) használt cookie-k, azaz sütik kezelésére 
vonatkozik. A jelen tájékoztató a Honlapokra vonatkozó Jogi közlemény és szolgáltatási 
feltételek részét képezi. 

A Honlapok látogatása során Ön hozzájárul az oldalon alkalmazott cookie-k (magyarul 
sütik) használatához a böngészési élmény javítása, illetve az érdeklődésének megfelelő, 
személyre szabott ajánlatok megjelenítése érdekében. Ez az oldal tartalmazza az 
összes, cookie-k használatával kapcsolatos információt, amelyeket a Honlapokon 
alkalmazunk. 

1. A Cookie-ról általában 

A cookie-k olyan rövid szöveges fájlok, melyeket a megtekintett honlapok helyeznek el a 
számítógép böngészőjében. A cookie-kat széles körben használják a honlapok hatékony 
üzemeltetése vagy webes szolgáltatások és funkciók nyújtása céljából. A cookie-k 
lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” cookie-k. Az állandó cookie-t a böngésző egy 
meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a számítógép felhasználója korábban 
nem törli; az ideiglenes cookie a böngésző becsukásával automatikusan törlődik. A 
tárolás a felhasználó számítógépén történik. 

A legtöbb böngészőprogram automatikusan elfogadja a cookie-k használatát. A 
weboldal használatával Ön elfogadja a cookie-k használatát a Honlapokon. Ha nem 
kívánja ezt elfogadni, akkor a cookie-k használatát a böngészője beállításaiban tudja 
letiltani. Kérjük, olvassa el a cookie-k letiltására / blokkolására vonatkozó tudnivalókat a 
lenti 4. pontban. Ugyanakkor felhívjuk figyelmét, hogy ha letiltja a cookie-kat, akkor 
előfordulhat, hogy nem tudja használni a Honlapok egyes részeit, ugyanis a cookie-k 
többsége szükséges a Honlapokon nyújtott szolgáltatások zavartalan működéséhez. 

2. Saját cookie-k 



A Honlap által használt cookie-kat az alábbi táblázat foglalja össze, bemutatva azok 
felhasználási célját és törlésük időpontját: 

Cookie neve Típusa Funkciója Érvényesség (törlés 
időpontja vagy 
határideje) 

_PHPSESSID Munkamenet 
süti 

A weboldalon történő navigáláshoz, 
kulcsfontosságú funkciók 
működéséhez szükségesek. A 
böngészés befejezésekor 
automatikusan törlődnek. 

_PHPSESSID: a böngészés 
idejéig 

_cookieconsent_status Süti 
beleegyezés 

Ahhoz szükséges, hogy ne jelenjen 
meg a sütik elfogadására 
figyelmeztető ablak ha a látogató már 
elfogadta a sütikkel kapcsolatos 
tájékoztatást 

_cookieconsent_status: 1 
év 

3. Harmadik fél cookie-k 

Ezen cookie-kat harmadik felek használják, elsősorban a Honlap látogatottsági 
adatainak és egyéb analitikai célokra. A harmadik fél cookie-kat az alábbi táblázat 
foglalja össze, bemutatva azok felhasználási célját és törlésük időpontját. 

Cookie 
neve 

Típusa Funkciója Érvényesség 
(törlés időpontja 
vagy határideje) 

_ga 

_gat 

_gid 

Google 
Analytics 

Ezen a Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, CA 94043, USA), által használt cookie-k azt rögzítik, hogy 
a felhasználók hogyan használják a honlapot. Az így rögzített 
információk alapján kimutatások készíthetőek, amelyek segítenek 
továbbfejleszteni a honlapot. A cookie-k többek között az alábbi 
információkat rögzítik anonim módon: (i) a honlapot látogatók 
száma, (ii) a honlapot látogatók mely honlapról érkeztek a jelen 
honlapra, továbbá (iii) a honlapot látogatók a jelen honlap mely 
oldalait látogatták meg. További információk a Google által 
használt cookie-król ezen a linken. 

_ga: 2 év 

_gat: 1 perc 

_gid: 1 nap 

4. Cookie-k letiltása / blokkolása 

Amennyiben a fenti 2. és 3. pontokban felsorolt cookie-kat le kívánja tiltani, azaz azokat 
blokkolni kívánja, ezt a böngészőjének beállításával teheti meg. Felhívjuk figyelmét, hogy 
amennyiben a cookie-k blokkolásra kerülnek, a Honlap számos funkciója, vagy akár az 
egész Honlap nem lesz elérhető vagy használható mindaddig, amíg a cookie-k 
használatát nem engedélyezi újra, azaz a blokkolást nem oldja fel. 

A leggyakrabban használt böngészők esetében a cookie-k blokkolásának módját az 
alábbi weboldalak ismertetik: 

· Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-
weboldak-haszn 

· Microsoft Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-
internet-explorer-delete-manage-cookies 

· Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu 



· Apple Safari: https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=hu_HU 

A fenti 3. pontban említett Google Analytics által használt cookie-k esetében elérhető 
egy olyan, a Google által közzétett böngésző-kiegészítés, amely használatával ezek a 
cookie-k letilthatóak. Erről részletes információ az alábbi linken érhető 
el: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout(magyar nyelven nem érhető el). 

A fenti hivatkozásokon elérhető honlapok, információk és kiegészítők (programok, 
applikációk) teljesen függetlenek a Gólem Színház Közhasznú Egyesülettől és a 
Honlapoktól, így ennek elérhetőségével, naprakészségével vagy használatával 
kapcsolatban a Gólem Színház Közhasznú Egyesület nem vállal felelősséget. 

5. Kapcsolat 

Amennyiben kérdése merülne fel a jelen szabályzattal vagy a cookie-k használatával 
kapcsolatosan, ezeket a Honlapon jelzett elérhetőségeken tudja feltenni. 

	


