




























































ADATKEZELÉSI NYILVÁNTARTÁS

(i) Az adatkezelő: a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. 

Értesítési címe: 1061 Budapest, Jókai tér 10.

honlap: http://www.kolibriszinhaz.hu/

Telefonszám: +36 1 269 1573

(ii) Az Adatkezelő adatkezelésének célja: adatkezelésenként megjelölve a mellékelt adatkezelési
táblázatban.

(iii) Az érintettek és a személyes adatok kategóriái: (1) munkavállalók – munkaviszony és azzal
összefüggő egyéb személyes adatai; (2) ügyfelek, üzleti partnerek kapcsolattartóinak az üzleti
életben megszokott, kapcsolattartáshoz szükséges személyes adatai; (3) nézők, látogatók jegy-
és bérletvásárlás, továbbá az egyes előadásokon való részvétel, valamint a honlapon igénybe
vehető szolgálatások igénybevétele során megadott személyes adatai.

(iv) Azon címzetteket, akikkel az adatot közlik: a mellékelt adattáblában tételesen jelölve.

(v) A törlésre  előirányzott  határidők:  a  melléklet  adattáblában  tételesen  felsoroltak,  illetve  a
belső adatkezelési szabályzat rendelkezései szerint.

(vi) Az adatkezelés biztonságára vonatkozó intézkedések rövid leírás: az adatok érzékenységére
tekintettel figyelembe vett, informatikus szakértő által javasolt, a munkaállomásokra telepíthető
tűzfal rendszer, a tárhelyszolgáltató által alkalmazott fokozott informatikai biztonságot nyújtó
biztonsági elemek megléte és rendszeres másolat készítése külön adathordozóra.

Az adatvédelmi nyilvántartást folyamatos frissíteni kell. 

Utolsó frissítés 2019. január 16.
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ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

I. Szervezeti, személyzeti adatok

 Adat Frissítés Megőrzés

1.

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, 
székhelye, postai címe, telefon- és 
telefaxszáma, elektronikus levélcíme, 
honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

A változásokat 
követően azonnal

Az előző állapot 
törlendő

2.

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti 
felépítése szervezeti egységek 
megjelölésével, az egyes szervezeti egységek 
feladatai

A változásokat 
követően azonnal

Az előző állapot 
törlendő

3.

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az 
egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, 
beosztása, elérhetősége (telefon- és 
telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

A változásokat 
követően azonnal

Az előző állapot 
törlendő

4.

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati
vezető neve, elérhetősége (telefon- és 
telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az 
ügyfélfogadási rend

A változásokat 
követően azonnal

Az előző állapot 
törlendő

5.
Testületi szerv esetén a testület létszáma, 
összetétele, tagjainak neve, beosztása, 
elérhetősége

A változásokat 
követően azonnal

Az előző állapot 
törlendő

6.

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, 
felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy 
alárendeltségében működő más közfeladatot 
ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban 
meghatározott adatai

A változásokat 
követően azonnal

Az előző állapot 1 
évig archívumban 
tartásával

7.

A közfeladatot ellátó szerv többségi 
tulajdonában álló, illetve részvételével 
működő gazdálkodó szervezet neve, 
székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon-
és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), 
tevékenységi köre, képviselőjének neve, a 
közfeladatot ellátó szerv részesedésének 
mértéke

A változásokat 
követően azonnal

Az előző állapot 1 
évig archívumban 
tartásával
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8.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított 
közalapítványok neve, székhelye, 
elérhetősége (postai címe, telefon- és 
telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító
okirata, kezelő szervének tagjai

A változásokat 
követően azonnal

Az előző állapot 1 
évig archívumban 
tartásával

9.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított 
költségvetési szerv neve, székhelye, a 
költségvetési szervet alapító jogszabály 
megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a
költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, 
honlapjának elérhetősége, működési 
engedélye

A változásokat 
követően azonnal

Az előző állapot 1 
évig archívumban 
tartásával

10.
A közfeladatot ellátó szerv által alapított 
lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és 
címe, valamint a főszerkesztő neve

A változásokat 
követően azonnal

Az előző állapot 1 
évig archívumban 
tartásával

11.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve 
felügyeleti szervének, hatósági döntései 
tekintetében a fellebbezés elbírálására 
jogosult szervnek, ennek hiányában a 
közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi 
ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban 
meghatározott adatai

A változásokat 
követően azonnal

Az előző állapot 1 
évig archívumban 
tartásával
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II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 Adat Frissítés Megőrzés

1.

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, 
hatáskörét és alaptevékenységét 
meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető 
jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó 
eszközök, valamint a szervezeti és működési 
szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és 
adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes 
szövege

A változásokat 
követően azonnal

Az előző állapot 1 
évig archívumban 
tartásával

2.

Az országos illetékességű szervek, valamint a
fővárosi és megyei kormányhivatal esetében 
a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, 
tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és 
angol nyelven

A változásokat 
követően azonnal

Az előző állapot 
törlendő

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai Negyedévente
Az előző állapot 1 
évig archívumban 
tartásával

4.

Államigazgatási,  önkormányzati,  és  egyéb
hatósági  ügyekben  ügyfajtánként  és
eljárástípusonként  a  hatáskörrel  rendelkező
szerv  megnevezése,  hatáskör  gyakorlásának
átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv
megnevezése,  illetékességi  területe,  az
ügyintézéshez  szükséges  dokumentumok,
okmányok,  eljárási  illetékek  (igazgatási
szolgáltatási  díjak)  meghatározása,  alapvető
eljárási  szabályok, az eljárást  megindító irat
benyújtásának  módja  (helye,  ideje),
ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje
(elintézési,  fellebbezési  határidő),  az  ügyek
intézését  segítő  útmutatók,  az  ügymenetre
vonatkozó  tájékoztatás  és  az  ügyintézéshez
használt  letölthető  formanyomtatványok,  az
igénybe  vehető  elektronikus  programok
elérése,  időpontfoglalás,  az  ügytípusokhoz
kapcsolódó  jogszabályok  jegyzéke,
tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és
az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

A változásokat 
követően azonnal

Az előző állapot 
törlendő
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5.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy
költségvetéséből finanszírozott 
közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a 
közszolgáltatások igénybevételének rendje, a 
közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az 
abból adott kedvezmények

A változásokat 
követően azonnal

Az előző állapot 1 
évig archívumban 
tartásával

6.

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott 
adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró 
adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, 
jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az 
adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén 
a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi 
nyilvántartásba bejelentendő 
nyilvántartásoknak az e törvény szerinti 
azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv 
által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött 
és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés 
módja, a másolatkészítés költségei

A változásokat 
követően azonnal

Az előző állapot 1 
évig archívumban 
tartásával

7.

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános 
kiadványainak címe, témája, a hozzáférés 
módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a 
költségtérítés mértéke

Negyedévente
Az előző állapot 1 
évig archívumban 
tartásával

8.

A testületi szerv döntései előkészítésének 
rendje, az állampolgári közreműködés 
(véleményezés) módja, eljárási szabályai, a 
testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá 
nyilvánossága, döntései, ülésének 
jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a 
testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt 
jogszabály nem korlátozza

A változásokat 
követően azonnal

Az előző állapot 1 
évig archívumban 
tartásával

9.

A törvény alapján közzéteendő 
jogszabálytervezetek és kapcsolódó 
dokumentumok; a helyi önkormányzat 
képviselő-testületének nyilvános ülésére 
benyújtott előterjesztések a benyújtás 
időpontjától

Törvény eltérő 
rendelkezése 
hiányában a 
benyújtás 
időpontját 
követően azonnal

Az előző állapot 1 
évig archívumban 
tartásával
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10.
A közfeladatot ellátó szerv által közzétett 
hirdetmények, közlemények

Folyamatosan
Legalább 1 évig 
archívumban 
tartásával

11.
A közfeladatot ellátó szerv által kiírt 
pályázatok szakmai leírása, azok eredményei 
és indokolásuk

Folyamatosan
Az előző állapot 1 
évig archívumban 
tartásával

12.
A közfeladatot ellátó szervnél végzett 
alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, 
ellenőrzések nyilvános megállapításai

A vizsgálatról
szóló jelentés

megismeréséet
követően

haladéktalanul

Az előző állapot 1 
évig archívumban 
tartásával

13.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló 
igények intézésének rendje, az illetékes 
szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol 
kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy
az információs jogokkal foglalkozó személy 
neve

Negyedévente
Az előző állapot 
törlendő

14.
A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére 
vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai 
adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Negyedévente
Az előző állapot 1 
évig archívumban 
tartásával

15.
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező 
statisztikai adatszolgáltatás adott szervre 
vonatkozó adatai

Negyedévente
Az előző állapot 1 
évig archívumban 
tartásával

16.

Azon közérdekű adatok hasznosítására 
irányuló szerződések listája, amelyekben a 
közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő 
fél

Negyedévente
Az előző állapot 1 
évig archívumban 
tartásával

17.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő 
közérdekű adatok felhasználására, 
hasznosítására vonatkozó általános 
szerződési feltételek

A változásokat 
követően azonnal

Az előző állapot 1 
évig archívumban 
tartásával

18.
A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó 
különös és egyedi közzétételi lista

A változásokat 
követően azonnal

Az előző állapot 
törlendő
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19.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, 
a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény
szerint újrahasznosítás céljára elérhető 
közadatok listája, valamint azok 
rendelkezésre álló formátuma

A változásokat 
követő 15 napon 
belül

Az előző állapot 1 
évig archívumban 
tartásával

20.

a 19. sor szerinti közadatok 
újrahasznosítására vonatkozó általános 
szerződési feltételek elektronikusan 
szerkeszthető változata

A változásokat 
követő 15 napon 
belül

Az előző állapot 
törlendő

21.
A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás 
céljából történő rendelkezésre bocsátásért 
fizetendő díjak általános jegyzéke

A változásokat 
követő 15 napon 
belül

Az előző állapot 
törlendő

22.
A közadatok újrahasznosításáról szóló 
törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

A változásokat 
követő 15 napon 
belül

Az előző állapot 
törlendő

23.

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a 
közadatok újrahasznosításáról szóló törvény 
szerint kötött kizárólagos jogot biztosító 
megállapodások szerződő feleinek 
megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, 
tárgyának, valamint a megállapodás egyéb 
lényeges elemeinek megjelölése

A változásokat 
követő 15 napon 
belül

Az előző állapot 
törlendő

III. Gazdálkodási adatok

 Adat Frissítés Megőrzés

1.

A közfeladatot ellátó szerv éves 
költségvetése, számviteli törvény szerint 
beszámolója vagy éves költségvetés 
beszámolója

A változásokat 
követően azonnal

A közzétételt 
követő 10 évig

2.

A közfeladatot ellátó szervnél 
foglalkoztatottak létszámára és személyi 
juttatásaira vonatkozó összesített adatok, 
illetve összesítve a vezetők és vezető 
tisztségviselők illetménye, munkabére, és 
rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése,
az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások
fajtája és mértéke összesítve

Negyedévente

A külön 
jogszabályban 
meghatározott 
ideig, de legalább 1
évig archívumban 
tartásával
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3.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az 
államháztartásról szóló törvény szerinti 
költségvetési támogatások 
kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás 
céljára, összegére, továbbá a támogatási 
program megvalósítási helyére vonatkozó 
adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a 
költségvetési támogatást visszavonják vagy 
arról a kedvezményezett lemond

A döntés 
meghozatalát 
követő hatvanadik 
napig

A közzétételt 
követő 5 évig

4.

Az államháztartás pénzeszközei 
felhasználásával, az államháztartáshoz 
tartozó vagyonnal történő gazdálkodással 
összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt 
meghaladó értékű árubeszerzésre, építési 
beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, 
vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, 
vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, 
valamint koncesszióba adásra vonatkozó 
szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a 
szerződést kötő felek neve, a szerződés 
értéke, határozott időre kötött szerződés 
esetében annak időtartama, valamint az 
említett adatok változásai, a 
nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi 
érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések 
adatai, és a minősített adatok kivételével

A döntés 
meghozatalát 
követő hatvanadik 
napig

A közzétételt 
követő 5 évig
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A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért
kikötött - általános forgalmi adó nélkül 
számított - ellenszolgáltatást kell érteni, 
ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy 
könyv szerinti értéke közül a magasabb 
összeget kell figyelembe venni. Az 
időszakonként visszatérő - egy évnél 
hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél 
az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás 
egy évre számított összegét kell alapul venni. 
Az egy költségvetési évben ugyanazon 
szerződő féllel kötött azonos tárgyú 
szerződések értékét egybe kell számítani

 

A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért
kikötött - általános forgalmi adó nélkül 
számított - ellenszolgáltatást kell érteni, 
ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy 
könyv szerinti értéke közül a magasabb 
összeget kell figyelembe venni. Az 
időszakonként visszatérő - egy évnél 
hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél 
az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás 
egy évre számított összegét kell alapul venni. 
Az egy költségvetési évben ugyanazon 
szerződő féllel kötött azonos tárgyú 
szerződések értékét egybe kell számítani

  

5.

A koncesszióról szóló törvényben 
meghatározott nyilvános adatok (pályázati 
kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról 
készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Negyedévente

A külön 
jogszabályban 
meghatározott 
ideig, de legalább 1
évig archívumban 
tartásával
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6.

A közfeladatot ellátó szerv által nem 
alapfeladatai ellátására (így különösen 
egyesület támogatására, foglalkoztatottai 
szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti 
szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai 
oktatási, kulturális, szociális és 
sporttevékenységet segítő szervezet 
támogatására, alapítványok által ellátott 
feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított,
ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Negyedévente

A külön 
jogszabályban 
meghatározott 
ideig, de legalább 1
évig archívumban 
tartásával

7.
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló
fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó 
szerződések

Negyedévente
Legalább 1 évig 
archívumban 
tartásával

8.
Közbeszerzési információk (éves terv, 
összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a 
megkötött szerződésekről)

Negyedévente
Legalább 1 évig 
archívumban 
tartásával

A feladatok felelősét az ügyvezető igazgató jelöli ki.
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ADATVÉDELMI INCIDENS NYILVÁNTARTÁS

Sorszá
m

Az incidenssel
érintett

igazgatási/szervezet
i egység

megnevezése

Incidens rövid
leírása1

Incidens
bekövetkezéséne

k /
tudomásszerzés

időpontja

Érintett személyes
adatok2 (típus/

kategória
megjelölése)

Érintettek
köre 3(típus /

kategória
szerint)

Intézkedések,
bejelentések

(NAIH,
érintett)

Státusz4

1/2019

1 Az alábbiak közül több is választható:  adathalászat / elektronikus hulladék (a személyes adatok rajta maradnak az elavult eszközön) /  eszköz
elvesztése vagy ellopása / informatikai rendszer feltörése (hackelés) / levél elvesztése vagy jogosulatlan felnyitása / papír alapú dokumentum elvesztése,
ellopása, vagy olyan helyen hagyása, amely nem minősül biztonságosnak / papír alapú dokumentum nem megfelelő módon történő megsemmisítése /
rosszindulatú  számítógépes  programok  pl.  zsarolóprogram  /  személyes  adatok  jogosulatlan  megismerése  /  személyes  adatok  jogosulatlan  szóbeli
közlése / személyes adatok nagy nyilvánosság előtti jogellenes közzététele / személyes adatok téves címzett részére történő elküldése / egyéb
2 Az  alábbiak közül  több is  választható:  személyazonossághoz kapcsolódó  adatok /  személyi  szám /  elérhetőségi  adatok /  azonosító
adatok / gazdasági, pénzügyi adatok / képfelvétel / hangfelvétel / hivatalos okmányok / helymeghatározó adatok / biometrikus adatok /
büntetett előélettel, bűncselekményekkel vagy büntetéssel, intézkedéssel kapcsolatos adatok / faji eredetre, nemzetiséghez tartozásra
vonatkozó adatok / politikai véleményre vonatkozó adatok / vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre vonatkozó adatok / érdek-
képviseleti szervezeti tagságra vonatkozó adatok / szexuális életre vonatkozó adatok / egészségügyi adatok / genetikai adatok / még nem
ismert / egyéb
3 Például alkalmazott, feliratkozó, felhasználó, ügyfél, még nem ismert, egyéb
4 Bejelentés nem szükséges és lezárult / folyamatban VAGY bejelentés szükséges és lezárult / folyamatban VAGY bejelentés és érintett
tájékoztatása is szükséges és lezárult / folyamatban
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IGÉNYLŐLAP
közérdekű adat megismeréséhez

Az igénylő neve/jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén az
eljáró képviselő megnevezése: 

Levelezési címe: 

Napközbeni elérhetőség (telefonszám, fax-szám, e-mail cím):

Az igényelt közérdekű adatok meghatározása:

Az adatokról másolat készítését: 
 igénylem 
 nem igénylem 

Csak másolatok igénylése esetében kell kitölteni!

Az elkészített másolatokat: 
 személyesen kívánom átvenni 
 postai úton kívánom átvenni 
 elektronikus formában kérem kiküldeni. 

Vállalom,  hogy  a  másolatok  elkészítésével  összefüggésben  felmerült  költségeket  legkésőbb  a
másolatok átvételéig a Kolibri Színház részére megfizetem. Aláírásommal tudomásul veszem, hogy
amennyiben  az  általam benyújtott  közérdekűadat-megismerési  igény  pontosítása,  kiegészítése  –
annak teljesíthetősége érdekében – szükségessé válik, és az adatkezelő megkeresésére nem adom
meg az ehhez szükséges információkat, az adatkezelő igényemet visszavontnak tekinti. 

Kelt: …………………..

………………………………………….
aláírás



adatszolgáltatás Adatkezelés jogalapja Érintettek köre Adatok köre Adatok tárolása Adatok forrása Adatkezelés időtartama Adatokhoz hozzáférés Adatbiztonság módja

Interticket jegyértékesítés szolgáltatás nyújtása szerződés teljesítése vevők számlázz.hu, Interticket nincs érintett; Interticket 8év

Bérlet szolgáltatás nyújtása szerződés teljesítése vevők számlázz.hu, Interticket nincs érintett; Interticket 8év

bizományos szolgáltatás nyújtása szerződés teljesítése vevők számla nincs érintett, bizományos 8év bizományos, színház bizományos elektronikus nyilvántartásban

jegyiroda szolgáltatás nyújtása szerződés teljesítése vevők számla nincs érintett bizományos 8év bizományos, színház bizományos elektronikus nyilvántartásban

közérdekű adatigénylés adatszolgáltatás kötelezettség teljesítése kérelmező nincs elektronikus vagy manuális érintett nincs

hozzáférés jogosultság nyilvántartása kötelezettség teljesítése nincs információ nincs szerver 5 év nincs szerver szintű

átláthatóság kötelezettség teljesítése vezető tisztségviselők beosztás, jövedelem, juttatások honlap közzététel nincs honlap host szervere gazdasági igazgatóság Info tv. Szerint honlap felhasználója honlapot üzemeltető host szerver szintű

szabadságok nyilvántartása kötelezettség teljesítése munkavállalók nincs információ nincs nincs nincs információ érintett 10 év nincs meghatározva nincs információ nincs infromáció

munka és pihenőidő nyilvántartása kötelezettség teljesítése munkavállalók nincs információ nincs nincs nincs információ érintett 10 év nincs meghatározva nincs információ nincs infromáció

pénzkezelés kötelezettség teljesítése munkavállalók nincs nincs nincs információ papíron elzárt helyen 8 év gazdasági ig. nincs papíron elzárt helyen

versenyeztetés átláthatóság kötelezettség teljesítése árverésen résztvevők nincs információ nincs papír alapon érintett 5 év nincs papíron elzárt irodában

önköltségszámítás számviteli szabályok betartása kötelezettség teljesítése nincs információ nincs papír alapon, Hessyn gazdasági ig. 8 év gazdasági ig. nincs papíron elzárt irodában

beléptetés őrszabályzat alapján a belépés rendje kötelezettség teljesítése színházba belépni szándékozók név, belépők esetén dátum nincs információ nincs papír alapon portaszolgálat nincs papíron elzárt irodában

munkaviszony  szerződés teljesítése munkavállaló eü. Alkalmasság papír alapon; Hessyn; 50 év NAV, TB szervek

munkaviszony lezárása szerződés teljesítése munkavállaló nincs  nincs papír alapon; Hessyn, nincs papír alapon

kiküldetés szolgáltatás nyújtása szerződés teljesítése munkavállaló, alvállalkozó könyvelés nincs érintett 8 év nincs

integritási nyilvántartás transzparencia kötelezettség teljesítése munkavállaló nincs információ nincs szabálytalansági felelős 5 év ügyvezető, szabálytalansági felelős nincs

követelések követelések nyilvántartása kötelezettség teljesítése főkönyvi adatok szerint nincs információ nincs Hessyn főkönyv 8 év Hessyn használók nincs

támogatások számviteli nyilvántartás kötelezettség teljesítése magánszemély támogató nincs információ nincs Hessyn főkönyv 8 év Hessyn használók nincs

számviteli szabályok betartása kötelezettség teljesítése név, cím, regisztrációs szám, nincs közzétételi adatok beszámoló 10 év publikus mérlegtár honlap szintű

közbeszerzés transzparencia kötelezettség teljesítése ajánlattevők bontási jegyzőkönyv nincs papír alapon érintett 5 év ajánlattevők körében publikus többi ajánlattevő

munkavédelem biztonság kötelezettség teljesítése munkavállalók jegyzőkönyv nincs papír alapon érintett 10 év munkavédelmi technikus nincs papír alapon  

iratok kezelése iratkezelés kötelezettség teljesítése személyes bejövő levelek továbbítás a címzetthez nincs küldő, feladó jogszabály szerint nincs meghatározva nincs papír alapon

hírlevél küldése, meghívók marketing, értékesítés, promóció hozzájárulás hozzájárulás email cím, név, telefon hírlevél, email nincs érintett hozzájárulás visszavonásáig nincs szerver, papíron elzárt helyen

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.  Székhely: 
1061 Budapest, Jókai tér 10. Képviseli: Novák János ügyvezető 

igazgató Adatvédelmi Tisztviselő: Farkas István

Adatkezelés 
megnevezése

Hozzájárulás /a tájékoztatás 
módja

További Létrehozott 
adatok

Különleges 
adatkategória

Adattovábbítás 
címzettjei

számlázási adatok, név, cím, 
telefonszám

számlázz.hu; Interticket 
felület,

Interticket, Színház szervezési 
osztály;  számlázz.hu;

KBOSS.Hu Kft. 
Adatfeldolgozó

Interticket, KBOSS.hu Kft 
szinten

számlázási adatok, név, cím, 
telefonszám

számlázz.hu; Interticket 
felület,

Interticket, Színház szervezési 
osztály;számlázz.hu;

KBOSS.Hu Kft. 
Adatfeldolgozó

Interticket, KBOSS.hu Kft 
szinten

számlázási adatok, név, cím, 
telefonszám

elektronikus 
nyilvántartásban

számlázási adatok, név, cím, 
telefonszám

elektronikus 
nyilvántartásban

igénylő neve, címe, 
telefonszáma, igénylés napja, 
igénylés célja, igényelt adatok, 
adatszolgáltatást teljesítő, 
engedélyező, erről vezetett 
nyilvántartás, költségviselő 
személyes azonosító adatai,

kérelemre adott iktatott 
válasz

költségfizetés esetében 8 
év; többi adat esetében 
nincs meghatározva

szerver szintű vagy papíron 
elzárt irodában

adathozzáférési 
jogosultság

írásra/olvasásra jogosult, 
engedélyező, 

jogosult munkavállaló; program 
használata, adminisztrátor, 
engedélyező

rendszergazda, 
gazdasági ig, érintett

gazdasági igazgató, adatvédelmi 
felelős

vezetői tisztségviselők 
javadalmazása

szabadságok 
nyilvántartása

munka és pihenőidő 
nyilvántartása

elszámolásra kiadott 
pénzeszközök 
nyilvántartása

hamisítványról felvett 
jegyzőkönyvben foglaltak, 
elszámolásra kiadott 
pénzösszegek nyilvántartása, 
letétkezelés, 
bankkártyafelelősségi 
nyilatkozat, szabályzat 
megismerési nyilatkozat, 
utalványozás

licitálók tényleges tulajdonosi 
adatai, név, születési név, 
születési adatok, anyja születési 
neve, árverésen licitáláló 
résztvevők neve, címe

jogi képviselő, gazdasági ig., árverés 
vezetője

író, fordító, rendező, 
díszlettervező, jelmeztervező, 
zeneszerző, koreográfus, 
szcenikus, dramaturg, 
világítástervező, asszisztens

elő és utókalkulációs 
költségek/ráfordítás

ügyvezető ig, gazd.ig, 
műszaki vezető,

nincs meghatározva, hogy 
frissítéssel felülírásra kerül 
vagy őrzésre 
meghatározott ideig

munkaviszony létesítése 
és fenntartása

név, lakcím, szül. adatok, 
telefon, TAJ, adóazaonsoító, 
anyja neve, munkaszerződésben 
szereplő bér adatok, cafeteria

NAV bevallások, TB 
szervek felé jelentések, 
munkabérjegyzék, 
béranalitika

érintett, bérszámfejtés, 
könyvelés

könyvelés, bérszámfejtés, gazdasági 
ig, 

papír alapon elzárt irodában, 
szerver

munkaviszony 
megszüntetése

név, előleg, szabadság, bkv 
bérlet, parkoló, belépő kártya, 
tlefonszámla, eszközök, 
taxikártya, munkaruha

érintett, bérszámfejtés, 
könyvelés

5 év munkaszerződés/ 50 
év TB iratok

könyvelés, bérszámfejtés, gazdasági 
ig, 

név, kiküldetés ideje, 
elszámolási adatok, utazás, 
szállás, egyéb költségek

papír alapon; Orgware; 
Hessyn; Elektra, InCash,

könyvelés, bérszámfejtés, gazdasági 
ig, 

papír alapon elzárt irodában, 
szerver

integritást sértő események 
nyilvántartásában szereplő 
adatok, bejelentő neve, 
beosztása

papír alapon és InCash 
rendszerben

papír alapon elzárt irodában, 
szerver

kötelezett természetes 
személyek

papír alapon elzárt irodában, 
szerver

név, támogatás összege, dátum, 
támogatás célja

papír alapon elzárt irodában, 
szerver

könyvvitel és 
könyvvizsgálók 
közzététele

könyvvezetésért, 
könyvvizsgálatért személyében 
felelős személy

számviteli tv. Szerinti éves 
beszámoló kiegészítő 
melléklet

bontási jegyzőkönyvben 
ajánlattevő neve és címe, 

papír alapon elzárt irodában, 
szerver

oktatáson részt vettek neve, 
dátum

személyes levelekben található 
adatok

papír vagy Integrity 
levelező rendszer

hírlevélre feliratkozottak, 
protokoll lista, főpróbára hívott 
pedagógusok, szakmaijegyre 
jogosultak

szerver,papír alapon elzárt 
helyen

rendszergazda, szervezési osztály, 
művészeti titkár



munkaerő toborzás toborzás hozzájárulás pályázók önéletrajzi adatok nincs információ nincs érintett főkönyvelő, vezető nincs server, papír alapon

vagyonnyilatkozat transzparencia kötelezettség teljesítése nyilatkozatot adó nincs nincs információ érintett nincs meghatározva nincs papír alapon

Fekete Mária szervezés szerződés teljesítése érintett főkönyv nincs Hessyn, papír alapon érintett 8 év nincs papír alapon, Hessyn

megbízási szerződések szerződés teljesítése érintett főkönyv nincs Hessyn, papír alapon érintett 8 év nincs papír alapon, Hessyn

eszközök nyilvántartása kötelezettség teljesítése selejtezési bizottság nincs nincs papír alapon 8 év gazdasági ig. nincs papír alapon

belső kontroll szabályzat ellenőrzés kötelezettség teljesítése ellenőrzéssel érintett személyek nincs nincs papír alapon 5 év gazdasági ig. nincs papír alapon

kulcskezelés biztonság jogos érdek kulcsot át adó és átvevő nincs nincs papír alapon érintett 6 hónap gazdasági ig. nincs papír alapon

talált tárgyak tulajdon védelme kötelezettség teljesítése nincs nincs papír alapon érintett 1 év gazdasági ig. nincs papír alapon

hozzáférés nyilvántartás informatika rendszerek hozzáférésének dokumentálása kötelezettség teljesítése név, hozzéférés, dátum nincs nincs rendszergazda rendszergazda nincs rendszergazda számítógépe

céges gépkocsi magáncélú használata kötelezettség teljesítése gépkocsi használó név, dátum könyvelés nincs Hessyn, papír alapon érintett 8 év nincs papír alapon, Hessyn

beküldött önéletrajz esetén 
megadottnak tekintendő, 
sikertelen pályázók esetében 
törlendő vagy a további 
tároláshoz külön hozzájárulás 
szükséges

papír alapon, elektronikus 
levelezési rendszerben

munkaviszony fennállásáig, 
sikertelenül pályázók 
hozzájárulása esetén 3 
évig

vagyonnyilatkozatban 
meghatározott adatok

vagyonnyilatkozatok 
nyilvántartása

jogviszony megszűnését 
követő 3 év

név, cím, adószám. Lakhely, 
nyilvántartási szám, anyja neve, 
születési adatok

könyvelés, bérszámfejtés, gazdasági 
ig, 

rendezői feladatok, tervezési feladatok, felhasználási 
feltételek, studiós munka, színész, koreográfus, 
jelmeztervezés, 

név, születési adatok, 
nyilvántartási szám, adószám, 
születési adatok

könyvelés, bérszámfejtés, gazdasági 
ig, 

selejtezésről felvett 
jegyzőkönyv

selejtezési bizottság tagjainak 
neve és beosztása

jegyzőkönyvvezető, 
hitelesítő, érintett

ellenőrzés kapcsán vizsgált 
illetve felvett személyes adatok

belső ellenőr, adatokat 
átadó munkatárs, 
érintett

kulcsátadás nyilvántartása, 
neve, dátum

megtaláló, tulajdonos, átvevő - 
átadó

megtaláló, tulajdonos, átvevő - 
átadó neve, lakícme, 
telefonszáma, szig.száma

felhasználói jogosultsággal 
rendelkezők

rendszergazda 
számítógépén

szerződéses jogviszony 
megszűnését követő 5 év

céges gépkocsi magáncélú 
használata

könyvelés, bérszámfejtés, gazdasági 
ig, 


