A Káli Malom 9HQGpJKi].IW $'$7.(=(/e6,7È-e.2=7$7Ï-$
1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A .iOL 0DORP 9HQGpJKi] .IW. (1161 Budapest, Budapesti út 20.B.ép.), a Káli Panorama Resort
]HPHOWHWĘMHNpQW PLQGHQ HVHWEHQ EL]WRVtWMD D] iOWDOD NH]HOW V]HPpO\HV DGDWRN WHNLQWHWpEHQ D]
DGDWNH]HOpV MRJV]HUĦVpJpW pV FpOV]HUĦVpJpW ( WiMpNR]WDWy FpOMD KRJ\ D V]iOOiVW IRJODOy V]HPpO\HV
DGDWDLNDW PHJDGy YHQGpJHLQN PiU D IRJODOiV LOOHWYH V]HPpO\HV DGDWDLN PHJDGiVD HOĘWW PHJIHOHOĘ
LQIRUPiFLyNDWNDSKDVVDQDNDUUyOKRJ\FpJQNDGDWDLNDWPLO\HQIHOWpWHOHNpVJDUDQFLiNPHOOHWWPHQQ\L
LGHLJNH]HOL$]HWiMpNR]WDWyEDQIRJODOWDNKR]FpJQNPLQGHQV]HPpO\HVDGDWNH]HOpVVHOMiUyHVHWEHQ
tartja magát, az itt lHtUWDNDWPDJXQNUDQp]YHN|WHOH]ĘQHNWDUWMXN
Fenntartjuk ugyanakkor a jelen egyoldalú jognyilatkozatban leírtak megváltoztatásának jogát, ez
HVHWEHQ D] pULQWHWWHNHW HOĘ]HWHVHQ WiMpNR]WDWQL IRJMXN  .pUMN DPHQQ\LEHQ NpUGpVH YDQ D] H
WiMpNR]WDWyEDQ IRJODOWDNNDO NDSFVRODWEDQ NDOLSDQRUDPDUHVRUW#JPDLOcom nekünk. Cégünk
tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak, illetve némely esetben az
DGDWNH]HOpVDV]HU]ĘGpV PHJN|WpVpWPHJHOĘ]ĘHQD]pULQWHWWNpUpVpUHW|UWpQĘOpSpVHNPHJWpWHOpKH]
szükséges.
$GDWNH]HOpVHLQNPHJIHOHOQHNDYRQDWNR]yMRJV]DEiO\RNQDNNO|Q|VHQDN|YHWNH]ĘNQHN
ᇏ Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében W|UWpQĘ YpGHOPpUĘO és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül KHO\H]pVpUĘO (általános
adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR”)
ᇏ Az LQIRUPiFLyV önrendelkezési jogról és az LQIRUPiFLyV]DEDGViJUyO szóló 2011. évi CXII.
törvény („Info. tv.”).
Cégünk adatai, HOpUKHWĘVpJHLDN|YHWNH]ĘN
Név:
.iOL0DORP9HQGpJKi].IW
Székhely:
1161 Budapest, Budapesti út 20.B.ép.
Adószám:
23436404-2-42
Cégjegyzékszám:
01 09 965592
7HOHIRQV]iP
 416 4771
E-mail:
NDOLSDQRUDPDUHVRUW#JPDLOFRP
$]HJ\HVDGDWNH]HOpVHLQNNHONDSFVRODWEDQDN|YHWNH]ĘWiMpNR]WDWiVRNDWDGMXN
21/,1(6=È//È6)2*/$/È66$/g66=()h**ė$'$7.(=(/e6
&pJQN OHKHWĘVpJHW EL]WRVtW RQOLQH V]iOOiVIRJODOiVUD DQQDN pUGHNpEHQ KRJ\ J\RUV NpQ\HOPHV pV
N|OWVpJPHQWHVPyGRQIRJODOKDVVRQV]REiWDKáli Panorama Resort-ba.
$V]HPpO\HVDGDWRNNH]HOĘMH: .iOL0DORP9HQGpJKi].IW%XGDSHVW%XGDSHVWL~W.B.ép.
Az adatkezelés célja D V]iOOiVIRJODOiV PHJN|QQ\tWpVH N|OWVpJPHQWHVVp hatékonyabbá tétele, a
V]iOOiVWIRJODOyYHQGpJJHOW|UWpQĘNDSFVRODWIHOYpWHO
Az adatkezelés jogalapja D V]iOOiVW IRJODOy V]HPpO\ HOĘ]HWHV KR]]iMiUXOiVD A jelen tájékoztató
HOIRJDGiViYDO D] pULQWHWW NLIHMH]HWW KR]]iMiUXOiViW DGMD D V]HPpO\HV DGDWDL MHOHn pont szerint
kezeléséhez.
$ NH]HOW V]HPpO\HV DGDWRN N|UH PHJV]yOtWiV YH]HWpNQpY pV NHUHV]WQpY ODNFtP RUV]iJ
LUiQ\tWyV]iPYiURVXWFDKi]V]iP) WHOHIRQV]iPH-PDLOFtPJD]GDViJLWiUVDViJHVHWpEHQFpJQpYpV
székhely, bankkártya száma, CVC kód, 6=e3-NiUW\DDGDWRN D]RQRVtWyNiUW\iQV]HUHSOĘQpY  Online
EHMHOHQWĘODSNLW|OWpVHHVHWpQDN|YHWNH]ĘDGDWRNDWLVNH]HOLDV]iOOiVKHO\személyazonosító okmány
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(személyi igazolvány, útlevél, vagy jogosítvány) száma, állampolgárság, születési hely és dátum, a
JpSMiUPĦUHQGV]iPD
$]DGDWNH]HOpVLGĘWDUWDPDDIRJODOiVV]HULQWLWDUWy]NRGiVLGiWXPXWROVyQDSMiWN|YHWĘNpWpY
$GDWIHOGROJR]y LJpQ\EHYpWHOH: cégünk D] RQOLQH V]iOOiVUHQGV]HUKH] LQIRUPDWLNDL V]ROJiOWDWy
VHJtWVpJpWYHV]LLJpQ\EHDN|YHWNH]ĘNV]HULQW

Adatfeldolgozó neve

6]pNKHO\H

Adatfeldolgozói feladat leírása

1HW+RWHO%RRNLQJ.IW

8200 Veszprém, Boksa
tér 1/A

$5(6Q:(%rendszer révén az online
V]iOOiVIRJODOiVOHKHWĘVpJpQHNEL]WRVtWiVD, prearrival e-PDLOPRGXOPĦN|GWHWpVH

$MHOHQDGDWNH]HOpVLWiMpNR]WDWyHOIRJDGiViYDOD]pULQWHWWNLIHMH]HWWKR]]iMiUXOiViWDGMDDKKR]KRJ\D]
$GDWIHOGROJR]y – a szolgáltatás kényelmesebbé, testreszabottá tétele érdekében – további
DGDWIHOGROJR]yNDWYHJ\HQLJpQ\EHDN|YHWNH]ĘNV]HULQW
További
adatfeldolgozó neve

6]pNKHO\H

Adatfeldolgozói feladat leírása

+RVWZDUH.IW

1149 Budapest, Róna
utca 120-122

$+RVWZDUH)URQW2IILFHV]iOORGDLUHQGV]HU
DONDOPD]iVDHVHWpQJ\IpONH]HOpVLIHODGDWRN
ellátása.

1066 Budapest, Nyugati
tér 1-2

$IL]HWpVLWUDQ]DNFLyNKR]V]NVpJHV
DGDWNRPPXQLNiFLyOHERQ\ROtWiVDDNHUHVNHGĘpV
DIL]HWpVLszolgáltató rendszere között, a
WUDQ]DNFLyNYLVV]DNHUHVKHWĘVpJpQHNEL]WRVtWiVD
DNHUHVNHGĘSDUWQHUHNV]iPiUD.

BIG FISH Payment
Services .IW

2730RELO.IW

Barion Payment Zrt.

Creative Management
.IW

:LOGELW//&

$IL]HWpVLWUDQ]DNFLyNKR]V]NVpJHV
DGDWNRPPXQLNiFLyOHERQ\ROtWiVDDNHUHVNHGĘpV
a IL]HWpVLV]ROJiOWDWyUHQGV]HUHN|]|WWD
IHOKDV]QiOyNUpV]pUHW|UWpQĘJ\IpOV]ROJiODWL
segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása
pVDIHOKDV]QiOyNYpGHOPHpUGHNpEHQYpJ]HWW
IUDXG-monitoring.

1093 Budapest,
Közraktár u. 30-32.

$IL]HWpVLWUDQ]DNFLyNKR]V]NVpJHV
DGDWNRPPXQLNiFLyOHERQ\ROtWiVDDNHUHVNHGĘpV
DIL]HWpVLV]ROJiOWDWyUHQGV]HUHN|]|WWD
%XGDSHVW,QIRSDUN
IHOKDV]QiOyNUpV]pUHW|UWpQĘJ\IpOV]ROJiODWL
sétány 1. I. épület
segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása
pVDIHOKDV]QiOyNvédelme érdekében végzett
IUDXG-monitoring.
8200 Veszprém, Boksa
tér 1. A ép.

6]HUYHUKRV]WLQJIHODGDWRNHOOiWiVD

225 Chestnut St,
Philadelphia, PA 19106,
USA

$IRJODOiVLUHQGV]HUEHLQWHJUiOWV]RIWYHU
WXODMGRQRVD(V]RIWYHUIHOHOĘVD
YLVV]DLJD]ROiVRNDWpUWHVtWpVHNHWPHJMHOHQtWĘ
DXWRPDWLNXVHPDLOHNNOGpVppUWIRJODOiV
ajánlatkérés, ajánlatadás, pre-arrival
emailküldés, ajándékutalvány-értékesítés és
elégedettségmérés esetén.

7
+36 88 783 704

info@resnweb.com

www.resnweb.com

14/16 Boulevard
Poissonnière, 75009
Paris, France

'-Edge Channel Manager az árak és szabad
V]REDNDSFLWiVRNHJ\KHO\HQW|UWpQĘ
kezeléséhez több értékesítési csatorna
használata esetén.

WKH3DVV.IW

1061 Budapest, Király
utca 30-32. A. ép. 105.

6DEHH$SSJ\IpONH]HOpVLIHODGDWRNHOOiWiVD
illetve az árak és szabad szobakapcitások egy
KHO\HQW|UWpQĘNH]HOpVpKH]W|EEpUWpNHVtWpVL
csatorna használata esetén

)HOKĘPDWUDF.IW.

1071 Budapest,
'DPMDQLFKXWFD
emelet 17.

A )HOKĘ0DWUDF V]RIWYHU alkalmazása esetén
J\IpONH]HOpVLIHODGDWRNHOOiWiVD.

'-Edge SAS

*$] $GDWIHOGROJR]y V]pNKHO\H D] (J\HVOW ÈOODPRNEDQ YDQ tJ\ D UpV]pUH W|UWpQĘ DGDWWRYiEEtWiV
KDUPDGLN RUV]iJED W|UWpQĘ DGDWWRYiEEtWiVQDN PLQĘVO $ :LOGELW //& XJ\DQDNNRU D] iOWDOiQRV
V]HU]ĘGpVLIHOWpWHOHLDGDWYpGHOPLNLHJpV]tWpVpEHpStWHWWHD](XUySDL%Lzottság által javasolt, jóváhagyott
iOWDOiQRV DGDWYpGHOPL NLN|WpVHNHW (UUH WHNLQWHWWHO IHOJ\HOHWL KDWyViJ HQJHGpO\H QpONO LV PHJIHOHOĘ
JDUDQFLiNNDOHOOiWRWWQDNPLQĘVOD:LOGELW//&UpV]pUHW|UWpQĘDGDWWRYiEEtWiVtJ\DQQDNMRJLDNDGiO\D
nincsen.
A] DGDWV]ROJiOWDWiV HOPDUDGiViQDN OHKHWVpJHV N|YHWNH]PpQ\HL Az adatok szolgáltatása
önkéntes. )RQWRVN|UOPpQ\KRJ\D -JDOMHO|OWPH]ĘNNLW|OWpVHN|WHOH]ĘH]HNHOPDUDGiVDHVHWpQQHP
YpJOHJHVtWKHWĘIRJODOiV$WRYiEELPH]ĘNUHVHQKDJ\iVDLO\HQN|YHWNH]Pénnyel nem jár.
Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait cégünk kezeli)
a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való KR]]iIpUpVW
b) kérelmezheti azok helyesbítését,
c) kérelmezheti azok törlését,
d) visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását: ebben az esetben a visszavonás HOĘWWL
adatkezelés MRJV]HUĦVpJpW a visszavonás nem érinti.
e) kérelmezheti a *'35 18. cikkében IRJODOW IHOWpWHOHN IHQQiOOiVD esetén a személyes adatok
kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy cégünk az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse
meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de OHJIHOMHEE harminc napig, s ezen W~OPHQĘHQ más
céllal az adatot ne kezelje),
I
tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
g) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult
arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat ZRUG vagy H[FHO IRUPiWXPEDQ megkapja,
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik DGDWNH]HOĘQHN továbbítsa
cégünk.
$]DGDWNH]HOpVVHONDSFVRODWRVHJ\pELQIRUPiFLyN:
x

A IRJODOiVVDO az érintett arról is nyilatkozik, hogy megadott adatai a valóságnak PHJIHOHOQHN
valamint a 16. életévét már betöltötte.

x

Praktikus és releváns LQIRUPiFLyNNDO LGĘMiUiV HOĘUHMHO]pVVHO programajánlatokkal, online
bejelentkezési OHKHWĘVpJJHO igyekszünk segíteni a vendégeket az utazásuk HOĘNpV]tWpVpEHQ és
lerövidíteni a bejelentkezéssel töltött LGĘW érkezéskor, ezért érkezésük HOĘWW egy ún. pre-arrival
emailt küldünk nekik a szállással, az utazással és a SURJUDPOHKHWĘVpJJHNNHO kapcsolatos
LQIRUPiFLyNUyO A pre-arrival levél alapján a vendég online EHMHOHQWĘODSRW tölthet ki, amellyel a
szálláshelyre való bejelentkezését gyorsíthatja meg érkezéskor.
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x

Cégünk minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz egy esetleges
adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó IiMORN sérülése, HOWĦQpVH
illetéktelenek számára KR]]iIpUKHWĘYp válása) elkerülésére. Egy mégis EHN|YHWNH]Ę incidens
esetén a szükséges intézkedések HOOHQĘU]pVH valamint az érintett tájékoztatása céljából
nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi
incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens LGĘSRQWMiW körülményeit,
hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést HOĘtUy
jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

&pJQNDGDWIHOGROJR]yLV]HU]ĘGpVWN|W|WWD]DGDWIHOGROJR]yLIHODGDWRNUDDPHO\EHQD1HW+RWHO%RRNLQJ
.IW YiOODOMD KRJ\ WRYiEEL DGDWIHOGROJR]y LJpQ\EH YpWHOH HVHWpQ N|WHOH]ĘHQ DONDOPD]]D D]RNDW D]
adatvédelmi és adatkezelési garanciiNDWDPHO\HNHWD]DGDWIHOGROJR]yLV]HU]ĘGpVHOĘtUV]iPiUDHUUH
WHNLQWHWWHODV]HPpO\HVDGDWRNMRJV]HUĦNH]HOpVpWD]DGDWIHOGROJR]yHVHWpEHQLVEL]WRVtWMXN
$-È1/$7.e5e66(/g66=()h**ė$'$7.(=(/e6
&pJQNOHKHWĘVpJHWEL]WRVtWDUUDKRJ\HOHNWURQLNXV~WRQDMiQODWRWNpUMHQHNYHQGpJHLQN$]DMiQODWRW
DXWRPDWL]iOWUHQGV]HU~WMiQDV]DEDGNDSDFLWiVRNUDLVILJ\HOHPPHODGMDPHJFpJQN
$V]HPpO\HVDGDWRNNH]HOĘMH: .iOL0DORP9HQGpJKi].IW%XGDSHVW, Budapesti út 20.B.ép.
Az adatkezelés céljaHOĘ]HWHVWiMpNR]yGiVDV]iOORGDiUDLUyO
Az adatkezelés jogalapja D V]iOOiVW IRJODOy V]HPpO\ HOĘ]HWHV KR]]iMiUXOiVD *'35  FLNN  
EHNH]GpV D  SRQW LOOHWYH D] DGDWNH]HOpV D V]HU]ĘGpV PHJN|WpVpW PHJHOĘ]ĘHQ az érintett kérésére
W|UWpQĘOpSpVHNPHJWpWHOpKH]V]NVpJHV– *'35FLNN  EHNH]GpVE SRQW
$NH]HOWV]HPpO\HV DGDWRNN|UHPHJV]yOtWiVYH]HWpNQpYpVNHUHV]WQpY WHOHIRQV]iPH-PDLOFtP
szállóvendégek száma.
$]DGDWNH]HOpVLGĘWDUWDPDDIRJODOiVV]HULQWLWDUWy]NRGiVLGiWXPXWROVyQDSMiWN|YHWĘNpWpY
$GDWIHOGROJR]y LJpQ\EHYpWHOH FpJQN D] RQOLQH DMiQODWNpUĘ UHQGV]HU PĦN|GWHWpVpKH] LQIRUPDWLNDL
V]ROJiOWDWyVHJtWVpJpWYHV]LLJpQ\EHDN|YHWNH]ĘNV]HULQW

Adatfeldolgozó neve

6]pNKHO\H

Adatfeldolgozói feladat leírása

1HW+RWHO%RRNLQJ.IW

8200 Veszprém, Boksa
tér 1/A

$MiQODWNpUĘPRGXOPĦN|GWHWpVH

$MHOHQDGDWNH]HOpVLWiMpNR]WDWyHOIRJDGiViYDOD]pULQWHWWNLIHMH]HWWKR]]iMiUXOiViWDGMDDKKR]KRJ\D]
$GDWIHOGROJR]y – a szolgáltatás kényelmesebbé, testreszabottá tétele érdekében – további
DGDWIHOGROJR]yNDWYHJ\HQLJpQ\EHDN|YHWNH]ĘNV]HULQW
További
adatfeldolgozó neve

6]pNKHO\H

Adatfeldolgozói feladat leírása

Creative Management
.IW

8200 Veszprém, Boksa
tér 1. A ép.

V]HUYHUKRV]WLQJIHODGDWRNHOOiWiVD

225 Chestnut St,
Philadelphia, PA 19106,
USA

$IRJODOiVLUHQGV]HUEHLQWHJUiOWV]RIWYHU
WXODMGRQRVD(V]RIWYHUIHOHOĘVD
YLVV]DLJD]ROiVRNDWpUWHVtWpVHNHWPHJMHOHQtWĘ
DXWRPDWLNXVHPDLOHNNOGpVppUWIRJODOiV
ajánlatkérés, ajánlatadás, pre-arrival
emailküldés, ajándékutalvány-értékesítés és
elégedettségmérés esetén.

:LOGELW//&
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*$] $GDWIHOGROJR]y V]pNKHO\H D] (J\HVOW ÈOODPRNEDQ YDQ tJ\ D UpV]pUH W|UWpQĘ DGDWWRYiEEtWiV
KDUPDGLN RUV]iJED W|UWpQĘ DGDWWRYiEEtWiVQDN PLQĘVO $ :LOGELW //& XJ\DQDNNRU D] iOWDOiQRV
V]HU]ĘGpVLIHOWpWHOHLDGDWYpGHOPLNLHJpV]tWpVpEHpStWHWWHD](XUySDL%Lzottság által javasolt, jóváhagyott
iOWDOiQRV DGDWYpGHOPL NLN|WpVHNHW (UUH WHNLQWHWWHO IHOJ\HOHWL KDWyViJ HQJHGpO\H QpONO LV PHJIHOHOĘ
JDUDQFLiNNDOHOOiWRWWQDNPLQĘVOD:LOGELW//&UpV]pUHW|UWpQĘDGDWWRYiEEtWiVtJ\DQQDNMRJLDNDGiO\D
nincsen.
$] DGDWV]ROJiOWDWiV HOPDUDGiViQDN OHKHWVpJHV N|YHWNH]PpQ\HL Az adatok szolgáltatása
önkéntes. )RQWRVN|UOPpQ\KRJ\D -JDOMHO|OWPH]ĘNNLW|OWpVHN|WHOH]ĘH]HNHOPDUDGiVDHVHWpQD
s]iOORGDQHPWXGDMiQODWRWDGQL$WRYiEELPH]ĘNUHVHQKDJ\iVDLO\HQN|vetkezménnyel nem jár.
Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait cégünk kezeli)
a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való KR]]iIpUpVW
b) kérelmezheti azok helyesbítését,
c) kérelmezheti azok törlését,
d) visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását: ebben az esetben a visszavonás HOĘWWL
adatkezelés MRJV]HUĦVpJpW a visszavonás nem érinti.
e) kérelmezheti a *'35 18. cikkében IRJODOW IHOWpWHOHN IHQQiOOiVD esetén a személyes adatok
kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy cégünk az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse
meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de OHJIHOMHEE harminc napig, s ezen W~OPHQĘHQ más
céllal az adatot ne kezelje),
I
tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
g) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult
arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat ZRUG vagy H[FHO IRUPiWXPEDQ megkapja,
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik DGDWNH]HOĘQHN továbbítsa
cégünk.
$] DGDWNH]HOpVVHO NDSFVRODWRV HJ\pE LQIRUPiFLyN: cégünk minden szükséges technikai és
szervezési intézkedést megtesz egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó
IiMORN VpUOpVH HOWĦQpVH LOOHWpNWHOHQHN V]iPiUD KR]]iIpUKHWĘYp YiOiVD  HONHUOpVpUH (J\ PpJLV
EHN|YHWNH]ĘLQFLGHQVHVHWpQDV]NVpJHVLQWp]NHGpVHNHOOHQĘU]pVHYDODPLQWD]pULQWHWWWiMpNR]WDWiVD
céljából nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi
incidenssHOpULQWHWWHNN|UpWpVV]iPiWD]DGDWYpGHOPLLQFLGHQVLGĘSRQWMiWN|UOPpQ\HLWKDWiVDLWpVD]
HOKiUtWiViUD PHJWHWW LQWp]NHGpVHNHW YDODPLQW D] DGDWNH]HOpVW HOĘtUy MRJV]DEiO\EDQ PHJKDWiUR]RWW
egyéb adatokat.
&pJQNDGDWIHOGROJR]yLV]HU]ĘGpVWN|W|WWD]DGDWIHOGROJR]yLIHODGDWRNUDDPHO\EHQD1HW+RWHO%RRNLQJ
.IW YiOODOMD KRJ\ WRYiEEL DGDWIHOGROJR]y LJpQ\EH YpWHOH HVHWpQ N|WHOH]ĘHQ DONDOPD]]D D]RNDW D]
DGDWYpGHOPLpVDGDWNH]HOpVLJDUDQFLiNDWDPHO\HNHWD]DGDWIHOGROJR]yLV]HU]ĘGpVHOĘtUV]iPiUDHUUH
tekinWHWWHODV]HPpO\HVDGDWRNMRJV]HUĦNH]HOpVpWD]DGDWIHOGROJR]yHVHWpEHQLVEL]WRVtWMXN

+Ë5/(9e/5(9$/Ï)(/,5$7.2=È66$/.$3&62/$726$'$7.(=(/e6
&pJQNKtUOHYpO~WMiQWDUWMDDNDSFVRODWRWYHQGpJHLYHODNLNQHNDILJ\HOPpEHDMiQOMDV]ROJiOWDWiVDLWD
mĦN|GpVpYHONDSFVRODWRV~MGRQViJRNUyODNFLyNUyOWiMpNR]WDWMD
$V]HPpO\HVDGDWRNNH]HOĘMH: .iOL0DORP9HQGpJKi].IW%XGDSHVW%XGDSHVWL~W%pS
Az adatkezelés célja: kapcsolattartás a potenciális szállóvendégekkel
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása – *'35FLNN  EHNH]GpVD SRQW
$ MRJRV pUGHN PHJMHO|OpVH: a partnerekkel, szállóvendégekkel kialakított üzleti kapcsolatok
IHQQWDUWiVDIHMOHV]WpVH
$NH]HOWV]HPpO\HVDGDWRNN|UH: név, e-mail cím
Az DGDWNH]HOpVLGĘWDUWDPDFpJQNDKtUOHYpOUĘOYDOyOHLUDWNR]iVLJNH]HOLD]H-mail címeket.
$GDWIHOGROJR]y LJpQ\EHYpWHOH FpJQN D] RQOLQH V]iOOiVUHQGV]HUKH] LQIRUPDWLNDL V]ROJiOWDWy
VHJtWVpJpWYHV]LLJpQ\EHDN|YHWNH]ĘNV]HULQW
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Adatfeldolgozó neve

SzékKHO\H

Adatfeldolgozói feladat leírása

1HW+RWHO%RRNLQJ.IW

8200 Veszprém, Boksa tér 1/A

+tUOHYpONOGĘDGDWEi]LVWiUROiVD

$MHOHQDGDWNH]HOpVLWiMpNR]WDWyHOIRJDGiViYDOD]pULQWHWWNLIHMH]HWWKR]]iMiUXOiViWDGMDDKKR]KRJ\D]
$GDWIHOGROJR]y – a szolgáltatás kényelmesebbé, testreszabottá tétele érdekében – további
DGDWIHOGROJR]yNDWYHJ\HQLJpQ\EHDN|YHWNH]ĘNV]HULQW
További adatfeldolgozó
neve

6]pNKHO\H

Adatfeldolgozói feladat leírása

&UHDWLYH0DQDJHPHQW.IW

8200 Veszprém, Boksa tér 1/A

+tUOHYpONOGĘUHQGV]HU
PĦN|GWHWpVH

MailerLite

11341 Litvánia, Vilnius, Paupio g. 46

+tUOHYpONOGĘUHQGV]HU
PĦN|GWHWpVH

$] DGDWV]ROJiOWDWiV HOPDUDGiViQDN OHKHWVpJHV N|YHWNH]PpQ\HL Az érintett nem kap hírlevelet
FpJQNWĘO
Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait cégünk kezeli)
a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való KR]]iIpUpVW
b) kérelmezheti azok helyesbítését,
c) kérelmezheti azok törlését,
d) visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását: ebben az esetben a visszavonás HOĘWWL
adatkezelés MRJV]HUĦVpJpW a visszavonás nem érinti.
e) kérelmezheti a *'35 18. cikkében IRJODOW IHOWpWHOHN IHQQiOOiVD esetén a személyes adatok
kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy cégünk az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse
meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de OHJIHOMHEE harminc napig, s ezen W~OPHQĘHQ más
céllal az adatot ne kezelje),
I
tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
g) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult
arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat ZRUG vagy H[FHO IRUPiWXPEDQ megkapja,
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik DGDWNH]HOĘQek továbbítsa
cégünk.
$ KtUOHYpOUĘO EiUPLNRU OHLUDWNR]KDW D FpJQNQHN D NDOLSDQRUDPDUHVRUW#JPDLOFRP címre küldött
OHYHOpYHOYDJ\DKtUOHYpOEHQDOHLUDWNR]iVLNRQUDW|UWpQĘNDWWLQWiVVDO(EEHQD]HVHWEHQH-mail címét
haladéktalanul töröljük az adatbázisunkból.
$] DGDWNH]HOpVVHO NDSFVRODWRV HJ\pE LQIRUPiFLyN: cégünk minden szükséges technikai és
szervezési intézkedést megtesz egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó
IiMORN VpUOpVH HOWĦQpVH LOOHWpNWHOHQHN V]iPiUD KR]]iIpUKHWĘYp YiOiVD  HONHUOpVpUH (J\ PpJLV
EHN|YHWNH]ĘLQFLGHQVHVHWpQDV]NVpJHVLQWp]NHGpVHNHOOHQĘU]pVHYDODPLQWD]pULQWHWWWiMpNR]WDWiVD
céljából nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi
incidenssel ériQWHWWHNN|UpWpVV]iPiWD]DGDWYpGHOPLLQFLGHQVLGĘSRQWMiWN|UOPpQ\HLWKDWiVDLWpVD]
HOKiUtWiViUD PHJWHWW LQWp]NHGpVHNHW YDODPLQW D] DGDWNH]HOpVW HOĘtUy MRJV]DEiO\EDQ PHJKDWiUR]RWW
egyéb adatokat.
&pJQNDGDWIHOGROJR]yLV]HU]ĘGpVWN|W|WWD]DGDWIHOGROJR]yLIHODGDWRNUDDPHO\EHQD1HW+RWHO%RRNLQJ
.IW YiOODOMD KRJ\ WRYiEEL DGDWIHOGROJR]y LJpQ\EH YpWHOH HVHWpQ N|WHOH]ĘHQ DONDOPD]]D D]RNDW D]
DGDWYpGHOPLpVDGDWNH]HOpVLJDUDQFLiNDWDPHO\HNHWD]DGDWIHOGROJR]yLV]HU]ĘGpVHOĘtUV]iPiUDHUUH
WHNLQWHWWHODV]HPpO\HVDGDWRNMRJV]HUĦNH]HOpVpWD]DGDWIHOGROJR]yHVHWpEHQLVEL]WRVtWMXN
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5. ELÉGEDETTSÉGMÉRÉSSEL KAPCSOLATOS SZEMÉLYES ADATKEZELÉS
Szállodaként célunk, hogy vendégeinknek szolgáltatásainkat magas színvonalon nyújtsuk, ezért
IRO\DPDWRVDQ NpUQN YLVV]DMHO]pVW YHQGpJHLQNWĘO D szállodánkban tartózkodásuk során J\ĦMW|WW
tapasztalataikról.
$V]HPpO\HVDGDWRNNH]HOĘMH: .iOL0DORP9HQGpJKi].IW%XGDSHVW%XGDSHVWL~W%pS
Az adatkezelés célja YLVV]DMHO]pV NpUpVH D V]iOOyYHQGpJHNWĘO V]ROJiOWDWiVDLQN WRYiEEL IHMOHV]WpVH
javítása érdekében.
Az adatkezelés jogalapjaDV]iOORGD]HPHOWHWĘMpQHNMRJRVpUGHNH– *'35 FLNN  EHNH]GpVI 
pont.
$MRJRVpUGHN PHJMHO|OpVH: cégünknek MRJRVpUGHNHIĦ]ĘGLNDKKR] KRJ\ DYLVV]DMHO]pVHNDODSMiQ
V]ROJiOWDWiVDLQNIHMOHV]WpVpKH]LQIRUPiFLyWNDSMXQN
$NH]HOWV]HPpO\HVDGDWRNN|UH: név, nem, e-mail cím.
$]DGDWNH]HOpVLGĘWDUWDPDDIRJODOiVV]HULQWLWDUWy]NRGiVLGiWXPXWROVyQDSMiWN|YHWĘNpt év.
$GDWIHOGROJR]y LJpQ\EHYpWHOH FpJQN D] RQOLQH V]iOOiVUHQGV]HUKH] LQIRUPDWLNDL V]ROJiOWDWy
VHJtWVpJpWYHV]LLJpQ\EHDN|YHWNH]ĘNV]HULQW

Adatfeldolgozó neve

6]pNKHO\H

Adatfeldolgozói feladat leírása

1HW+RWHO%RRNLQJ.IW

8200 Veszprém, Boksa
tér 1/A

(OpJHGHWWVpJPpUĘPRGXOPĦN|GWHWpVH

$MHOHQDGDWNH]HOpVLWiMpNR]WDWyHOIRJDGiViYDOD]pULQWHWWNLIHMH]HWWKR]]iMiUXOiViWDGMDDKKR]KRJ\D]
$GDWIHOGROJR]y – a szolgáltatás kényelmesebbé, testreszabottá tétele érdekében – további
DGDWIHOGROJR]yNDWYHJ\HQLJpQ\EHDN|YHWNH]ĘNV]HULQW
További
adatfeldolgozó neve

6]pNKHO\H

Adatfeldolgozói feladat leírása

Creative Management
.IW

8200 Veszprém, Boksa
tér 1. A ép.

6]HUYHUKRV]WLQJIHODGDWRNHOOiWiVD

225 Chestnut St,
Philadelphia, PA 19106,
USA

$IRJODOiVLUHQGV]HUEHLQWHJUiOWV]RIWYHU
WXODMGRQRVD(V]RIWYHUIHOHOĘVD
YLVV]DLJD]ROiVRNDWpUWHVtWpVHNHWPHJMHOHQtWĘ
DXWRPDWLNXVHPDLOHNNOGpVppUWIRJODOiV
ajánlatkérés, ajánlatadás, pre-arrival
emailküldés, ajándékutalvány-értékesítés és
elégedettségmérés esetén.

:LOGELW//&

*$] $GDWIHOGROJR]y V]pNKHO\H D] (J\HVOW ÈOODPRNEDQ YDQ tJ\ D UpV]pUH W|UWpQĘ DGDWWRYiEEtWiV
KDUPDGLN RUV]iJED W|UWpQĘ DGDWWRYiEEtWiVQDN PLQĘVO $ :LOGELW //& XJ\DQDNNRU D] iOWDOiQRV
V]HU]ĘGpVLIHOWpWHOHLDGDWYpGHOPLNLHJpV]tWpVpEHpStWHWWHD](XUySDL%Lzottság által javasolt, jóváhagyott
iOWDOiQRV DGDWYpGHOPL NLN|WpVHNHW (UUH WHNLQWHWWHO IHOJ\HOHWL KDWyViJ HQJHGpO\H QpONO LV PHJIHOHOĘ
JDUDQFLiNNDOHOOiWRWWQDNPLQĘVOD:LOGELW//&UpV]pUHW|UWpQĘDGDWWRYiEEtWiVtJ\DQQDNMRJLDNDGiO\D
nincsen.
Az DGDWV]ROJiOWDWiV HOPDUDGiViQDN OHKHWVpJHV N|YHWNH]PpQ\HL
HOpJHGHWWVpJPpUĘNpUGĘtYHW FpJQNWĘO

Az

érintett

nem

kap

Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait cégünk kezeli)
a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való KR]]iIpUpVW
b) kérelmezheti azok helyesbítését,
12
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c) kérelmezheti azok törlését,
d) visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását: ebben az esetben a visszavonás HOĘWWL
adatkezelés MRJV]HUĦVpJpW a visszavonás nem érinti.
e) kérelmezheti a *'35 18. cikkében IRJODOW IHOWpWHOHN IHQQiOOiVD esetén a személyes adatok
kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy cégünk az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse
meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de OHJIHOMHEE harminc napig, s ezen W~OPHQĘHQ más
céllal az adatot ne kezelje),
I
tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
g) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult
arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat ZRUG vagy H[FHO IRUPiWXPEDQ megkapja,
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik DGDWNH]HOĘQHN továbbítsa
cégünk.
$] DGDWNH]HOpVVHO NDSFVRODWRV HJ\pE LQIRUPiFLyN: cégünk minden szükséges technikai és
szervezési intézkedést megtesz egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó
IiMORN VpUOpVH HOWĦQpVH LOOHWpNWHOHQHN V]iPiUD KR]]iIpUKHWĘYp YiOiVD  HONHUOpVpUH (J\ PpJLV
EHN|YHWNH]ĘLQFLGHQVHVHWpQDV]NVpJHVLQWp]NHGpVHNHOOHQĘU]pVHYDODPLQWD]pULQWHWWWiMpNR]tatása
céljából nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi
LQFLGHQVVHOpULQWHWWHNN|UpWpVV]iPiWD]DGDWYpGHOPLLQFLGHQVLGĘSRQWMiWN|UOPpQ\HLWKDWiVDLWpVD]
elhárítására megtett intézkedéseket, valaPLQW D] DGDWNH]HOpVW HOĘtUy MRJV]DEiO\EDQ PHJKDWiUR]RWW
egyéb adatokat.
&pJQNDGDWIHOGROJR]yLV]HU]ĘGpVWN|W|WWD]DGDWIHOGROJR]yLIHODGDWRNUDDPHO\EHQD1HW+RWHO%RRNLQJ
.IW YiOODOMD KRJ\ WRYiEEL DGDWIHOGROJR]y LJpQ\EH YpWHOH HVHWpQ N|WHOH]ĘHQ DONDOPDzza azokat az
DGDWYpGHOPLpVDGDWNH]HOpVLJDUDQFLiNDWDPHO\HNHWD]DGDWIHOGROJR]yLV]HU]ĘGpVHOĘtUV]iPiUDHUUH
WHNLQWHWWHODV]HPpO\HVDGDWRNMRJV]HUĦNH]HOpVpWD]DGDWIHOGROJR]yHVHWpEHQLVEL]WRVtWMXN
6. AJÁNDÉKUTALVÁNY-VÁSÁRLÁSSAL g66=()h**ė$'$7.(=(/e6
&pJQN HOHNWURQLNXV ~WRQ OHKHWĘVpJHW EL]WRVtW ajándékutalvány-vásárlásra. Az ajándékutalványt
honlapunkon automatizált rendszer útján biztosítja cégünk.
$V]HPpO\HVDGDWRNNH]HOĘMH: Káli Malom Vendégház .IW%XGDSHVW%XGDSHVWL~W%pS
Az adatkezelés célja: ajándékutalvány vásárlása és kézbesítése
Az adatkezelés jogalapja D] DMiQGpNXWDOYiQ\ YiViUOy V]HPpO\ HOĘ]HWHV KR]]iMiUXOiVD D MHOHQ
DGDWNH]HOpVLWiMpNR]WDWyHOIRJDGiViYDOD]pULQWHWWKR]]iMiUXOiVWDGDMHOHQSRQWV]HULQWLDGDWNH]HOpVKH]
$ NH]HOW V]HPpO\HV DGDWRN N|UH PHJV]yOtWiV YH]HWpNQpY pV NHUHV]WQpY ODNFtP Rrszág,
irányítószám, város, utca, házszám) WHOHIRQV]iP H-mail cím (ajándékozóé és megajándékozotté
egyaránt), JD]GDViJL WiUVDViJ HVHWpEHQ FpJQpY pV V]pNKHO\ EDQNNiUW\D V]iPD &9& NyG 6=e3NiUW\DDGDWRN D]RQRVtWyNiUW\iQV]HUHSOĘQpY 
Az adatkezelés LGĘWDUWDPD: az ajándékutalvány lejárati napját N|YHWĘNpWpY
$GDWIHOGROJR]y LJpQ\EHYpWHOH: cégünk az online ajándékutalvány UHQGV]HU PĦN|GWHWpVpKH]
LQIRUPDWLNDLV]ROJiOWDWyVHJtWVpJpWYHV]LLJpQ\EHDN|YHWNH]ĘNV]HULQW

Adatfeldolgozó neve

6]pNKHO\H

Adatfeldolgozói feladat leírása

1HW+RWHO%RRNLQJ.IW

8200 Veszprém, Boksa
tér 1/A

Ajándékutalvány PRGXOPĦN|GWHWpVH

$MHOHQDGDWNH]HOpVLWiMpNR]WDWyHOIRJDGiViYDOD]pULQWHWWNLIHMH]HWWKR]]iMiUXOiViWDGMDDKKR]KRJ\D]
$GDWIHOGROJR]y – a szolgáltatás kényelmesebbé, testreszabottá tétele érdekében – további
DGDWIHOGROJR]yNDWYHJ\HQLJpQ\EHDN|YHWNH]ĘNV]HULQW

További
adatfeldolgozó neve

6]pNKHO\H

Adatfeldolgozói feladat leírása
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Creative Management
.IW

BIG FISH Payment
Services .IW

2730RELO.IW

Barion Payment Zrt.

:LOGELW//&

8200 Veszprém, Boksa
tér 1. A ép.

V]HUYHUKRV]WLQJIHODGDWRNHOOiWiVD

1066 Budapest, Nyugati
tér 1-2

A IL]HWpVLWUDQ]DNFLyNKR]V]NVpJHV
DGDWNRPPXQLNiFLyOHERQ\ROtWiVDDNHUHVNHGĘpV
DIL]HWpVLV]ROJiOWDWyUHQGV]HUHN|]|WWD
WUDQ]DNFLyNYLVV]DNHUHVKHWĘVpJpQHNEL]WRVtWiVD
DNHUHVNHGĘSDUWQHUHNV]iPiUD.

1093 Budapest,
Közraktár u. 30-32.

$IL]HWpVLWUDQ]DNFLyNKR]V]NVpJHV
DGDWNRPPXQLNiFLyOHERQ\ROtWiVDDNHUHVNHGĘpV
DIL]HWpVLV]ROJiOWDWyUHQGV]HUHN|]|WWD
IHOKDV]QiOyNUpV]pUHW|UWpQĘJ\IpOV]ROJiODWL
segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása
pVDIHOKDV]QiOyNYpGHOPHpUGHNében végzett
IUDXG-monitoring.

$IL]HWpVLWUDQ]DNFLyNKR]V]NVpJHV
DGDWNRPPXQLNiFLyOHERQ\ROtWiVDDNHUHVNHGĘpV
DIL]HWpVLV]ROJiOWDWyUHQGV]HUHN|]|WWD
%XGDSHVW,QIRSDUN
IHOKDV]QiOyNUpV]pUHW|UWpQĘJ\IpOV]ROJiODWL
sétány 1. I. épület
segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása
pVDIHOKDV]QiOyNYpGHOPHpUGHNpEHQYpJ]HWW
IUDXG-monitoring.

225 Chestnut St,
Philadelphia, PA 19106,
USA

$IRJODOiVLUHQGV]HUEHLQWHJUiOWV]RIWYHU
WXODMGRQRVD(V]RIWYHUIHOHOĘVD
YLVV]DLJD]ROiVRNDWpUWHVtWpVHNHWPHJMHOHQtWĘ
DXWRPDWLNXVHPDLOHNNOGpVppUWIRJODOiV
ajánlatkérés, ajánlatadás, pre-arrival
emailküldés, ajándékutalvány-értékesítés és
elégedettségmérés esetén.

*$] $GDWIHOGROJR]y V]pNKHO\H D] (J\HVOW ÈOODPRNEDQ YDQ tJ\ D UpV]pUH W|UWpQĘ DGDWWRYiEEtWiV
KDUPDGLN RUV]iJED W|UWpQĘ DGDWWRYiEEtWiVQDN PLQĘVO $ :LOGELW //& XJ\DQDNNRU D] iOWDOiQRV
V]HU]ĘGpVLIHOWpWHOHLDGDWYpGHOPLNLHJpV]tWpVpEHpStWHWWHD](XUySDL%Lzottság által javasolt, jóváhagyott
iOWDOiQRV DGDWYpGHOPL NLN|WpVHNHW (UUH WHNLQWHWWHO IHOJ\HOHWL KDWyViJ HQJHGpO\H QpONO LV PHJIHOHOĘ
JDUDQFLiNNDOHOOiWRWWQDNPLQĘVOD:LOGELW//&UpV]pUHW|UWpQĘDGDWWRYiEEtWiVtJ\DQQDNMRJLDNDGiO\D
nincsen.
A] DGDWV]ROJiOWDWiV HOPDUDGiViQDN OHKHWVpJHV N|YHWNH]PpQ\HL Az adatok szolgáltatása
önkéntes. )RQWRVN|UOPpQ\KRJ\D -JDOMHO|OWPH]ĘNNLW|OWpVHN|WHOH]ĘH]HNHOPDUDGiVDHVHWpQD]
ajándékozó nem tud DMiQGpNXWDOYiQ\W YiViUROQL $ WRYiEEL PH]ĘN UHVHQ KDJ\iVD LO\HQ
következménnyel nem jár.
Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait cégünk kezeli)
a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való KR]]iIpUpVW
b) kérelmezheti azok helyesbítését,
c) kérelmezheti azok törlését,
d) visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását: ebben az esetben a visszavonás HOĘWWL
adatkezelés MRJV]HUĦVpJpW a visszavonás nem érinti.
e) kérelmezheti a *'35 18. cikkében IRJODOW IHOWpWHOHN IHQQiOOiVD esetén a személyes adatok
kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy cégünk az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse
meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de OHJIHOMHEE harminc napig, s ezen W~OPHQĘHQ más
céllal az adatot ne kezelje),
I
tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
g) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult
arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat ZRUG vagy H[FHO IRUPiWXPEDQ megkapja,
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továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik DGDWNH]HOĘQHN továbbítsa
cégünk.
$] DGDWNH]HOpVVHO NDSFVRODWRV HJ\pE LQIRUPiFLyN: cégünk minden szükséges technikai és
szervezési intézkedést megtesz egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó
IiMORN VpUOpVH HOWĦQpVH LOOHWpNWHOHQHN V]iPiUD KR]]iIpUKHWĘYp YiOiVD  HONHUOpVpUH (J\ PpJLV
EHN|YHWNH]ĘLQFLGHQVHVHWpQDV]NVpJHVLQWp]NHGpVHN HOOHQĘU]pVHYDODPLQWD]pULQWHWWWiMpNR]WDWiVD
céljából nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi
LQFLGHQVVHOpULQWHWWHNN|UpWpVV]iPiWD]DGDWYpGHOPLLQFLGHQVLGĘSRQWMiWN|UOPpQ\HLWKDWiVDLWpVD]
HOKiUtWiViUD PHJWHWW LQWp]NHGpVHNHW YDODPLQW D] DGDWNH]HOpVW HOĘtUy MRJV]DEiO\EDQ PHJKDWiUR]RWW
egyéb adatokat.
&pJQNDGDWIHOGROJR]yLV]HU]ĘGpVWN|W|WWD]DGDWIHOGROJR]yLIHODGDWRNUDDPHO\EHQD1HW+RWHO%RRNLQJ
.IW YiOODOMD KRJ\ WRYiEEL DGDWIHOGROJR]y LJpQ\EH YpWHOH HVHWpQ N|WHOH]ĘHQ DONDOPD]]D D]RNDW D]
DGDWYpGHOPLpVDGDWNH]HOpVLJDUDQFLiNDWDPHO\HNHWD]DGDWIHOGROJR]yLV]HU]ĘGpVHOĘtUV]iPiUDHUUH
WHNLQWHWWHODV]HPpO\HVDGDWRNMRJV]HUĦNH]HOpVpWD]DGDWIHOGROJR]yHVHWpEHQLVEL]WRVtWMXN

7. COOKIE KEZELÉS
$]$GDWNH]HOĘDWHVWUHV]DERWWNLV]ROJiOiVpUGHNpEHQDIHOKDV]QiOyV]iPtWyJpSpQNLVDGDWFVRPDJRW
~QVWLW FRRNLH KHO\H]HOpVDNpVĘEELOiWRJDWiVVRUiQROYDVYLVV]D+DDE|QJpV]ĘYLVV]DNOGHJ\
NRUiEEDQ HOPHQWHWW VWLW D VWLW NH]HOĘ V]ROJiOWDWyQDN OHKHWĘVpJH YDQ |VV]HNDSFVROQL D IHOKDV]QiOy
aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
Az adatkezelés célja D IHOKDV]QiOyN D]RQRVtWiVD Q\RPRQ N|YHWpVH HJ\PiVWyO YDOy
PHJNO|QE|]WHWpVHDIHOKDV]QiOyN aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott
DGDWRN WiUROiVD D] DGDWYHV]WpV PHJDNDGiO\R]iVD ZHEDQDOLWLNDL PpUpVHN V]HPpO\UH V]DERWW
kiszolgálás.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
$NH]HOWDGDWRNN|UH: azonosítószám, GiWXPLGĘSRQWYDODPLQWD]HOĘ]ĘOHJPHJOiWRJDWRWWROGDO
$]DGDWNH]HOpVLGĘWDUWDPDPD[LPXPQDS
Adatfeldolgozó neve

1HW+RWHO%RRNLQJ.IW

6]pNKHO\H

Adatfeldolgozói feladat leírása

8200 Veszprém,
Boksa tér 1/A

$IHOKDV]QiOyNpVDNWXiOLVmunkamenetük
azonosítása, az annak során megadott adatok
tárolása, az adatvesztés megakadályozása,
ZHEDQDOLWLNDLPpUpVHNV]HPpO\UHV]DERWW
kiszolgálás.

Az adatkezeléssel kapcsolatos további információk $ VWLW D IHOKDV]QiOy NpSHV W|U|OQL VDMiW
V]iPtWyJpSpUĘOLOOHWYHOHWLOWKDWMDE|QJpV]ĘMpEHQDVWLNDONDOPD]iViW$VWLNNH]HOpVpUHiOWDOiEDQD
E|QJpV]ĘN (V]N|]|N%HiOOtWiVRN PHQMpEHQ D] $GDWYpGHOHP(OĘ]PpQ\HN(J\pQL EHiOOtWiVRN PHQ
alatt, cookie, sütLYDJ\Q\RPN|YHWpVPHJQHYH]pVVHOYDQOHKHWĘVpJ
$]DGDWV]ROJiOWDWiVHOPDUDGiViQDNOHKHWVpJHVN|YHWNH]PpQ\HL: a szolgáltatás igénybevételének
OHKHWHWOHQOpVHDIHQWL-5. pontokban körülírt szolgáltatások tekintetében.

8. HONLAP SZERVERNAPLÓZÁSA
A QHWKRWHOERRNLQJQHWZHEODSPHJOiWRJDWiVDNRUDZHEV]HUYHUDXWRPDWLNXVDQQDSOy]]DDIHOKDV]QiOy
tevékenységét.
Az adatkezelés célja D KRQODS OiWRJDWiVD VRUiQ D V]ROJiOWDWy D V]ROJiOWDWiVRN PĦN|GpVpQHN
HOOHQĘU]pVHDYLVV]DpOpVHNPHJDNDGiO\R]iVDpUGHNpEHQU|gzíti a látogatói adatokat.
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Az adatkezelés jogalapjaD*'35FLNN  EHNH]GpVpQHNI SRQWMD&pJQNQHNMRJRVpUGHNHIĦ]ĘGLN
DZHEROGDOEL]WRQViJRVPĦN|GpVpKH]
$NH]HOWV]HPpO\HVDGDWRNWtSXVDD]RQRVtWyV]iPGiWXPLGĘSRQWDPHJOiWRJDWRWWROGDOFtPH
$]DGDWNH]HOpVLGĘWDUWDPD PD[LPXPQDS

Adatfeldolgozó neve

6]pNKHO\H

Adatfeldolgozói feladat leírása

1HW+RWHO%RRNLQJ.IW

8200 Veszprém,
Boksa tér 1/A

/iWRJDWyLDGDWRNpVDV]HUYHUPĦN|GpVpKH]
V]NVpJHVLQIRUPiFLyNU|J]tWpVH

További információk FpJQN D QDSOyiOORPiQ\RN HOHP]pVH VRUiQ IHOPHUOW DGDWRNDW PiV
LQIRUPiFLyYDO QHP NDSFVROMD |VV]H D IHOKDV]QiOy V]HPpO\pQHN D]RQRVtWiViUD QHP W|UHNV]LN $
PHJOiWRJDWRWWROGDODNFtPHYDODPLQWDGiWXPLGĘSRQWDGDWRN|QPDJXNEDQD]pULQWHWWD]RQosítására
nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva
DONDOPDVDNDUUDKRJ\VHJtWVpJNNHODIHOKDV]QiOyUDYRQDWNR]yN|YHWNH]WHWpVHNHWOHKHVVHQOHYRQQL
.OVĘV]ROJiOWDWyNQDSOy]iVVDONDSFVRODWRVDGDWNH]HOpVH:
A SRUWiO KWPO NyGMD D FpJQNWĘO IJJHWOHQ NOVĘ V]HUYHUUĘO pUNH]Ę pV NOVĘ V]HUYHUUH PXWDWy
KLYDWNR]iVRNDW WDUWDOPD] $ NOVĘ V]ROJiOWDWy V]HUYHUH N|]YHWOHQO D IHOKDV]QiOy V]iPtWyJpSpYHO iOO
NDSFVRODWEDQ)HOKtYMXNOiWRJDWyLQNILJ\HOPpWKRJ\HKLYDWNR]iVRNV]ROJiOWDWyLD]ĘV]HUYHUNUHW|UWpQĘ
N|]YHWOHQNDSFVROyGiVDIHOKDV]QiOyE|QJpV]ĘMpYHO YDOyN|]YHWOHQNRPPXQLNiFLyPLDWWIHOKDV]QiOyL
DGDWRNDW SO,3FtPE|QJpV]ĘRSHUiFLyVUHQGV]HUDGDWDLHJpUPXWDWyPR]JiVDPHJOiWRJDWRWWROGDO
címe és a látogatáVLGĘSRQWMD NpSHVHNJ\ĦMWHQL $],3FtPRO\DQV]iPVRUR]DWPHOO\HO D]LQWHUQHWUH
IHOOpSĘIHOKDV]QiOyNV]iPtWyJpSHLPRELOHV]N|]HLHJ\pUWHOPĦHQD]RQRVtWKDWyN
$],3FtPHNVHJtWVpJpYHODNiUI|OGUDM]LODJLVORNDOL]iOKDWyD]DGRWWV]iPtWyJpSHWKDV]QiOyOiWogató. A
PHJOiWRJDWRWWROGDODNFtPHYDODPLQWDGiWXPLGĘSRQWDGDWRN|QPDJXNEDQD]pULQWHWWD]RQRVtWiViUD
nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva
DONDOPDVDNDUUDKRJ\VHJtWVpJNNHODIHOKDV]QiOyUDYRQDWNR]ó következtetéseket lehessen levonni.

9. EGYÉB ADATKEZELÉSEK
(WiMpNR]WDWyEDQIHOQHPVRUROWDGDWNH]HOpVHNUĘOD]DGDWIHOYpWHOHNRUDGXQNWiMpNR]WDWiVW7iMpNR]WDWMXN
J\IHOHLQNHWKRJ\HJ\HVKDWyViJRNN|]IHODGDWRWHOOiWyV]HUYHNEtUyViJRNV]HPpO\HVDGDWRNN|]OpVH
céljából megkereshetik cégünket. Cégünk e szervek részére – amennyiben az érintett szerv a pontos
célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, és amennyiben a megkeresés
teljesítését jogV]DEiO\tUMDHOĘ

10. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA
&pJQNV]iPtWiVWHFKQLNDLUHQGV]HUHLpVPiVDGDWPHJĘU]pVLKHO\HLDV]pNKHO\HQpVD]DGDWIHOGROJR]y
által bérelt szervereken találhatók meg. Cégünk a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás
Q\~MWiVDVRUiQDONDOPD]RWWLQIRUPDWLNDLHV]N|]|NHW~J\YiODV]WMDPHJpV]HPHOWHWLKRJ\DNH]HOWDGDW
D D]DUUDIHOMRJRVtWRWWDNV]iPiUDKR]]iIpUKHWĘ UHQGHONH]pVUHiOOiV 
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés KLWHOHVVpJH 
F YiOWR]DWODQViJDLJD]ROKDWy DGDWLQWHJULWiV 
G DMRJRVXODWODQKR]]iIpUpVHOOHQYpGHWW DGDWEL]DOPDVViJD OHJ\HQ
.O|Q|VJRQGRVViJJDOILJ\HOQND]DGDWRNEL]WRQViJiUDPHJWHVV]NWRYiEEi D]RNDWDWHFKQLNDLpV
szervezési intézkedéseket pV NLDODNtWMXN D]RNDW D] HOMiUiVL V]DEiO\RNDW DPHO\HN D *'35 V]HULQWL
JDUDQFLiN pUYpQ\UH MXWWDWiViKR] V]NVpJHVHN $] DGDWRNDW PHJIHOHOĘ LQWp]NHGpVHNNHO YpGMN
NO|Q|VHQDMRJRVXODWODQKR]]iIpUpVPHJYiOWR]WDWiVWRYiEEtWiVQ\LOYiQRVViJUDKR]DWDOW|UOpV vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika
PHJYiOWR]iViEyOIDNDGyKR]]iIpUKHWHWOHQQpYiOiVHOOHQ
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&pJQNpVSDUWQHUHLQNLQIRUPDWLNDLUHQGV]HUHpVKiOy]DWDHJ\DUiQWYpGHWWDV]iPtWyJpSSHOWiPRJDWRWW
csaOiV D V]iPtWyJpSYtUXVRN D V]iPtWyJpSHV EHW|UpVHN pV D V]ROJiODWPHJWDJDGiVUD YH]HWĘ
WiPDGiVRNHOOHQ$]]HPHOWHWĘDEL]WRQViJUyOV]HUYHUV]LQWĦpVDONDOPD]iVV]LQWĦYpGHOPLHOMiUiVRNNDO
is gondoskodik. Az adatok napi biztonsági mentése megoldott. Az adatvédelmi incidensek elkerülése
érdekében cégünk minden lehetséges intézkedést megtesz, egy ilyen incidens bekövetkezése esetén
– incidenskezelési szabályzatunk szerint – KDODGpNWDODQXO IHOOpSQN D NRFNi]DWRN PLQLPDOL]iOiVD D
károk elhárítása érdekében.

11$=e5,17(77(.-2*$,-2*25926/$7,/(+(7ė6e*(.
$] pULQWHWW WiMpNR]WDWiVW NpUKHW V]HPpO\HV DGDWDL NH]HOpVpUĘO YDODPLQW NpUKHWL V]HPpO\HV DGDWDLQDN
helyesbítését, illetve - D N|WHOH]Ę DGDWNH]HOpVHN NLYpWHOpYHO – törlését, visszavonását, élhet
adathordozási- pV WLOWDNR]iVL MRJiYDO D] DGDW IHOYpWHOpQpO MHO]HWW PyGRQ LOOHWYH D] DGDWNH]HOĘ IHQWL
HOpUKHWĘVpJHLQ
$] pULQWHWW NpUHOPpUH D] LQIRUPiFLyNDW HOHNWURQLNXV IRUPiEDQ V]ROJiOWDWMXN NpVHGHOHP QpONO GH
OHJNpVĘEEQDSRQEHOODYRQDWNR]yV]DEiO\]DWXQNQDNPHJIHOHOĘHQ$]pULQWHWWHNQHNDOHQWLMRJRN
teljesítésére irányuló kéréseit díjmentesen teljesítjük.
Tájékoztatáshoz való jog:
&pJQNPHJIHOHOĘLQWp]NHGpVHNHWKR]DQQDNpUGHNpEHQKRJ\D]pULQWHWWHNUpV]pUHDV]HPpO\HVDGDWRN
kezelésére vonatkozó, a *'35pVDFLNNEHQHPOtWHWWYDODPHQQ\LLQIRUPiFLyWpVD–22. és 34.
FLNNV]HULQWLPLQGHQHJ\HVWiMpNR]WDWiVWW|P|UiWOiWKDWypUWKHWĘpVN|QQ\HQKR]]iIpUKHWĘIRUPiEDQ
YLOiJRVDQpVN|]pUWKHWĘHQPHJIRJDOPD]YDXJ\DQDNNRUSUHFt]PyGRQQ\~MWVD
A WiMpNR]yGiVKR] YDOy MRJ tUiVEDQ D]  SRQWEDQ PHJDGRWW NDSFVRODWL HOpUKHWĘVpJHNHQ NHUHV]WO
gyakorolható. Az érintett részére kérésére – V]HPpO\D]RQRVViJiQDNLJD]ROiViWN|YHWĘHQ– szóban is
DGKDWy WiMpNR]WDWiV 7iMpNR]WDWMXN J\IHOHLQNHW KRJ\ DPHQQ\LEHQ cégünk munkatársainak kétsége
WiPDG D] pULQWHWW V]HPpO\D]RQRVViJD IHOĘO D] pULQWHWW V]HPpO\D]RQRVViJiQDN PHJHUĘVtWpVpKH]
V]NVpJHVLQIRUPiFLyNQ\~MWiViWNpUKHWMN
Az érintett hozzáféréshez való joga:
$]pULQWHWWMRJRVXOWDUUDKRJ\D]DGDWNH]HOĘWĘOYLVV]DMHO]pVWNDSMRQDUUDYRQDWNR]yDQKRJ\V]HPpO\HV
DGDWDLQDN NH]HOpVH IRO\DPDWEDQ YDQ-H $PHQQ\LEHQ IRO\DPDWEDQ YDQ V]HPpO\HV DGDW NH]HOpVH D]
érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a köveWNH]Ę D IHOVRUROiVEDQ V]HUHSOĘ
LQIRUPiFLyNKR]KR]]iIpUpVWNDSMRQ
x Az adatkezelés FpOMDL
x az érintett személyes adatok NDWHJyULiL
x azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat
közölték vagy közölni IRJMiN ideértve különösen a harmadik országbeli (Európai Unión kívüli)
címzetteket, illetve a nemzetközi V]HUYH]HWHNHW
x a személyes adatok tárolásának tervezett LGĘWDUWDPD
x a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás MRJD
x a IHOJ\HOHWL hatósághoz címzett panasz benyújtásának MRJD
x az DGDWIRUUiVRNUD vonatkozó LQIRUPiFLy az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a
SURILODONRWiVW is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó pUWKHWĘ LQIRUPiFLyN hogy
az ilyen adatkezelés milyen MHOHQWĘVpJJHO bír, és az érintettre nézve milyen várható
következményekkel jár.
$IHQWLHNHQW~OPHQĘHQV]HPpO\HVDGDWRNKDUPDGLNRUV]iJEDYDJ\QHP]HWN|]LV]HUYH]HWUpV]pUH
W|UWpQĘ WRYiEEtWiVD HVHWpQ D] pULQWHWW MRJRVXOW DUUD KRJ\ WiMpNR]WDWiVW NDSMRQ a továbbításra
YRQDWNR]yPHJIHOHOĘJDUDQFLiNUyO
+HO\HVEtWpVMRJD
E jog értelmében bárki kérheti a cégünk által kezelt, rá vonatkozó, pontatlan személyes adatok
helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.
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7|UOpVKH]YDOyMRJ
Az érintett az alábbi LQGRNRNYDODPHO\LNpQHNIHQQiOOiVDHVHWpQMRJRVXOWDUUDKRJ\NpUpVpUHLQGRNRODWODQ
késedelem nélkül töröljük a rá vonatkozó személyes adatokat:
a) személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, DPHO\EĘO azokat J\ĦMW|WWpN vagy más
módon NH]HOWpN
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját NpSH]Ę hozzájárulását, és az adatkezelésnek
nincs más MRJDODSMD
c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs HOVĘEEVpJHW pOYH]Ę MRJV]HUĦ ok az
DGDWNH]HOpVUH
d) a személyes adatok jogellenes kezelése állapítható PHJ
e) a személyes adatokat az DGDWNH]HOĘUH alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban HOĘtUW jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni NHOO
I
a személyes adatok J\ĦMWpVpUH LQIRUPiFLyV társadalommal |VV]HIJJĘ szolgáltatások
kínálásával kapcsolatosan került sor.
$]DGDWRNW|UOpVHQHPNH]GHPpQ\H]KHWĘKDD]DGDWNH]HOpVDN|YHWNH]ĘFpORNEyOV]NVpJHV
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása FpOMiEyO
b) a személyes adatok kezelését HOĘtUy az DGDWNH]HOĘUH alkalmazandó uniós vagy tagállami jog
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve N|]pUGHNEĘO vagy az DGDWNH]HOĘUH ruházott közhatalmi
jogosítvány gyakorlása keretében végzett IHODGDW végrehajtása FpOMiEyO
c) a népegészségügy területét pULQWĘ vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból
vagy statisztikai célból, közérdek DODSMiQ
d) vagy jogi igények HOĘWHUMHV]WpVpKH] érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Az érintett kérésére korlátozzuk az adatkezelést a *'35FLNNpEHQIHQQiOOyIHOWpWHOHNHVHWpQWHKiW
ha:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az LGĘWDUWDPUD
vonatkozik, amely OHKHWĘYp teszi, a személyes adatok pontosságának HOOHQĘU]pVpW
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
IHOKDV]QiOiViQDN korlátozását
c) az DGDWNH]HOĘQHN már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett
igényli azokat jogi igények HOĘWHUMHV]WpVpKH] érvényesítéséhez vagy YpGHOPpKH] vagy
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés HOOHQ ez esetben a korlátozás arra az LGĘWDUWDPUD
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az DGDWNH]HOĘ jogos indokai HOVĘEEVpJHW
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett
KR]]iMiUXOiViYDOYDJ\MRJLLJpQ\HNHOĘWHUMHV]WpVpKH]pUYpQ\HVtWpVpKH]YDJ\YpGHOPpKH]YDJ\PiV
természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely
WDJiOODP IRQWRV N|]pUGHNpEĘO OHKHW NH]HOQL $] pULQWHWWHW D] DGDWNH]HOpV NRUOiWR]iViQDN IHOROGiViUyO
HOĘ]HWHVHQWiMpNR]WDWQLNHOO
Adathordozáshoz való jog:
$]pULQWHWWMRJRVXOWDUUDKRJ\DUiYRQDWNR]yiOWDODD]DGDWNH]HOĘUHQGHONH]pVpUHERFViWRWWV]HPpO\HV
DGDWRNDW WDJROW V]pOHV N|UEHQ KDV]QiOW JpSSHO ROYDVKDWy IRUPiWXPEDQ PHJNDSMD pV H]HNHW D]
DGDWRNDWHJ\PiVLNDGDWNH]HOĘQHNWRYiEEtWVD&pJQNZRUGYDJ\H[FHOIRUPiWXPEDQWXGMDWHOMHVtWHQL
az érintett ilyen kérését.
Tiltakozás joga:
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra,
hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból töUWpQĘNH]HOpVHHOOHQLGHpUWYHD
SURILODONRWiVW LV DPHQQ\LEHQ D] D N|]YHWOHQ ]OHWV]HU]pVKH] NDSFVROyGLN $ V]HPpO\HV DGDWRN
18
+36 88 783 704

info@resnweb.com

www.resnweb.com

N|]YHWOHQ ]OHWV]HU]pV pUGHNpEHQ W|UWpQĘ NH]HOpVH HOOHQL WLOWDNR]iV HVHWpQ D] DGDWRN H FpOEyO QHP
NH]HOKHWĘN
$XWRPDWL]iOWG|QWpVKR]DWDOHJ\HGLJ\HNEHQEHOHpUWYHDSURILODONRWiVW
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve
DSURILODONRWiVWLV– DODSXOyG|QWpVKDWiO\DDPHO\UiQp]YHMRJKDWiVVDOMiUQDYDJ\ĘWKDVRQOóképpen
MHOHQWĘVPpUWpNEHQpULQWHQp1HPDONDOPD]KDWyDIHQWLMRJRVXOWViJKDD]DGDWNH]HOpV
a) az érintett és az DGDWNH]HOĘ közötti V]HU]ĘGpV megkötése vagy teljesítése érdekében
V]NVpJHV
b) meghozatalát az DGDWNH]HOĘUH alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi OHKHWĘYp
amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek
c) védelmét szolgáló PHJIHOHOĘ intézkedéseket is PHJiOODStW vagy
d) az érintett NLIHMH]HWW hozzájárulásán alapul.
Visszavonás joga:
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem
pULQWLDKR]]iMiUXOiVRQDODSXOyDYLVV]DYRQiVHOĘWWLDGDWNH]HOpVMRJV]HUĦVpJpW
(OMiUiVLV]DEiO\RN
$]DGDWNH]HOĘLQGRNRODWODQNpVHGHOHPQpONOGHPLQGHQIpOHNpSSHQDNpUHOHPEHpUNH]pVpWĘOV]iPtWRWW
HJ\ KyQDSRQ EHOO WiMpNR]WDWMD D] pULQWHWWHW D *'35 –22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott
LQWp]NHGpVHNUĘO6]NVpJHVHWpQILJ\HOHPEHYpYHDNpUHOHP|VV]HWHWWVpJpWpVDNpUHOPHNV]iPiWH]
DKDWiULGĘWRYiEELNpWKyQDSSDOPHJKRVV]DEEtWKDWy$KDWiULGĘPHJKRVV]DEEtWiViUyOD]DGDWNH]HOĘD
NpVHGHOHPRNDLQDNPHJMHO|OpVpYHODNpUHOHPNp]KH]YpWHOpWĘOV]iPtWRWWHJ\KyQDSRQEHOOWiMpNR]WDWMD
az érintettet.
Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül
megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
+DD]DGDWNH]HOĘQHPWHV]LQWp]NHGpVHNHWD]pULQWHWWNpUHOPHQ\RPiQNpVHGHOHPQpONOGHOHJNpVĘEE
D NpUHOHP EHpUNH]pVpWĘO V]iPtWRWW HJ\ KyQDSRQ EHOO WiMpNR]WDWMD D] érintettet az intézkedés
HOPDUDGiViQDNRNDLUyOYDODPLQWDUUyOKRJ\D]pULQWHWWSDQDV]WQ\~MWKDWEHDIHOJ\HOHWLKDWyViJQiOpV
élhet bírósági jogorvoslati jogával.
$]DGDWNH]HOĘPLQGHQRO\DQFtP]HWWHWWiMpNR]WDWD]iOWDODYpJ]HWWYDODPHQQ\LKHO\HVEtWpVUĘOW|UOpVUĘO
vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez
OHKHWHWOHQQHN EL]RQ\XO YDJ\ DUiQ\WDODQXO QDJ\ HUĘIHV]tWpVW LJpQ\HO $] pULQWHWWHW NpUpVpUH D]
DGDWNH]HOĘWiMpNR]WDWMDHFtP]HWWHNUĘO
Kártérítés és sérelemdíj:
Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem
YDJ\RQLNiUWV]HQYHGHWWD]HOV]HQYHGHWWNiUpUWD]DGDWNH]HOĘWĘOYDJ\D]DGDWIHOGROJR]yWyONiUWpUtWpVUH
MRJRVXOW$]DGDWIHOGROJR]yFVDNDEEDQD]HVHWEHQWDUWR]LNIHOHOĘVVpJJHOD]DGDWNH]HOpViOWDORNR]RWW
NiURNpUWKDQHPWDUWRWWDEHDMRJV]DEiO\EDQPHJKDWiUR]RWWNLIHMH]HWWHQD]DGDWIHOGROJR]yNDWWHUKHOĘ
N|WHOH]HWWVpJHNHW YDJ\ KD D] DGDWNH]HOĘ MRJV]HUĦ XWDVtWiVDLW ILJ\HOPHQ NtYO KDJ\WD YDgy azokkal
HOOHQWpWHVHQ MiUW HO +D W|EE DGDWNH]HOĘ YDJ\ W|EE DGDWIHOGROJR]y YDJ\ PLQG D] DGDWNH]HOĘ PLQG D]
DGDWIHOGROJR]ypULQWHWWXJ\DQDEEDQD]DGDWNH]HOpVEHQpVIHOHOĘVVpJJHOWDUWR]LND]DGDWNH]HOpViOWDO
RNR]RWWNiURNpUWPLQGHQHJ\HVDGDWNH]HOĘYDJ\ DGDWIHOGROJR]yHJ\HWHPOHJHVIHOHOĘVVpJJHOWDUWR]LND
teljes kárért.
$]DGDWNH]HOĘLOOHWYHD]DGDWIHOGROJR]yPHQWHVODIHOHOĘVVpJDOyOKDEL]RQ\tWMDKRJ\DNiUWHOĘLGp]Ę
HVHPpQ\pUWĘWVHPPLO\HQPyGRQQHPWHUKHOLIHOHOĘVVpJ
Bírósághoz fordulás joga és adatvédelmi hatósági eljárás:
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$]pULQWHWWDMRJDLQDNPHJVpUWpVHHVHWpQD]DGDWNH]HOĘHOOHQEtUyViJKR]IRUGXOKDW$EtUyViJD]J\EHQ
soron kívül jár el.
3DQDVV]DOD1HP]HWL$GDWYpGHOPLpV,QIRUPiFLyV]DEDGViJ+DWyViJQiOOHKHWpOQL
A hatóság címe: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., levelezési címe: 1374 Budapest, Pf.: 603.,
7HOHIRQ 1 391 1400, E-PDLOXJ\IHOV]ROJDODW#QDLKKX
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