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Adatkezel6si tdj 6ko ztat6

Az elj6rAst k6szitette:

Hotel SPa H6Yiz*)'r'* lt'**

l

Dr. Cseh

Jrivd

,-l)
,r'{rs

sp,fi.to,
Dltum
Ld6.6.dh.

K

Ddtum

l6igdzgatd

F

Feltlvizsgilat ddtuma:

Az egyes p6ld6nyok tulajdonosait a

sz6toszt6si

Feliilvizsg:i16 a16i16sa:

Nyilv6ntartott pdldAny
A pdldriny sorsaima

:

Munl<apdldrtury

:

:

lista tartalmazza sorszdm sz€rint.

Az eljhrhs a H€vizgy6gyftrd<i 6s Szent Andr:ls Reumak6rh6z szellemi tulajdona.
Tov6bbadisq sokszorositfsa inisos enged6lyhez k6ttitt. Az eljAftisban szerepl6 informilci6kat csak a
min<is6gininyitis rendszer miikddtet6sehez lehet felhasznrilni.
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BnvuzprEs

A H6vizry6ryfiird6

Andris Reumak6rhiz ft6pv.: Dr. Kvarda Attila f6igazgat6,
ad6szirn: 15813729-2-20, sz6khely: 8380 H6viz, Dr. Schulhof Vilmos s6tdny 1.) (a jelen
T6j6koztat6ban tovrlbbiakban: Szilloda Int6zm6ny, adatkezel6) az al6bbi tijdkona1frr adja
6s Szent

kiizre:

A

term6szetes szem6lyeknek a szem6lyes adatok kezel6se tekintetdben tdrt6n6 vddelm6r6l 6s
az ilyen adatok szabad riramkisrir6l, valamint a 95/46lEK rendelet hatiilyon kivtl helyez6sdr6l

(altalanos adatv6delmi rendelet) AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS (EU)
20161679 RENDELETE (2016. Apnis 27.) szerint az alibbi trijdkoztatrist adjuk.
Jelen adatkezeldsi t6jdkoaat6 az alitbbi oldalak adatkezel€sdt szab6lyozza'.

www.hotelspaheviz.hu
Az adatkezel6si tdj ekoztat6 el6rhet6 az al6bbi oldalakr6l: httD://hotelsDaheviz.hr:/adatvedelem

A taj€koztat6 m6dosiuisai

a fenti cimen t6rtdn<i kdzz6t6tellel ldpnek hat6lyba.

Az adatkezelds nyilvrintartasi szamai: NAIH-I1467312017., NAIH-I14280/2017.

Az ADATKEZEL6 es r lEnu Er6stc el:
Ndv: H6vizgr6grfiird6 6s Szent Andr6s Reumakrirhiz
Szdkhely: 8380 Hdviz, Dr. Schulhof Vilmos s6tri.ny 1.
E-mail: hotel@spaheviz.hu, info@spaheviz.hu
Telefon: +36 83 501 708
Fax: +36 83 340 587

Focalol,r lrEc sar,inozisox

1.

,,szem6lyes adat": azonositott vagy azonosithat6 termdszetes szem6lye (,,drintett")
vonatkoz6 bdrmely informrici6; azonosithat6 az a termeszetes szem6ly, aki kdzvetlen vagy
kdzvetett m6don, kiildn<isen valamely azonosit6, peldrlul n6v, szi.rn, helymeghaUiroz6
adat, online azonosit6 vagy a termdszetes szem6ly testi, fiziol6giai, genetikai, szellemi,
gazdasiryi, kultudlis vagy szociiilis azonoss6giira vonatkoz6 egy vagy tdbb tdnyez6
alapj rin azonosithat6 ;

2.

,,adatkezelds": a szem6lyes adatokon vagy adatrlllomrinyokon automatizilt vagy nem
automatizilt m6don v6gzett b6rmely miivelet vagy mriveletek 6sszessdge, igy a gyiijtds,
rdgzit6s, rendszerezds, tagolis, trirolis, etalakit6s vagy megv:iLltoztatris, lek6rdez6s,
betekint6s, felhasznrilis, kt zl6s tovebbitds, terjeszt6s vagy egy6b m6don tdrt€n6
hozzAf6rhetovd t6tel ftjan, <isszehangoliis vagy dsszekapcsolis, korlitozis, tdrl6s, illetve
megsemmisit6s;

2

tfrvizeyocyrUno6 ES szENT auunAs
nruurlx6nnAz
H-8380 Hdviz, Dr. Schulhof Vilmos s6t6ny 1. Pf. 1 1 I

3.

,,adatkezel6": az a term6szetes vagy jogi szemdly, kdzhatalmi szerv, iigyndkseg vagy
bdrmely egy6b szerv, amely a szem6lyes adatok kezel6sdnek cdljait es eszktizeit iin6ll6an
vagy mdsokkal egyiitt meghatriro zza; ha az adatkezel6s c6lj ait 6s eszkozeit az uni6s vagy a
tagdllami jog hatirozza meg, az adatkezel6t vagy az adatkezel<i kijel6l6s6re vonatkoz6
ktl6n6s szempontokat az uni6s vagy a tagillami jog is meghatii.rozhatja;

4.

,,adatfeldolgoz6"'. az a termdszetes vagy jogi szem6ly, kdzhatalmi szerv, tigyndksdg vagy
birmely egy6b szerv, amely az adatkezelo nevdben szemdlyes adatokat kezel;

5.

,,cimzett": az a term6szetes vagy jogi szem6ly, kOzhatalmi szerv, iigyndks6g vagy b6rmely
egy6b szerv, akivel vagy amellyel a szem6lyes adatot ktizlik, fliggetleniil att<il, hogy
harmadik fel-e. Azon k<izhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgrllat keret6ben az
nni6s vagy a tagrlllami joggal 6sszhangban fdrhetnek hozzA szemdlyes adatokhoz, nem
min<istilnek cimzettnek; az emlitett adatok e kdzhatalmi szervek iiltali kezeldse meg kell,
hogy feleljen az adatkezelds cdljainak megfelel6en az alkalmazand6 adatvddelmi
szab6lyoknak;

6. ,.az drintett hozzlj6ruldsa": az 6rintett akaratrlnak dnkdntes, konkr6t 6s megfeleki
tajdkoaat6son alapul6 6s egy6rtelmri kinyilvrinitrisa, amellyel az 6rintett nyilatkoz-at vagy
a meger<isitdst fdlre6rthetetleniil kifejez6 cselekedet ritjrin jelzi, hogy beleegyez6sdt adja az
6t 6rint6 szemdlyes adatok kezel6s6hez;

7.

,,adawddelmi incidens": a biaons6g olyan s6riil6se, amely a tovAbbitott, trirolt vagy mrls
m6don kezelt szemdlyes adatok v6letlen vagy jogellenes megsemmisit6s6t, elveszt6s6t,
megvilltoztatiisat, jogosulatlan kttzldsdt vagy M azok,hoz val6 jogosulatlan hozz6f6rlst
eredmdnyezi.

A szorvrflvrs ADAToK KEzELtsERE voNATKozd ELvEK
A szemdlyes adatok:

a)

kezel6s6t jogszeriien 6s tisztess6gesen, valamint az drintett szdmrira 6tl6that6 m6don

kell v6gezni (,jogszenis6g, tisztess6ges eljdras 6s rltl6that6srlg");

b)

gytiLjt6se csak meghatarozott, egydrtelmri 6s

c)

az ada*ezel6s c6ljai szempontjrib6l megfelel6ek ds releviinsak kell, hogy legyenek, 6s
a sztiksdgesre kell korl6toz6dniuk (,,adattakardkoss6g");

jogszerti cdlb6l tdrt6njen, 6s azokat ne
kezeljdk ezekkel a cdlokkal 6ssze nem egyeztethet6 m6don; a 89. cikk (l)
bekezd6sdnek megfelel5en nem min6stil az eredeti cdllal 6ssze nem egyeztethetdnek a
kiizdrdekti archivrikis c6lj6b6l, tudomiinyos 6s tdrt6nelmi kutatrisi cdlbril vagy
statisztikai c6lbol tdrtdn<i tov6bbi adatkezelds (,,celhoz kdtottsdg");
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d)

pontosnak 6s sztiks6g eset6n naprakdsznek kell lenniiik; minden 6sszerii int6zked6st
meg kell tenni annak drdek6ben, hogy az adatkezel6s cdljai szempontj6b6l pontatlan
szem6lyes adatokat halad6ktalanul tdrdlj6k vagy helyesbitsdk (,,pontoss6g");

e)

trirol6srinak olyan formriban kell t6rtdnnie, amely az 6rintettek azonositris6t csak a
szem6lyes adatok kezel6se cdljainak el6r6s6hez sziiksdges ideig teszi lehet6v6; a
szem6lyes adatok enn6l hosszabb ideig tdrtdn6 ti4.'rol6srira csak akkor keriilhet sor,
amennyiben a szemdlyes adatok kezel6s6re a 89. cikk (1) bekezd6sdnek megfelel<ien

kdz6rdekri archivtilis c6lj6b6l, tudomdnyos 6s tdrtdnelmi kutarlsi c6lb6l vagy
statisztikai c6lb6l keriil majd sor, az e rendeletben az 6rintettek jogainak 6s
szabadsrigainak v6delme drdek6ben el6irt megfelelS technikai 6s szervez6si
int6zkeddsek vdgrehajtrisrira is frgyelemmel (,,korl6tozott trirolhat6s6g");

f)

kezelds6t oly m6don kell v6gezni, hogy megfelel6 technikai vagy szervez6si
int6zked6sek alkalmazrlsiival biztositva legyen a szemdlyes adatok megfelel6
biaonsdga, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezel6s6vel, vdletlen elveszt6s6vel,
megsemmisitdsdvel vagy krirosodrlsival szembeni v6delmet is ide6rwe (,,integrilis 6s
bizalmas jelleg").

Az adatkezel6 felel6s a fentiek megfelelds6drt, tov6bb6 kdpesnek kell lennie e megfeleles
igazoldsrira (,,elsz6.rnoltathat6sig").
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SzAr,lAs pocr-,rlAs,r AJANLATKERES

1.

Az adatgyiijt6s t6nye, a kezelt adatok ktire

6s az adatkezel6s

c6lja:

Szem6lyes adat

Az adatkezel6s c6lla

Vezet6k-6s keresztn6v

A

kapcsolatfelv6telhez,

a foglaliishoz 6s a

szab6lyszer( szdmla ki6llltis6hoz szi,iks6ges.

E-mail cim

Kapcsolattartds a foglal6sra vonatkoz6
informici6k krizl6se.

Telefonsz6m

Kapcsolattart6s, a foglaliissal, a sz5ml6z6ssal

kapcsolatos k6rd6sek

hat6konyabb

egyeztet6se.

Sziimldzisi n6v 6s cim

A szab6lyszerfi szdmla kidllitdsa, tov6bb6

szerz6d6s l6trehozdsa,

a

tarta lm5nak

meghatdrozdsa, m6dosit6sa, teljesit6s6nek
figyelemmel kis6r6se, az abb6l szArmazi
dijak sz6mlSzdsa, valamint az azzal
kapcsolatos k6vetel6sek 6rv6nyesit6se.

Foglal6ssal kapcsolatos adatok (ditum A foglalds lehet6v6 t6tele.
6s id6pont, 6rkez6s ideie, uivoais ideie,
feln6ttek sz6ma, ryermekek sziima,
ryermekek 6letkora, ell6t6s tipusa,
szobatipus)
A foglakis/ajinlatk6r6s id6pontia

Technikai m(velet v6grehajt6sa.

A foglalSs/aj6nlatk6r6s-kori IP cim

Technikai m(velet v6grehajtdsa.

Az e-mail cim nem sziiks6ges, hogy szemdlyes adatot tartalmazzon.

2. Az iintettek

kdre:
valamennyi drintett.

A weboldalon (esetleg lev6lben, faxon, vagy
r

szemdlyesen) foglal6
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3. Az adalkezel6s id6tartam4

az adatok t6rl6s6nek hatrirideje: Felhaszn6l6 ajrfurlatkdrdsdre
t<irt6n6 viilasz megadrlsa utii.n azonnal tdrl6sre keriilnek az adatok (ebben az esetben mrir
hirlevelet sem jogosult adatkezel6 ktildeni rdsz6re), amennyiben nem foglalt szobdt.
Amennyiben Felhasznril6 foglalt szob6t Szolgdltat6 rendszer6ben, ezzel szerz<id6s jtitt
l6tre. E szerztid6sre tekintettel a szem6lyes adatok tdrlds6nek hatirideje: a szirnviteli
bizonylatok eset6ben 8 6v (a szirnvitelr<il sz6l6 2000. 6vi C. tdrv6ny 169. $ (2) bekezd6se
alapj6n).

4. A

szem6lyes adatok cimzettjei: A szem6lyes adatok cimzettj ei kizir6lag azok a
szemdlyek, akiknek ismemiiik kell ezeket az informdci6kat, munk6juk elv6gz6se 6s
felekissdgi kdrtik teljesit6se 6rdekeben.

5. Az adatok

megismer6s6re jogosult lehets6ges adatkezel6k szem6lye: A szem6lyes
adatokat az adatkezelo 6rt6kesit6 6s marketing munkatiirsai kezelhetik, a fenti alapelvek
tiszteletben tartris6val.
Szilloda megosahatja szem6lyes adatait
partner
szolg6ltat6kkal, akiket a k6r6se feldolgozisiira alkalmaz. Ezek a partner szolgrlltat6kat
szerz6d6s kdtelezi arra, hogy a kapott adatokat bizalmasan 6s biaons6gosan kezelj6k, 6s
a szem6lyes adatokat kizir6lag a kivrint szolgdltatrisokhoz hasznriljrik fel.

A

a

Az Intdzm|ny nem 6rt6kesiti, nem adja b6rbe vagy nem tov6bbitja a szemdlyes adatait
harmadik feleknek az 6n beleegyezdse n6lkiil, kivdve bir6s6gi 6s ktizigazgatdsi eljri.ris
esetdn a vonatkoz6 tdrv6nyek betartiisa vagy
lnt6zm6ny jogai ds a Magyar Allam
^z
tulaj dona v6delme 6rdek6ben.

6.

Az 6rintettek adatkezel6ssel kapcsolatos jogainak ismertet6se:

o

Az 6rintett k6relmezheti az adatkezel6t6l a 16 vonatkoz6 szem6lyes adatokhoz val6
hozzdfdrdst (hozzitf6r6s j oga),

.
o
.
o

o

azok helyesbit6s6t (helyesbit6shez val6 jog),
t6rl6sdt (elfeledtet6shez val6 jog),
vaBy adatai kezeldsdnek korlitozis6t (adatkezel6s korlifiozisihoz val6 jog), 6s

az 6rintett jogosult arr4 hogy a 16 vonatkoz6, ltala az adatkezel6 rendelkezdsere
bocs6tott szem6lyes adatokat tagolt, sz6les kiirben hasznalt, gdppel olvashat6
formritumban megkapja, tov6bb6 jogosult arrq hogy ezeket az adatokat egy mrisik
adatkezel6nek toviibbitsa an6lkiil, hogy ezt akad6lyozn6 az adatkezeki
(adathordozhat6srighoz val6 jog),
tiltakozhat a szemdlyes adatok adott c6lb6l tdrt6n6 kezel6se ellen (tiltako zishoz val6
jog), valamint

6

nevizcy6cyrUnu6 ns sznNr aNnnAs
nruvrax6nHAz
H-8380 H9viz, Dr. Schulhof Vilmos s6triny

o
7.

l. Pf. I I I

tovribb6 az 6rintettnek joga van a hozzijri.ruLiLs brirmely id6pontban tdrt6n6
visszavon6siihoz.

A szem6lyes adatokhoz val6 honif6r6st, azok t6rl5s6t, m6dosit:isdt, vary kezel6s6nek
korLitozrisit, az adatok hordozhat6sdg6t, az adatkezel6sek elleni tiltakozdst az alibbi
m6dokon tudja 6rintett kezdem6nyezni:
- postai riton a 8380 H6viz, Dr. Schulhof Vilmos sdt6ny l. sziim alatti cimen

- e-mail utj6n a hotel@soaheviz.hu vagy az info@spaheviz.hu e-mail cimen,
- telefonon a +36 83 501 708-as szirnon.
8. Az adatkezel6s jogalapja: az 6rintett hozzfljarulisa,6. cikk (l)

bekezd6s

a) pont,

az

Infotv. 5. $ (1) bekezddse, illewe az elektronikus kereskedelemi szolgriLltatiisok, valamint
az informrici6s trlrsadalommal 6sszefiigg6 szolgeltatdsok egyes k6rd6seir6l sz6l6 2001. 6vi
CVIII. tdrv6ny (a tov6bbiakban: Elker tv.) 13/A. g (3) bekezd6se.

9.

Tdj 6koaatj uk, hogy
a

az adatkezel6s az On hozz1iirul6s6n alapul.

a

k6teles a szem6lyes adatokat megadni, hogy tudjuk a foglaliist teljesiteni.
az adatszolgdltauis elmarad6sa azzal a !!ig1!@1!4gXg! jar, hogy nem tudjuk a
fo glalisrit, aj rinlatk6r6s6t feldol gozni.

o
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1.

szolcilrntAsor rctxysnvf rrLp

Az adatgyrijtds tdnye, a kezelt adatok k6re 6s az adatkezel6s c6lja

Szem6lyes adat

Az adatkezel6s c6lia

Vezet6k-16s keresztn6v

A kapcsolatfelv6tel.

E-mail cim

Kapcsolattartds.

Telefonszim

Kapcsolattartis,

a

foglaldssal kapcsolatos

kdrd6sek hat6konyabb egyeztet6se.

Eg6szs6giiryi iillapotra

adatok

(6letkor,
k6rel6zm6ny)

vonatkoz6

A szolgiiltatiis lehet6ve t6tele.

betegs6gek,

A foglal6s id6ponga

Technikai m(velet v6grehajtdsa.

Az ig6nybevett szolgdltatiis

Technikai m(velet v6grehajtisa.

Az e-mail cim nem sziikseges, hogy szem6lyes adatot tartalmazzon.

2.

Az 6rintettek ktire: A terdpiris szolgaltatiisokat ig6nybevev6 valamennyi drintett

3. Az adalkezel6s

id<itartama, az adatok tdrldsdnek hatirideje:

Az id6pont vdgdig tart

az

adatkezel6s.

4. Az adatok megismer6s6re jogosult lehets6ges adatkezel6k

szem6lye, a szem6lyes
adatok cimzettjei: A szem6lyes adatokat az adatkezell tenipirls r6szlegen 6s recepci6n
dolgoz6 munkatarsai kezelhetik, a fenti alapelvek tisaeletben taruisiival.

5.

Az drintettek adatkezel6ssel kapcsolatos jogainak ismertet6se:

o

Az 6rintett k6relmezheti az adatkezel6tbl a rii vonatkoz6 szem6lyes adatokhoz val6

o
o

hozzifdrdst, azok helyesbit6s6t, t6rl6s6t vagy kezel6s6nek korliitozisAt, 6s
tiltakozhat az ilyen szem6lyes adatok kezel6se ellen, valamint
az 6rintettnek joga vart az adathordozhat6srighoz, tov6bbri a hozzrijriruLis brirmely
id6pontban tdrt6n6 visszavoniis6hoz.
o
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II

A szem6lyes adatokhoz val6 hozz{f6r6st, azok ttirl6s6t, m6dositisit, vary kezel6s6nek
korlitozisit, az adatok hordozhat6sigit, az adatkezel6sek elleni tiltakozist az alibbi
m6dokon tudja 6rintett kezdem6nyezni:
- postai fton a 3300 Eger, Hevesi Siindor u 35. cimen

-

e-mail ttj in az info@hotele
telefonon a +36 36 515 803 a szimon.

hu e-mail cimen,

'1. Az a,dztkezel6s jogalapja: az 6rintett
hozzijriruLis4 6. cikk

(l)

bekezdds a) pont, az
Infow. 5. $ (l) bekezd6se, illewe az elektronikus kereskedelemi szolg6ltatisok, valamint
az inform6ci6s trirsadalommal dsszefiiggri szolgriltatasok egyes k6rd6seir6l sz6l6 2001. 6vi
CVIII. tdrvdny (a tov5bbiakban: Elker tv.) l3/A. g (3) bekezddse:

A szolgtiltatd a szolgdltatas nyiijtdsa cdljdbdl kezelheti azon szemilyes adatokat, amelyek
a szolgdltatds nyijtdsdhoz lechnikailag elengedhetetleniil sz ladgesek. A szolgdltatdnak
az egdb feltitelek azonossdga esetdn gt kell megvdlasztania is minden eselben oly
m6don kell zemeltetnie az informdci6s tdrsadalommal dsszefiggd szolgdltatds nyijtdsa
sordn alkalmazott eszkizdket, hogt szemilyes adatok kezeldsire csak akkor keriilj1n sor,
ha ez a szolgdltatds nyiljtdxihoz ds az e tarvdnyben meghatdrozott egib cdlok
teljes ldsdhez feltitleniil sziikiges, azonban ebben az esetben is csak a sziil<sdges
mdrtikben ds ideig.

8.

T6j 6koztatj uk,

hogy

o

az adatkezel6s az

a

kdteles a szem6lyes adatokat megadni, hogy tudjuk a as*dfeglali&it szobafoglalisdt
telj esiteni

6n hozziiirulisdn

.

az ad*szolgiitatis elmaraddsa azzal a kiivetkezm6nvekkel jdr, hogy nem tudjuk a
fo glalls6t feldol gozni.
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Az IGIiNYBE vETT ApATFELDoLGozdK
T{rhely-szolgfltat6

1. Adatfeldolgoz6

2.

riltal elliitott tev6kenys6g: Trirhely-szolgriltatris

Adatfeldolgoz6 megnevez6se 6s elirhet6sege:
Morgens Design Kft.
8800 Nagykanizsa, Cs6nyi Litszld
Cdgi: 10-09-035946
30-648-0047

3. Az

t.2.

adatkezel6s t6nye, a kezelt adatok k6re: Az 6rintett riltal megadott valamennyi

szem6lyes adat.

4.

Az drintettek k6re: A weboldalt haszn6l6 valamennyi drintett.

5.

Az adatkezel6s c6lja: A weboldal el6rhet6ve tdtele, megfelel6 miiktidtetdse.

6. Az adatkezel6s

id6tartama az adatok tdrldsdnek hatrirideje: A regisztnici6 tdrldsdvel

azonnal.

7. Az

adatfeldolgozis jogalapja: a FelhasmilLl6 honilinulirs4 az Infow. 5. $ (1)
bekezd6se, 6. cikk (l) bekezd6s a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi
szolgri.Lltauisok, valamint az inform6ci6s t irsadalommal tisszeffigg6 szolgrl'ltatrisok
egyes k6rd6seir6l sz6l6 2001. 6vi CVIII. tdrvdny 13/A. $ (3) bekezd6se.
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A GoocLE ANALYTrcs,lLxalnalzAs.l

1.

Ez a honlap a Google Analytics alkalmazist haszn6lj4 amely a Google Inc. (,,tioogle")
webelemzri szolgiiltat6sa. A Google Analytics rigynevezett ,,cookie-kat", sz6vegfiljlokat
haszniil, amelyeket a szimit6gdpdre mentenek, igy el6segitik Felhasmril6 6ltal l6togatott
weblap haszniilalinak elemzdsdt.

2.

A Felhaszn6l6 altal hasznilt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal l6trehozott inform6ci6k
rendszerint a Google egyik USA-beli szerverdre keriilnek ds xirol6dnak. Az IPanonimizilds weboldali aktivrilMval a Google a Felhasznril6 IP-cimdt az Eur6pai Uni6
tagdLllamain beliil vagy az Eur6pai Gazdas6gi T6rs6gr<il sz6l6 megiillapodiisban rdszes
mrls rillamokban el6z6leg megriividiti.

3.

A teljes IP-cimnek a Google USA-ban l6v6 szerver6re tdrten6 tovdbbit6s6ra ds ottani
lerdviditds6re csak kivdteles esetekben keriil sor. Eme weboldal tizemehet6j6nek
megbizis6b6l a Google ezeket az informrici6kat arra fogja haszn6lni, hogy kilrt6kelje,
hogyan haszn6lta a FelhaszniLl6 a honlapot, tov6bb5, hogy a weboldal iizemeltet<ijdnek a
honlap aktivitris6val 6sszeffigg6 jelent6seket k6szitsen, valamint, hogy a weboldal- ds az
intemethasznrilattal kapcsolatos tovribbi szolgfltaiisokat teljesitsen.

4

A

Google Analytics keretein beliil a Felhaszn6l6 bdngdsz6je riltal tovribbitott [P-cimet
nem vezeti 6,ssze a Google miis adataival. A cookie-k t6(oldset a Felhaszndl6 a
b6ng6sz6j6nek megfelel6 berillitls6val megakad6lyozhatja, azonban felhivjuk figyelmdt,
hogy ebben az esetben el6fordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkci6ja lesz
teljes kdnien haszn6lhat6. Megakad6lyozhatja tovribb6, hogy a Google gy0jtse 6s
feldolgozza a cookie-k 6ltali, a Felhaszn6l6 weboldalhaszn6lattal kapcsolatos adatait
(beledrtve az IP-cimet is), ha let6lti 6s telepiti a ktivetkez6 linken eldrhet6 bdng6sz6
plugint . httos://tools.soosle.
dloaee/eaootout?hl:hu
Tovdbbi trijdkoztatds az al6bbi linken 6rhetri el:
hftns: suDDort-aooal e.com/anahtics/answer/6004245

1\
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DM rEvpxrxvspc

A gazdasrigi rekliimtevdkenys6g alapvet6 feltdteleir6l 6s egyes korl6tair6l sz6l6 2008. 6vi
XLVIII. tdrv6ny 6. 8-a 6rtelm6ben a felhasmal6 el6zetesen 6s kifejezetten hozzhjin'ihat
ahhoz, hogy Szolg6ltat6 reklimajrinlataival, egy6b kiildem6nyeivel a +egis*riei5l€r
megadottel6*et6segein megkeresse.

2.

Tov6bb6 a Vend6g @elhaszn6l6) a jelen trij6koaat6 rendelkez6seit szem eltitt tartva
hozzfijitnihat ahhoz, hogy Szolg6ltat6 a rekldmajrinlatok kiild6sdhez sziiksdges
szemdlyes adatait kezelj e.

3.

Szolgri{tat6 nem kiild k6retlen reldiimiizenetet, 6s Felhasmril6 korldtozas 6s indokolis
n6lkiil, ingyenesen leiratkozhat az aj6,nlatok ktild6s6r6l. Ebben az esetben Szolgri{tat6

rekl6miizenetek kiilddsdhez sziiks6ges - szem6lyes adatrit ttirli
nyilv6ntarris6b6l 6s tovribbi rekftirnajri.nlataival nem keresi meg a Felhaszn6l6t.

minden

- a

Felhaszn6l6 a rekl6.rnokr6l leiratkozhat az tizenetben l6v6 linkre kattintva.

4.

Az adatgyiijtds t6nye, a kezelt adatok kdre 6s az adatkezel6s c6lja:

Szem6lyes adat

Az adatkezel6s c6lia

N6v, e-mail clm.

Azonositds, a hirlev6lre val6 feliratkoziis
lehet6v6 t6tele.

A feliratkozds id6pontia

Technikai m(velet vdgrehajtdsa.

A feliratkoz6s

5.

kori IP cim

Technikai m[ivelet v6grehajtdsa.

Az 6rintettek k6re: A hirlev6lre feliratkoz6 valamennyi drintett

6. Az adatkezel6s

c6lja: reklirnot tartalmaz6 elektronikus iizenetek (e-mail, sms, push
iizenet) kiild6se az 6rintett ftsz5re, titjlkozlat6s nyrijtrisa az aktutilis informrlci6kr6l,
term6kekr6l, akci6k6l, irj funkci6k6l stb.
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Az adatkezel6s id6tartama, az adatok t6rl6s6nek hatrirideje: a hozzirjirull nyilatkozat
visszavonds6ig, azaz a leiratkozirsig tart az adatkezel6s.

8.

Az adatok megismer6s6re jogosult lehets6ges adatkezel6k szem6lye, a szem6lyes
adatok cimzettjei: A szemdlyes adatokat az adatkezelo 6rt6kesit6 6s marketing
munkatiirsai kezelhetik, a fenti alapelvek tisaeletben tartils6val.

9.

Az 6rintettek adatkezel6ssel kapcsolatos jogainak ismertet6se:
Az 6rintett k6relmezheti az adatkezel<it6l
o a 16 vonatkoz6 szemdlyes adatokhoz yal6 hozzAf{rdst (hozzif6r6s joga),
o azok helyesbit6s6t (helyesbit6shez val6 jog),

e
I
o

o
.

ttirl6s6t (elfeledtet6shez val6jog),
vagy adatai kezel6s6nek korl6tozlMt (adatkezelds korl6tozisrihoz val6 jog), 6s

az 6rintett jogosult ana" hogy a rd vonatkoz6, iltala az adatkezel6 rendelkez6sdre
bocsiitott szemdlyes adatokat tagolt, szdles k<irben hasznrilt, g6ppel olvashat6
formdtumban megkapja tovdbb6 jogosult arr4 hogy ezeket az adatokat egy mdsik
adatkezel6nek toviibbitsa an6lkiil, hogy e^ akadiiyozni az adatkezel6
(adathordozhat6s6ghoz val6 jog),
tiltakozhat a szem6lyes adatok adott c6lb6l tdrtdnti kezeldse ellen (tiltakozrishoz val6
jog), valamint
tovdJJcb| az 6intettnek joga van ahozzAjitrriits brirmely id<ipontban ttirtdn6
visszavon6s6hoz.

9.

A szem6lyes adatokhoz val6 hozzrif6r6st, azok ttirl6s6t, m6dosit{s{t, vary kezel6s6nek
korldtozisit, az adatok hordozhat6sigit, az adatkezel6sek elleni tiltakozist az aldbbi
m6dokon tudja 6rintett kezdem6nyezni:
- postai riton a 8380 H6viz, Dr. Schulhof Vilmos s6trfuiy 1. cimen

-

e-mail ftjrlm azinfo@soaheviz.hu vagy hotel@spaheviz.hu e-mail cimen,
telefonon a +36 83 501 708-as szimon.

10. Az 6rintett brirmikor, inryenesen leiratkozhat

a

hirlevdlr6l.

10. Az adatkezel6s jogalapja: az drintett hor"6j6ru1*,6. cikk (1) bekezdds a) porrt, az az
lnfow. 5. $ (l) bekezd6se,6s a gazdas6gi rekl6,rntev6kenys6g alapvet6 felt6teleir6l ds
egyes korl6tair6l sz6l6 2008. 6vi XLVIII. t<irvdny 6. g (5) bekezddse:
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A rekldmozi. a

rekldmszolgdltatL, illene

II

I

a reHdm kazzitevdje - a

hozzijdruldsban
meghatdrozott kirben - a ndluk hozzdjdruli nyilatkozatot tevd szemdlyek szemdlyes
adatair6l nyilvdntartdst vezet. Az ebben a nyilvdntartdsban rogzitett - a rekldm
cimzettjdre vonatkozd - adat csak q hozzdjdruli nyilatkozatban foglaltaknak megfelelden,
qnnak visszavondsdig kezelhetS, is harmadik f,il szdmdra kizdrhlag az drinteu szemily
el1zeles hozzdj druldsdval adhatd dt.

11. T6j 6koztatj uk, hogy

o

o
.

az ardatkezel6s az On hozziiirulfsdn
ktiteles a szem6lyes adatokat megadni, ha hirlevelet szeretne kapni t6liink.
az adatszolgAltat6s elmaraddsa azzal a B0$lL9Z!qEg@9! i ar, hogy nem tudunk
6nnek hirlevelet kiildeni.
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BnLs6 ,qolrvEoor,slr

Az adatkezel6s jogalapja: az drintett hozzejiruJreA melyet a bejelent<i lap al6inisrlval
juttat kifejezesre.

2.

Az adatkezel6s c6lia:. az idegenforgalmi ad6val kapcsolatos jogszabriLlyi el6ir6soknak
val6 megfelel6s.

3.

Az adatkezel6s id6tartama, az adatok tSrl6s6nek hatdridej e: anig az illet6kes hat6srlg
az adott jogszabriLlyokban meghatrirozott kdtelezettsdgek teljesiteset ellen6rizheti, tov6bbri
a szerz6d6s eset6n hat6rideje - a szirnvitelr6l sz6l6 2000. 6vi C. tdrveny 169. $ (2)
bekezddsdnek megfelel6en

4.

-

az adott 6vet kdvet<i 7. 6v december 3 l -e.

A kezelt adatok k0re: ndv, e-mail, lakcim, igazolvriny szim,

riLllampolgrirs6g, sz0letdsi

id<i, rendszam, egydb szemelyes adatok.

5.

Az adatok megismerGsdre jogosult lehets6ges adatkezel6k szem6lyel A sz.emdlyes
adatokat az adatkezelo pdnztigyi osztiily munkatii.rsai kezelhetik, a fenti alapelvek
tiszteletben tartrMval.

Nev.lucyxinrYAx r o.rrxgze luse

l. Az adatkezel6s

jogalapja:

a

Felhasznd{6 dnkdntes hozzAjintlisa mely ezzal 6
cselekedettel tdrtinik, amikor Felhasznin6 eadja Szolgriltat6 rdszdre a szem6lyes adatait
tartalmaz6 ndvjegydt.

2. A

kezelt adatok k6re: n6v, telefonszirn, lakcim, e-mail cim, munkahely, munkahely

cime, tov6bb6 a ndvjegykrirtyri.n szerepki egydb szemilyes adat.

3.

Az adatkezel6s c6lja: a kapcsolatdpit6s, a szemdlyek kdzdtti 6rintkezds megk<innyit6se.

4. Jelen adatkezelisi tejekoztati

rendelkez6seit megfelel<ien

kell

alkalmazni

a

n6vjegykdrtydl< itadrisa azok kezel6se esetdn.

5. Az adatok tdrl6s6nek hatirideje: a hozzAjitnio

nyilatkozat visszavonlsitig. azaz a
ndvjegykirtya megsemmisit6sdre vonatkozd utasifisig.

6. Az adatok megismer6s6re jogosult

lehets6ges adatkezel6k szem6lye: A szemdlyes
adatokat az adatkezelo munkat6rsai kezelhetik, a fenti alapelvek tisaeletben tart6siival.
15
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K6z6ssicr oLDALAK
I

.

2.

Az adatgyiijtds t€nye, a kezelt adatok kdre:
Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtubeflnstagram
regisztrilt neve, illetve a felhasmri,l6 nyilvinos profilk€pe.
Az 6rintettek ktire:
Valamennyi 6rinteu, aki regisztnilt a
Facebook/GoogleVTwitter/Pinterest/Youtube/Instagram
,,l6jkolta" a weboldalt.

stb. ktizds#gi oldalakon

stb. k6ztiss6gi oldalakon,

6s

3. Az adatgl'tijtds c6lja: A

kdzdss6gi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek,
term6keinek, akci6inak vagy magrinak a weboldalnak a megosztiisa, illetve ,,l6jkol6sa",
ndpszeriisit6se.

4- Az

adatkezel6s id6tartama, az adatok tdrl6sdnek hatrirideje, az adatok megismer6sere
jogosult lehets6ges adatkezel6k szem6lye 6s az &intettek adatkezeldssel kapcsolatos
jogainak ismertetese: Az adatok fomisrir6l, azok kezel6sdr<il, illewe az irtadds m6djrlr6l,
6s jogalapjar6l az adott k6z6ss6gi oldalon uljdkoz6dhat az 6rintett.

Az adatkezel6s

a

kdz6ssegi oldalakon val6sul meg, igy az adatkezcl6s id6tartamrira m6djrira illetve az
adatok tdrl6si es m6dosiuisi lehet<is6geire az adott kdzdssdgi oldal szabri'lyozlsa
vonatkozik.

5.

Az

adatkezelds jogalapja: az 6rintett 6nk6ntes hozzd6.rulisa szem6lyes adatai

a ktiztissdgi oldalakon.

t6

kezelisihez
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0cyrtlxl pcsollror Is ecyen aolrxeznlpsnx

l.

Amennyiben az adatkezel6 szolgriltatrisainak iginybev6tele sorrln kdrdds mertilne fel,
esetleg probl6mija lenne az drintettnek, a honlapon megadott m6dokon (telefon, e-mail,
ktiz<iss6gi oldalak stb.) kapcsolatba ldphet az adatkezel6vel.

2.

Adatkezel6 a be6rkezett e-maileket, iizeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott
adatokat az 6rdekl6dri nevdvel 6s e-mail cim6vel, valamint m6s, tink6nt megadott
szem6lyes adalival egytitt, az adatkdzl6st<il szdrnitott legfeljebb 2 ev elteltdvel tdrli.

3.

E t6j6koztat6ban fel nem sorolt adatkezel6sekr6l az adat felv6telekor ad az Intdzmdny
t6j 6koztatast.

4.

Kiv€teles hat6sigi megkeresdsre, illet<ileg jogszabrily felhatalmazrisa alapj6n miis szervek
megkeresdse esetdn a Szolgriltat6 kdteles t6j6koztauis adrisrira adatok kcizlds6re,
6tad.6sira, illet6leg iratok rendelkezesre bocsiit6siira.

5.

A Szolg6ltat6 ezen esetekben

Az

6nlurerrsx;ocar

- amennyiben

az a pontos cd,lt 6s az
adatok ktirdt megjeldlte - szem6lyes adatot csak annyit 6s olyan m6rt6kben ad ki, amely a
megkeresds c6ljri,nak megval6siuisiihoz elengedhetetleniil sztiksdges.

l.

a megkeres6 rdszdre

A hozzif6r6s joga

6n jogosult an4 hogy az

adalkezelltbl visszajelzdst kapjon arra vonatkoz6an, hogy
szem6lyes adatainak kezel6se folyamatban van-e, 6s ha ilyen adatkezelds folyamatban van,
jogosult arra, hogy a szemdlyes adatokhoz ds a rendeletben felsorolt informrici6khoz
hozzif6r6st kapjon.

2. A helyesbit6shez

val6 jog

6n jogosult arr4 hogy kdres6re az adalkezelo indokolatlan k€sedelem n6lkiil helyesbise a 16
vonatkoz6 pontatlan szem6lyes adatokat. Figyelembe vlve az adalkezel6s celjrit, On jogosult
arr4 hogy k6rje a hianyos szemdlyes adatok - egyebek mellett kiegdszit6 nyilatkozat ritjrfur
tiirt6n6

3.

-

kiegeszitds6t.

A ttirl6shez val6 jog

L7
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6n jogosult arra, hogy k6r6sdre az adatkezelo indokolatlan k6sedelem n6lkil tdrdlje a 16
vonatkoz6 szem6lyes adatokat, az adatkezelo pedig kdteles arra, hogy Onre vonatkoz6
szem6lyes adatokat indokolatlan k6sedelem n6lkiil ttir<ilje meghatrlrozott felt6telek eset6n.

4.

Az elfeledtet6shez val6 jog

Ha az adalkezel6 nyilvrinoss6gra hozta a szem6lyes adatot, 6s azt tdrdlni kdteles, az el6rhet6
technol6gia ds a megval6sitris kdltsdgeinek figyelembev6tel6vel megteszi az dsszeriien
elv6rhat6 ldpdseket - ide6rtve technikai intdzked6seket - annak 6rdek6ben, hogy trijdkoaassa
az adatokat kezel6 adatkezel6ket, hogy 6n kdrelmezte a sz6ban forg6 szem6lyes adatokra
mutat6 linkek vagy e szemdlyes adatok mrlsolatri.nak, illetve mr{sodp€ldei,nyrinak ttirl6s6t.

5.

Az adatkezel6s korldtozds6hoz val6 jog

6n jogosult an4 hogy k6r6s6re az adalkezell korlitozza az

adatkezel6st, ha az aldbbi

felt6telek valamelyike teljesiil:
On vitatja a szemdlyes adatok pontoss6g6t, ez esetben a korl6tozis ana az id6tartamra
vonatkozik, amely lehet<iv6 teszi, hogy az adatkezplo ellen6rizze a szem6lyes adatok

.

pontosvigtit;

t

az

adatkezel6s jogellenes, 6s

6n ellenzi az

adalok tdrl6s6t, 6s ehelyett kdri azok

felhaszr6las6nak korl6tozriMt;

c
r

az adatkezel6nek m6r nincs sziiks6ge a szem6lyes adatoka adatkezel6s c6ljrib6l, de On
ig6nyli azokat jogi ig6nyek el6terjesZ6sdhez, 6rv6nyesit6s6hez vagy v6delm6hez;

On tiltakozoll az ada*ezel6s ellen; ez esethn a korlltozis arra az id6tartamra
vonatkozik, amig megd.ilapiuisra nem keriil, hogy az adatkezel6 jogos indokai
els6bbs6get dlveznek-e On jogos indokaival szemben.

6.

Az adathordozhat6s6ghoz val6 jog

6n jogosult arra, hogy a

16 vonatkoz6, iitala egy adatkezel6 rendelkez6s6re bocsiitott
szem6lyes adatokat tagolt, sz6les kdrben haszniilt, g6ppel olvashat6 formiitumban megkapja,
tovdbbd jogosult arra, hogy ezeker az adatokat egy mtisik adatkezel<inek tov6bbitsa an6lkul,
hogy ezt akad6lyozni az az adatkezel6, amelynek a szemdlyes adatokat a rendelkez6sdre
bocsritotta (...)

7.

A tiltakozrishoz val6 jog

6n jogosult ana, hogy a

saj6t helyzet6vel kapcsolatos okokb6l brirmikor tiltakozzon
(...)
szem6lyes adatainak a
kezeldse ellen, ide6rtve az emlitett rendelkez6seken alapul6
profilalkotrist is.
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kiizvetlen iizletszerz6s est6n

Ha a szemdlyes adatok kezel6se kdzvetlen tizletszerzds drdek6ben tctrtdnik. On jogosult arr4
hogy brirmikor tiltakozzon a rii vonatkoz6 szem6lyes adatok e cdlb6l tdrtdn6 kezeldse ellen,
ide6rwe a profilalkotrist is, amennyiben az a ktizvetlen tzletszerulshez kapcsol6dik. Ha On
tiltakozik a szemdlyes adatok kdzvetlen iizletszerz6s drdekdben t6rt6n6 kezeldse ellen. akkor a
szemdlyes adatok a tovribbiakban e c6lb6l nem kezelhet6k.

9. Automatizilt

dtint6shozatal eryedi iiryekben, bele6rtve a profilalkotist

On jogosult

arr4 hogy ne terjedjen ki Onre az olyan, kizir6lag automatizilt adatkezeldsen idedrtve a profilalkotiist is - alapul6 diintds hatrily4 amely Onre nezve joghatassal jrima vagy
6t hasonl6k6ppen jelent6s mdrtdkben 6rintend.
Az el6zb bekezdds nem alkalmazand6 abban az esetben, ha a d6nt6s:
On 6s az adalkezell ktizdtti szerzddds megkdtdse vagy teljesitdse 6rdek6ben
sztiks6ges;

.

o
o

meghozatalit az adatkezelore alkalmazand6 olyan uni6s vagy tagrillami jog teszi
lehet6v6, amely 6n jogainak 6s szabadsigainak, valamint jogos 6rdekeinek v6delm6t
szolgiil6 megfelel6 int6zked6seket is meg6llapit; vagy
On kifejezett hozzijfrul6srin alapul.

Ixrtzxrotsr slrAntoo
Az adatkezel6 indokolatlan kdsedelem n6lkiil, de mindenf6lek6ppen a kdrelem bedrkezdsdt6l
szimitott I h6napon beliil trij6koaatja 6nt a fenti kdrelmek nyomrin hozott intdzkeddsekSl.
Sztiksdg esetdn ez 2 h6nappal meghosszabbithat6. A haLlrid6 meghosszabbitis6.r6l az
adatkezel6 a kdsedelem okainak megieltil6s€vel a kdrelem kdzhezvdteldt6l szlmitott I
h6napon betiil tij 6koztatja Ont.

Ha az adatkezel<i nem tesz int6zked6seket az On k6relme nyom6n, k6sedelem n6lkiil, de
legk6s6bb a k6relem be6rkez6s6t6l szrimitott egr h6napon betiil tdj6koztatja Ont az
int6zked6s elmaradrisrinak okair6l, valamint arr6l, hogy On panaszt nytijthat be valamely
feliigyeleti hat6s6gnril, 6s dlhet bir6s6gi jogorvoslati jog6val.

Az A DATKEzELtiS srzroxsAc.A

Az

adatkezel6 6s az adatfeldolgoz6 a tudomriny 6s technol6gia dlklsa ds a megval6sitiis
k6lts6gei, tov6bb6 az adatkezelds jellege, hat6krire, kdrtilm6nyei ds cdljai, valamint a
term6szetes szem6lyek jogaira 6s szabadsiLgaira jelentett, viiLltoz6 val6sziniis6gri 6s srilyossrigri
kockivat figyelembevdteldvel megfelel6 technikai 6s szervez6si int6zked6seket hajt v6gre
annak 6rdek6ben, hogy a kockrizat mdrt6k6nek megfelel6 szintii adatbiaonsiigot garantrilja,
idedrtve, t<lbbek kaiziitt, adott esetben:
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a)

II

I

a szem6lyes adatok illnevesit6sdt ds ti&ositas6t;

b) a

szem6lyes adatok kezel6sere haszniilt rendszerek 6s szolgiiltatasok folyamatos
bizalmas jelleg6nek biaositrisrit, integriLis6t, rendelkez6sre rilhisrlt 6s ellenall6
kdpess6g6t;

vagy miiszaki incidens esetdn az arra val6 k6pess6get, hogy a szem6lyes
adatokhoz val6 hozzri,f6rdst 6s az adatok rendelkezdsre 6llisiit kell<i id6ben vissza lehet
6llitani;

c) fizikai

d)

az adatkezel6s biaons6grlnak garantrikls6ra hozott technikai 6s szervezisi int6zkedisek
hat6konys6gri.nak rendszeres tesztel6s6re, felm6rds6re 6s drtdkel6sdre szolg6l6

eljinist.

Adatkezel6 SSL titkositist nem haszn6l a weboldalon.

Az

rnt:rrerr ri.le xozrnrAsa rz nnnrr eoellrt tlctoelsnoL

Ha az adatvddelmi incidens val6sziniisithet6en magas kockrizattal jiir a term6szetes szem6lyek
jogaira ds szabadsdgaira ndme, az adatkezel<i indokolatlan k6sedelem n6lkiil t6j6koztatja az
6rintettet az adatv6delmi incidensr6l.

rdsz6re adott trijdkoztatAsban viklgosan 6s k6z6rthet6en ismertetni kell az
adatv6delmi incidens jelleg6t, 6s kiizdlni kell az adawddelmi tisztvisel6 vagy a tovribbi
trij6koaatrist nyrijt6 egy6b kapcsolattart6 nev6t 6s el6rhet6s6geit; ismertetni kell az
adatv6delmi incidensb6l ered6, val6sziniisithet6 k<ivetkezrn6nyeket; ismertetni kell az
adatkezel6 iital az adawddelmi incidens orvosl6siira tett vagy tervezett int6zked6seket,
bele6rtve adott esetben az adaw6delmi incidenstxil ered6 esetleges h6tninyos ktivetkezm6nyek
enyhitdsdt c6lz6 intdzked6seket.

Az 6rintett

Az 6rintettet nem kell tej6koztatni, ha a kdvetkezti feltdtelek b6rrnelyike teljesiil:
o az adatkezel6 megfelel6 technikai 6s szenez6si v6delmi int6zked6seket hajtott
v6gre, 6s ezekel az int6zkeddseket az adatvddelmi incidens 6ltal 6rintett adatok
tekintetdben alkalmaarik, kiilSniisen azokat az intdzked6seket - mint pdld6ul a
titkositiis alkalmaziisa -, amelyek a szem6lyes adatokhoz val6 hozzrlfer6sre fel nem
jogositott szem6lyek sziLrndra 6rtelmezhetetlenn6 teszik az adatokat;
c az adatkezel6 az adatv6delmi incidenst ktivet6en olyan tov6bbi int6zked6seket tett,
amelyek biztositjilq hory az 6rintett jogaira 6s szabadsigaira jelentett, magas
kock{zat a tovrlbbiakban valtisziniisithet6en nem valtisul meg;
o a tij6koaatris aninytalan er6feszit6st tenne sziiks6gess6. Ilyen esetekben az
6rintetteket nyilvtinosan k6zz6tetl inform6ci6k ttjrlLn kell t6j6koztatni, vagy olyan
hasonl6 int6zked6st kell homi, amely biztositja az drintettek hasonl6an hat6kony
ti$akoaatAsit.
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II

I

Ha az adatkezel6 m6g nem 6rtesitette az 6rintettet az adatvddelmi incidensr6l, a feliigyeleti
hat6s6g, miuui.n mdrlegelte, hogy az adatv6delmi incidens val6sziniisithet6en magzrs
kockdzattal jrtu-e, elrendelheti az 6rintett t6jdkozt^tker

Aorrl'toe Llrr rr-crnrrs sEJrr-rrirEsr r u,rr6sAcr..\x
Az adatv6delmi incidenst az adatkezel| indokolatlan

kdsedelem n6lkiil, 6s ha lehetsdges,
legk6stibb 72 firixal azutri.n, hogy az adatv6delmi incidens a tudomiisara jutott, bejelenti az 55.
cikk alapjan illet6kes feliigyeleti hat6srignak, kiv6ve, ha az adatvddelmi incidens
val6sziniisithet6en nem jiir kockrizattal a termdszetes szem6lyek jogaira 6s szabadsrigaira
n6zve. Ha a bejelentds nem t6rt6nik meg 72 6rin beliil, mell6kelni kell hozzA a k6sedelem
igazolisira szolgil6 indokokat is.

Prxaszrrrrlt lsHEr6sEc

Az

adatkezel6 esetleges jogs6rt6se

ellen panasszal

InformAci6szabads6g Hat6srignrll lehet 6lni:

Nemzeti Adatvddelmi ds Informiicioszabadsrig Hat6slg
I 125 Budapest, Szil6gyi Erzs6bet fasor 22/C.
Levelez6si cim: 1530 Budapest. Postah6k: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-'l -39'l -14'l 0
E-mail : ug.vfelszolgalat@naih.hu
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ZA*szo
A t6j6koztat6 elkdszitdse sonin figyelemmel voltunk az al6bbi jogszab6lyokra:

A

termdszetes szemilyeknek a szem6lyes adatok kezeldse tekintet6ben t6rt6n<i
v6delmdr6l 6s az ilyen adatok szabad dramHeir6l, valamint a 95l46lEK rendelet
hatiilyon kiviil helyeziser6l (riLltali,nos adaw6delmi rendelet)
EUROPAI
PARLAMENT ES A TANACS (EU)2016/679 RENDELETE (2016.aprilis 27.)

AZ

l. 6vi CXII. ttirviny - az inform6ci6s

201

dnrendelkezisi

jogr6l 6s

az

inform6ci6szabadsdgr6l (a tov6bbiakban: Infotv.)

2001. ivi CVIII. tdrveny az elektronikus kereskedelmi szolgriltatrisok, valamint az
inform6ci6s tiirsadalommal 6sszeftiggri szolgriltatrisok egyes k6rddseir6l (fi6k6pp a l3lA.

-

$-a)

2008. 6vi XLVIL ttirvdny
gyakorlat tilalmrir6l;

-

a fogyaszt6kkal szembeni

2008. 6vi XLVIIL tdrvdny
egyes korl6tair6l (k0l6ndsen

-

a gazdas.igi reklimtevdkenys6g alapvet6 feltiteleir6l

tisztess6gtelen kereskedelmi

6s

a 6.9-a)

2005. 6vi XC. tdrvdny az elektronikus informdci6szabadsrigr6l
2003. 6vi C. t6rv6ny az elektronikus hirkdzldsr<il (kifejezenen a 155.9-a)
1612011. sz. v6lemdny a viselked6salapri online

reklirn bevrilt gyakorlauira vonatkoz6

EASA/IAB-aj rintrisr6l

A

Nemzeti Adatvddelmi

is

Informrici6szabadrig Hat6sig ajanleisa
trijdkoztatis adaw6delmi ktivetelm6nyeir6l

az

ellzetes

2005. 6vi CLXIV. tdrvdny a kereskedelemr6l

Az Eur6pai

Parlament 6s a Tan6cs (EU) 20161679 rendelete (2016. riprilis 27.) a
termdszetes szem6lyeknek a szemdlyes adatok kezeldse tekintetdben tdrt6n6 v6delmdr6l
6s az ilyen adatok szabad eramlas.i'r61, valamint a 95/46tEK rendelet hatii'lyon kiWl
helyez6s616l
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