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A Káli Malom   

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A . (1161 Budapest, Budapesti út 20.B.ép.), a Káli Panorama Resort 

tartja magát, az itt l  

Fenntartjuk ugyanakkor a jelen egyoldalú jognyilatkozatban leírtak megváltoztatásának jogát, ez 

com nekünk. Cégünk 
tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak, illetve némely esetben az 

szükséges. 

 
 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes 

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében   és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül  (általános 
adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR”) 

 Az  önrendelkezési jogról és az  szóló 2011. évi CXII. 
törvény („Info. tv.”). 

Cégünk adatai,  
Név:    
Székhely: 1161 Budapest, Budapesti út 20.B.ép. 
Adószám: 23436404-2-42 
Cégjegyzékszám: 01 09 965592 

   416 4771 
E-mail:  

 

 

 
Káli Panorama Resort-ba.  

: .B.ép. 

Az adatkezelés célja hatékonyabbá tétele, a 
  

Az adatkezelés jogalapja  A jelen tájékoztató 
n pont szerint 

kezeléséhez. 

) -
székhely, bankkártya száma, CVC kód, -  Online 

személyazonosító okmány 
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(személyi igazolvány, útlevél, vagy jogosítvány) száma, állampolgárság, születési hely és dátum, a 
 

 
: cégünk 

 
 

Adatfeldolgozó neve  Adatfeldolgozói feladat leírása 

  8200 Veszprém, Boksa 
tér 1/A  

rendszer révén az online 
, pre-

arrival e-  
 

– a szolgáltatás kényelmesebbé, testreszabottá tétele érdekében – további 
 

 

További 
adatfeldolgozó neve   Adatfeldolgozói feladat leírása 

 1149 Budapest, Róna 
utca 120-122 ellátása. 

BIG FISH Payment 
Services  

1066 Budapest, Nyugati 
tér 1-2 szolgáltató rendszere között, a 

. 

 1093 Budapest, 
Közraktár u. 30-32. 

a 

segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása 

-monitoring. 

Barion Payment Zrt. sétány 1. I. épület segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása 
védelme érdekében végzett 

-monitoring. 

Creative Management 
 

8200 Veszprém, Boksa 
tér 1. A ép.  

 
225 Chestnut St, 

Philadelphia, PA 19106, 
USA  ajánlatkérés, ajánlatadás, pre-arrival 

emailküldés, ajándékutalvány-értékesítés és 
elégedettségmérés esetén. 
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-Edge SAS  
14/16 Boulevard 

Poissonnière, 75009 
Paris, France  

-Edge Channel Manager az árak és szabad 

kezeléséhez több értékesítési csatorna 
használata esetén. 

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

illetve az árak és szabad szobakapcitások egy 

csatorna használata esetén 

. 
1071 Budapest, 

emelet 17. 

A   alkalmazása esetén 
. 

 
 
*

zottság által javasolt, jóváhagyott 

nincsen.  
  
A  Az adatok szolgáltatása 
önkéntes. -

énnyel nem jár.  
 
Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait cégünk kezeli) 

a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való   
b) kérelmezheti azok helyesbítését,  
c) kérelmezheti azok törlését, 
d) visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását: ebben az esetben a visszavonás  

adatkezelés  a visszavonás nem érinti. 
e) kérelmezheti a  18. cikkében    esetén a személyes adatok 

kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy cégünk az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse 
meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de  harminc napig, s ezen  más 
céllal az adatot ne kezelje), 

 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  vagy   megkapja, 
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik  továbbítsa 
cégünk. 

 
: 

 
 A  az érintett arról is nyilatkozik, hogy megadott adatai a valóságnak  

valamint a 16. életévét már betöltötte.  
 

 Praktikus és releváns    programajánlatokkal, online 
bejelentkezési  igyekszünk segíteni a vendégeket az utazásuk  és 
lerövidíteni a bejelentkezéssel töltött  érkezéskor, ezért érkezésük  egy ún. pre-arrival 
emailt küldünk nekik a szállással, az utazással és a  kapcsolatos 

 A pre-arrival levél alapján a vendég online  tölthet ki, amellyel a 
szálláshelyre való bejelentkezését gyorsíthatja meg érkezéskor. 
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 Cégünk minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz egy esetleges 

adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó  sérülése,  
illetéktelenek számára  válása) elkerülésére. Egy mégis  incidens 
esetén a szükséges intézkedések  valamint az érintett tájékoztatása céljából 
nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi 
incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens  körülményeit, 
hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést  
jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 

 

adatvédelmi és adatkezelési garanci
 

 
 

 
 

 

: , Budapesti út 20.B.ép. 
 
Az adatkezelés célja  
Az adatkezelés jogalapja

az érintett kérésére 
–  

-
szállóvendégek száma. 

 

 
 

Adatfeldolgozó neve  Adatfeldolgozói feladat leírása 

  8200 Veszprém, Boksa 
tér 1/A   

 

– a szolgáltatás kényelmesebbé, testreszabottá tétele érdekében – további 
 

 

További 
adatfeldolgozó neve   Adatfeldolgozói feladat leírása 

Creative Management 
 

8200 Veszprém, Boksa 
tér 1. A ép.  

 
225 Chestnut St, 

Philadelphia, PA 19106, 
USA  ajánlatkérés, ajánlatadás, pre-arrival 

emailküldés, ajándékutalvány-értékesítés és 
elégedettségmérés esetén. 
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*

zottság által javasolt, jóváhagyott 

nincsen.  
 

 Az adatok szolgáltatása 
önkéntes. -  
s vetkezménnyel nem jár. 
 
Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait cégünk kezeli) 

a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való   
b) kérelmezheti azok helyesbítését,  
c) kérelmezheti azok törlését, 
d) visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását: ebben az esetben a visszavonás  

adatkezelés  a visszavonás nem érinti. 
e) kérelmezheti a  18. cikkében    esetén a személyes adatok 

kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy cégünk az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse 
meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de  harminc napig, s ezen  más 
céllal az adatot ne kezelje), 

 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  vagy   megkapja, 
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik  továbbítsa 
cégünk. 

 
: cégünk minden szükséges technikai és 

szervezési intézkedést megtesz egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó 

céljából nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi 
incidenss

egyéb adatokat. 
 

tekin  
 
 

 
 

m  
 

:  
 
Az adatkezelés célja: kapcsolattartás a potenciális szállóvendégekkel 
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása –  

: a partnerekkel, szállóvendégekkel kialakított üzleti kapcsolatok 
 

: név, e-mail cím  
Az -mail címeket.  
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Adatfeldolgozó neve Szék  Adatfeldolgozói feladat leírása 

  8200 Veszprém, Boksa tér 1/A   

 

– a szolgáltatás kényelmesebbé, testreszabottá tétele érdekében – további 
 

 

További adatfeldolgozó 
neve   Adatfeldolgozói feladat leírása 

  8200 Veszprém, Boksa tér 1/A  

MailerLite 11341 Litvánia, Vilnius, Paupio g. 46  
 
 

 Az érintett nem kap hírlevelet 
 

 
Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait cégünk kezeli) 

a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való   
b) kérelmezheti azok helyesbítését,  
c) kérelmezheti azok törlését, 
d) visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását: ebben az esetben a visszavonás  

adatkezelés  a visszavonás nem érinti. 
e) kérelmezheti a  18. cikkében    esetén a személyes adatok 

kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy cégünk az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse 
meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de  harminc napig, s ezen  más 
céllal az adatot ne kezelje), 

 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  vagy   megkapja, 
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik ek továbbítsa 
cégünk. 

 
 címre küldött 

-mail címét 
haladéktalanul töröljük az adatbázisunkból.  
 

: cégünk minden szükséges technikai és 
szervezési intézkedést megtesz egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó 

céljából nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi 
incidenssel éri

egyéb adatokat. 
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5. ELÉGEDETTSÉGMÉRÉSSEL KAPCSOLATOS SZEMÉLYES ADATKEZELÉS 
 
Szállodaként célunk, hogy vendégeinknek szolgáltatásainkat magas színvonalon nyújtsuk, ezért 

 szállodánkban tartózkodásuk során 
tapasztalataikról. 
 

:  
 
Az adatkezelés célja
javítása érdekében. 
Az adatkezelés jogalapja – 
pont.  

: cégünknek 
 

: név, nem, e-mail cím.  
t év. 

 
 

Adatfeldolgozó neve  Adatfeldolgozói feladat leírása 

  8200 Veszprém, Boksa 
tér 1/A   

 

– a szolgáltatás kényelmesebbé, testreszabottá tétele érdekében – további 
 

 

További 
adatfeldolgozó neve   Adatfeldolgozói feladat leírása 

Creative Management 
 

8200 Veszprém, Boksa 
tér 1. A ép.  

 
225 Chestnut St, 

Philadelphia, PA 19106, 
USA  ajánlatkérés, ajánlatadás, pre-arrival 

emailküldés, ajándékutalvány-értékesítés és 
elégedettségmérés esetén. 

 
 
*

zottság által javasolt, jóváhagyott 

nincsen.  
 
Az  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   
b) kérelmezheti azok helyesbítését,  
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c) kérelmezheti azok törlését, 
d) visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását: ebben az esetben a visszavonás  

adatkezelés  a visszavonás nem érinti. 
e) kérelmezheti a  18. cikkében    esetén a személyes adatok 

kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy cégünk az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse 
meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de  harminc napig, s ezen  más 
céllal az adatot ne kezelje), 

 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  vagy   megkapja, 
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik  továbbítsa 
cégünk. 

 
: cégünk minden szükséges technikai és 

szervezési intézkedést megtesz egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó 

tatása 
céljából nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi 

elhárítására megtett intézkedéseket, vala
egyéb adatokat. 
 

zza azokat az 

 
 
 
6. AJÁNDÉKUTALVÁNY-VÁSÁRLÁSSAL  
 

ajándékutalvány-vásárlásra. Az ajándékutalványt 
honlapunkon automatizált rendszer útján biztosítja cégünk.   

: Káli Malom Vendégház  
 
Az adatkezelés célja: ajándékutalvány vásárlása és kézbesítése 
Az adatkezelés jogalapja

 
rszág, 

irányítószám, város, utca, házszám) -mail cím (ajándékozóé és megajándékozotté 
egyaránt), -

 
Az adatkezelés : az ajándékutalvány lejárati napját  

: cégünk az online ajándékutalvány 
 

 

Adatfeldolgozó neve  Adatfeldolgozói feladat leírása 

  8200 Veszprém, Boksa 
tér 1/A  Ajándékutalvány  

 

– a szolgáltatás kényelmesebbé, testreszabottá tétele érdekében – további 
 

 
 

További 
adatfeldolgozó neve   Adatfeldolgozói feladat leírása 
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Creative Management 
 

8200 Veszprém, Boksa 
tér 1. A ép.  

BIG FISH Payment 
Services  

1066 Budapest, Nyugati 
tér 1-2 

A 

. 

 1093 Budapest, 
Közraktár u. 30-32. segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása 

ében végzett 
-monitoring. 

Barion Payment Zrt. sétány 1. I. épület segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása 

-monitoring. 

 
225 Chestnut St, 

Philadelphia, PA 19106, 
USA  ajánlatkérés, ajánlatadás, pre-arrival 

emailküldés, ajándékutalvány-értékesítés és 
elégedettségmérés esetén. 

 
 
*

zottság által javasolt, jóváhagyott 

nincsen.  
  
A  Az adatok szolgáltatása 
önkéntes. -
ajándékozó nem tud 
következménnyel nem jár. 
  
Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait cégünk kezeli) 

a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való   
b) kérelmezheti azok helyesbítését,  
c) kérelmezheti azok törlését, 
d) visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását: ebben az esetben a visszavonás  

adatkezelés  a visszavonás nem érinti. 
e) kérelmezheti a  18. cikkében    esetén a személyes adatok 

kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy cégünk az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse 
meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de  harminc napig, s ezen  más 
céllal az adatot ne kezelje), 

 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  vagy   megkapja, 
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továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik  továbbítsa 
cégünk. 

 
: cégünk minden szükséges technikai és 

szervezési intézkedést megtesz egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó 

 
céljából nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi 

 

egyéb adatokat. 
 

 
 
 
7. COOKIE KEZELÉS 
 

aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. 
 
Az adatkezelés célja

 aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott 

kiszolgálás. 
 
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. 

: azonosítószám,  
 

Adatfeldolgozó neve  Adatfeldolgozói feladat leírása 

  8200 Veszprém, 
Boksa tér 1/A  

munkamenetük 
azonosítása, az annak során megadott adatok 
tárolása, az adatvesztés megakadályozása, 

kiszolgálás. 
 

Az adatkezeléssel kapcsolatos további információk

alatt, cookie, süt  
 

: a szolgáltatás igénybevételének 
-5. pontokban körülírt szolgáltatások tekintetében. 

 
 
8. HONLAP SZERVERNAPLÓZÁSA 
 
A 
tevékenységét. 

Az adatkezelés célja
gzíti a látogatói adatokat. 
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Az adatkezelés jogalapja
 

 
  

 
Adatfeldolgozó neve  Adatfeldolgozói feladat leírása 

  8200 Veszprém, 
Boksa tér 1/A  

 
További információk

osítására 
nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva 

 
 

: 
A 

címe és a látogatá
 

 
ogató. A 

nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva 
ó következtetéseket lehessen levonni. 

 
 
9. EGYÉB ADATKEZELÉSEK 
 

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 jog  
 
 
10. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA 
 

által bérelt szervereken találhatók meg. Cégünk a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás 
 

 
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés  

 
 

 

szervezési intézkedéseket 

 vagy 
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika 
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csa

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 – 
károk elhárítása érdekében. 
 
 
11  
 

helyesbítését, illetve - – törlését, visszavonását, élhet 
adathordozási-

 
 

teljesítésére irányuló kéréseit díjmentesen teljesítjük.  
 
Tájékoztatáshoz való jog: 
 

kezelésére vonatkozó, a –22. és 34. 

 
 
A 
gyakorolható. Az érintett részére kérésére – – szóban is 

cégünk munkatársainak kétsége 

 
 
Az érintett hozzáféréshez való joga: 
 

-
érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a köve

 
 Az adatkezelés   
 az érintett személyes adatok   
 azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat 

közölték vagy közölni  ideértve különösen a harmadik országbeli (Európai Unión kívüli) 
címzetteket, illetve a nemzetközi  

 a személyes adatok tárolásának tervezett   
 a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás  
 a  hatósághoz címzett panasz benyújtásának   
 az  vonatkozó  az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a 

 is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó   hogy 
az ilyen adatkezelés milyen  bír, és az érintettre nézve milyen várható 
következményekkel jár.  

 

a továbbításra 
 

 
 

 
E jog értelmében bárki kérheti a cégünk által kezelt, rá vonatkozó, pontatlan személyes adatok 
helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. 
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Az érintett az alábbi 
késedelem nélkül töröljük a rá vonatkozó személyes adatokat: 
 

a) személyes adatokra már nincs szükség abból a célból,  azokat  vagy más 
módon  

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját  hozzájárulását, és az adatkezelésnek 
nincs más  

c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs    ok az 
 

d) a személyes adatok jogellenes kezelése állapítható  
e) a személyes adatokat az  alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban  jogi 

kötelezettség teljesítéséhez törölni  
 a személyes adatok   társadalommal  szolgáltatások 

kínálásával kapcsolatosan került sor. 
 

 
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása   
b) a személyes adatok kezelését  az  alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 

szerinti kötelezettség teljesítése, illetve  vagy az  ruházott közhatalmi 
jogosítvány gyakorlása keretében végzett  végrehajtása   

c) a népegészségügy területét  vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból 
vagy statisztikai célból, közérdek   

d) vagy jogi igények  érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 
 
Az adatkezelés korlátozásához való jog: 
 
Az érintett kérésére korlátozzuk az adatkezelést a 
ha:  

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az  
vonatkozik, amely  teszi, a személyes adatok pontosságának  

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 
 korlátozását 

c) az  már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett 
igényli azokat jogi igények  érvényesítéséhez vagy  vagy 

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés  ez esetben a korlátozás arra az  
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az  jogos indokai  
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

 
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett 

természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely 

 
 
Adathordozáshoz való jog: 
 

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 tö
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Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve 

– óképpen 
 

a) az érintett és az  közötti  megkötése vagy teljesítése érdekében 
 

b) meghozatalát az  alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi  
amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek 

c) védelmét szolgáló  intézkedéseket is  vagy 
d) az érintett  hozzájárulásán alapul. 

 
Visszavonás joga: 
 
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem 

 
 

 
 

–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott 

az érintettet.  
 
Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül 
megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. 
 

érintettet az intézkedés 

élhet bírósági jogorvoslati jogával. 
 

vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez 

 
 
Kártérítés és sérelemdíj: 
 
Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem 

gy azokkal 

 
teljes kárért. 
 

 
 
Bírósághoz fordulás joga és adatvédelmi hatósági eljárás: 
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soron kívül jár el. 
 

 
A hatóság címe: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., levelezési címe: 1374 Budapest, Pf.: 603., 

 1 391 1400, E-  


