
CSODÁK PALOTÁJA Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

(OFFLINE ÜGYFÉL) 
A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy a CSODÁK PALOTÁJA 
Kulturális 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő) által végzett adatkezelésre 
vonatkozóan 
az Adatkezelő által szervezett esemény, rendezvény, illetve kiállításon történő részvétel és ennek 
okán bármilyen 
személyes adatot tartalmazó dokumentum előterjesztését megelőzően a személyes adat jogosultját 
az Adatkezelő 
által alkalmazott és tiszteletben tartott adatvédelmi és adatkezelési elvekről, szabályokról és 
rendelkezésekről 
tájékoztassa. 
A Tájékoztató az Adatkezelő ügyfeleivel, mint természetes személyekkel kapcsolatban végzett 
adatkezelésekre 
vonatkozik. 
1. Az Adatkezelő 
Adatkezelő cégneve: CSODÁK PALOTÁJA Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
Adatkezelő elérhetősége: 1036 Budapest, Bécsi út 38-44. 
Adatkezelő adatkezelési felelősének neve: Mizda Péter 
Adatkezelő adatkezelési felelősének elérhetősége: info@csopa.hu +36-1-814-8060 
2. Az Adatkezelő felhívja a személyes adat jogosultjának figyelmét arra, hogy az Adatkezelő az offline 
ügyfél 
részére csak abban az esetben teljesít kifizetést, ha az offline ügyfél, mint a személyes adat 
jogosultja a személyes adatainak az Adatkezelő általi megismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul. 
3. Az Adatkezelő hatályos Adatkezelés Szabályzatát honlapján elektronikus formában közzéteszi, 
illetve az 
Adatkezelő székhelyén, telephelyén, kijelölt irodáiban, illetve a Társasággal kötelmi jogviszonyban 
lévő 
vagy egyéb értékesítő partnerei kijelölt irodáiban vagy egyéb ingatlanaiban papír alapon 
hozzáférhetővé 
teszi. Amennyiben a személyes adat jogosultja erre vonatkozó elektronikus vagy papír alapú kérelmet 
terjeszt elő, Adatkezelő az Adatkezelési Szabályzatát elektronikus levél mellékleteként megküldi a 
személyes adat jogosultja által megadott elektronikus levelezési címre. 
4. Az Adatkezelő által ügyfél vonatkozásában végzett adatkezelés 
célja: (i) a Társaság és az offline ügyfél közötti, nem hírközlő eszköz vagy rendszer útján 
kezdeményezett kapcsolat során az offline ügyfél által benyújtott igény jogszerűségének 
vizsgálata, az offline ügyfél által benyújtott dokumentum feldolgozása, illetve az esetleges kifizetés 
teljesítése; (ii) a Társaság offline ügyféllel kapcsolatos jogos érdekének érvényesítése és védelme; 
továbbá (iii) a Társaságot az események, rendezvények, kiállítások szervezésével, illetve esetleges 
kifizetéssel kapcsolatban terhelő jogi kötelezettség teljesítése (pl. ügyfél-azonosítás és 
ügyfélátvilágítás). 
jogalapja: (i) ügyfél hozzájárulása; (ii) Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése; (iii) 
szerződés teljesítése; (iv) személyes adat jogosultságnak vagy egy másik természetes személy 
létfontosságú érdekének védelme; (v) Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése. 
 
terjedelme: név; születési név; lakcím/postázási cím (tartózkodási hely); személyazonosító okmány 
típusa és száma; anyja neve; születési hely és idő; telefonszám; számlavezető bank neve; 
bankszámla tulajdonosa; bankszámlaszám; adóazonosító jel; állampolgárság; aláírás. 
5. Az Adatkezelő az ügyfél adatait csak abban az esetben továbbítja másik személy számára, 
a) amennyiben az adattovábbítást jogszabály írja elő (pl. statisztikai adatgyűjtés; munkáltatót 



terhelő adatszolgáltatási kötelezettség) és az adattovábbítás címzettjeként bíróság, hatóság 
vagy egyéb szerv a Társaság felé hivatalos megkeresését eljuttatja; 
b) amennyiben az adattovábbításhoz az érintett kifejezett hozzájárulását adta, és az 
adattovábbítás címzettje a Társasággal kötelmi jogviszonyban lévő, továbbá az 
adattovábbítás a személyes adat jogosultja és a Társaság közötti kötelmi jogviszony teljesítése. 
6. Az adatkezelés időtartama: (i) név; születési név; születési hely és idő; lakcím/postázási cím 
(tartózkodási 
hely), állampolgárság mint személyes adat vonatkozásában kifizetés esetén a számvitelről szóló 2000. 
évi 
C. törvényben (a továbbiakban: Sztv.), illetve a Pmt. 56-57. § rendelkezéseinek, vagy a Kit. hatálya alá 
tartozó esetekben az ezen jogszabályokban meghatározott időtartam; (ii) személyazonosító okmány 
típusa és száma, anyja neve mint személyes adat vonatkozásában kifizetés esetén a Pmt. és a Kit. 
hatálya 
alá tartozó esetekben az ezen jogszabályokban meghatározott időtartam; (iii) az adóazonosító jel, a 
bankszámlaszám, a számlavezető bank neve és a bankszámla tulajdonosa mint személyes adat esetén 
az 
Sztv-ben meghatározott időtartam; (iv) a telefonszám mint személyes adat esetén a hozzájáruló 
nyilatkozat megtételét követő 5 év. 
7. A személyes adat jogosultját megillető jogok: 
Azokat a természetes személyeket, akinek a személyes adatait az Adatkezelő kezeli, az Adatkezelő 
adatkezelését illetően a következő jogosultságok illetik: 
a.) tájékoztatáshoz való jog. 
b.) helyesbítéshez való jog; 
c.) elfeledtetéshez való jog; 
d.) adatkezelés korlátozásához való jog; 
e.) adathordozhatósághoz való jog; 
f.) tiltakozáshoz való jog. 
8. Jogorvoslati lehetőségek: 
Amennyiben a személyes adat jogosultja a személyes adatai kezelése vonatkozásában azt tapasztalja, 
hogy a 
Társaság 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 
Fax: +36 (1) 391-1410 
Elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Weboldal: http://naih.hu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

OFFLINE ÜGYFÉL HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZATA 
SZEMÉLYES ADATAI MEGISMERÉSÉHEZ ÉS KEZELÉSÉHEZ 

GDPR 6. CIKK (1) BEKEZDÉS A) PONT 
 
 
 

Alulírott igénylő, mint a személyes adatok jogosultja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján 
jelen 
nyilatkozom útján kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a CSODÁK PALOTÁJA Kulturális Nonprofit 
Korlátolt 
Felelősségű Társaság („Társaság”) mint adatkezelő a társasággal fennálló vagy a Társasággal 
létrehozandó 
jogviszonyom, így pl. szolgáltatás igénybevétele, kedvezmény igénybevétele, az adásvételi 
szerződésen alapuló 
esetleges kifizetés, visszafizetés teljesítéséhez, illetve az ebből eredő jogok gyakorlásához, illetve 
kötelezettségek 
teljesítéséhez elengedhetetlen személyes adataimat megismerje és azokat kezelje. 
Kijelentem, hogy a Társaság Adatkezelési Szabályzatát és az adatvédelmi tájékoztatást 
megismertem és 
megértettem, továbbá annak alkalmazását jelen nyilatkozatban foglalt adatkezelésre elismerem. A 
Társaság a 
személyes adataim kezeléséről megfelelően tájékoztatott. Tudomásul veszem, hogy a Társaság 
hozzájárulásomon kívül egyéb jogcímen is jogosult személyes adataim kezelésére. Hozzájárulok 
ahhoz, hogy a 
Társaság személyes adataimat adatfeldolgozó részére továbbítsa, és az adatfeldolgozó személyes 
adataimat 
megismerje és kezelje. 
Jelen hozzájárulásom önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapul és egyértelmű 
kinyilvánítása 
annak, hogy a Társaság és az adatfeldolgozó által fentiek szerint végzett adatkezeléshez 
hozzájárulásomat 
megadom. Nyilatkozatomat az általam a Társaság rendelkezésére bocsátott dokumentum 
előterjesztésével 
egyidőben teszem. 
 
 
 
 
Kelt: __________________ (hely) ___________________________. napján 
 
 
 
ALÁÍRÁS 
_______________________________________ 
személyes adat jogosultja 
NÉV NYOMTATOTT BETŰVEL 
_______________________________________ 


