
A PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 
ADATKEZELÉSI  TÁJÉKOZTATÓJA 
Hírlevél küldés, direkt marketing: 

Direkt marketing, hírlevél küldés során a PNSZ. az Ön alábbi személyes adatait 
kezeli: 

- Név, 
- email cím 

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk, 1.) bekezdés, a.) pontja alapján az Ön 
kifejezett és önkéntes hozzájárulása.  
Adatait visszavonásig kezeljük. Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor 
visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a 
visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.  
A hozzájárulását Ön jogosult bármikor visszavonni. A visszavonás díjmentes és ezt 
az info@pnsz.hu email címen, illetve személyesen székhelyünkön teheti meg, 
díjmentesen. 
Megadott adatait arra is felhasználjuk, hogy a preferenciái alapján rendezvényeinkkel 
kapcsolatosan tájékoztatókat, megkereséseket küldjünk Önnek. Hírlevelünk és 
minden direkt marketing értesítőnk a leiratkozás lehetőségét Önnek kifejezetten 
megadja. 

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön korábban  jegy- és/vagy bérletvásárlás 
során adta meg adatait, úgy az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés f.)pontja, a jogos érdek. Adatait a jogos érdek megszűnéséig vagy 
leiratkozásáig kezeljük. 
A GDPR előszava  kimondja, hogy személyes adatok közvetlen üzletszerzési 
célú kezelése jogos érdeken alapulónak tekinthet, amennyiben az érintett 
részére korábban végzett értékesítés vagy szolgáltatásnyújtás során szereztük 
meg a személyes adatot, értesítési címet.  
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor 
tiltakozzon személyes adatainak a  PNSZ. által történő  kezelése ellen, ha a 
személyes adatok kezelésére az adatkezelő jogos érdeke, vagy a közhatalmi 
jellege miatt kerül sor (GDPR 20.cikk). Ha a személyes adatainak kezelése 
közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön  jogosult arra, hogy bármikor 
tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése 
ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez 
kapcsolódik. Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen 
üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatai a 
továbbiakban e célból nem kezelhetők. 

Adataihoz a PNSZ. kijelölt munkavállalói és a PNSZ. részére informatikai 
szolgáltatást nyújtók  és a direkt marketingünk teljesítésével kapcsolatosan 
részünkre szolgáltatást nyújtó partnereink férhetnek hozzá. 
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