A Hotel Palota Lillafüred Szállodaipari Kft. Adatvédelmi Szabályzatának 11. sz. melléklete

Az Hotel Palota Lillafüred Szállodaipari Kft. által üzemeltetett weboldalának nyitólapján a cookiek
útján megvalósuló adatkezelésekhez kapcsolódó adatkezelési tájékoztató
Az Hotel Palota Lillafüred Szállodaipari Kft., mint a http://hotelpalota.hu weboldal üzemeltetője az adott
weboldalhoz kapcsolódó személyes adatkezelések tekintetében adatkezelőként jár el. Amennyiben Ön a
weboldalt felkeresi az Ön személyes adatainak a kezelésére kerül sor. Személyes adatainak kezelésével
összefüggésben az alábbi információkat bocsájtjuk az Ön rendelkezésére.
Az Adatkezelő adatai



cégnév:

HOTEL PALOTA LILLAFÜRED Szállodaipari Korlátolt
Felelősségű Társaság



székhely:

3517 Miskolc, Erzsébet sétány 1.





cégjegyzékszám:

05-09-030476

telefonszám:

+36-46-331-411

e-mail:

info@hotelpalota.hu

A továbbiakban: Adatkezelő vagy Hotel Palota Lillafüred Kft.
1. Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt nem alkalmaz.

2. Az adatkezelés által érintett adatok köre
A honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és
befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a
böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai
adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal. A weboldal
bejelentkezés esetén session ID-t, vagyis az Ön gépének azonosítására szolgáló azonosítót küld, ami
az oldal elhagyásakor automatikusan törlődik. Továbbá a weboldalon történő böngészés során rövid
szöveges vagy számsor azonosítót fájlok, un. „sütik” vagy „cookiek” elhelyezésére is sor kerülhet az
Ön gépén.
2.1. Mik azok a „cookie-k”(„sütik”)?
Amikor a látogató a www.hotelpalota.hu oldalt meglátogatja, egy apró file, úgynevezett „cookie”
(továbbiakban: „cookie” vagy „süti”) kerül a számítógépére, mely többféle célt szolgálhat.
Egyes általunk használt "sütik" elengedhetetlenek az oldal megfelelő működéséhez („folyamat
sütik”), mások információkat gyűjtenek a weboldal használatával kapcsolatban (statisztikák), hogy
még kényelmesebbé és hasznosabbá váljon az oldal. Néhány "süti" csak átmeneti és eltűnik a
böngésző bezárásával, míg léteznek tartós változatok is, melyek huzamosabb ideig számítógépen
maradnak.
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2.2. A "sütik" célja








a látogató beállításainak, használati szokásainak rögzítésével az oldalon való navigáció és
ezáltal a honlap használatának megkönnyítése
a felhasználói élmény javítása azáltal, hogy információt gyűjtünk arról, hogy a látogató hogyan
használja a weboldalt, mely oldalait látogatja vagy használja leggyakrabban. Így megtudhatjuk,
hogyan biztosítsunk még jobb felhasználói élményt, ha ismét meglátogatja oldalunkat.
statisztikák gyűjtése, melyek elemzése segíti megérteni azt, hogy a látogatók hogyan
használják a weboldal mellett a további online szolgáltatásokat, amelyeket ezáltal tovább
fejleszthetünk.
a weboldal továbbfejlesztése, majd transzparenssé tétele a látogatói igényeknek megfelelően
adott esetben célzott hirdetések elhelyezése, hogy a látogató számára a leginkább releváns
ajánlatokat jelenítsük meg.

2.3. "Sütik" típusai
2. 3.1. "munkamenet sütik"
A "munkamenet sütik" a honlap böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, többek között
lehetővé teszik a látogató által adott oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek
megjegyzését. A "munkamenet sütik" alkalmazása nélkül a honlap zökkenőmentes használata nem
garantálható. Érvényességi idejük az adott látogatás időtartamára terjed ki, a "sütik" a munkamenet
végén vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek. A honlap megfelelő munkamenetének
biztosítása a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően történik.
2.3.2. "használatot támogató sütik"
Ezek a "sütik" lehetővé teszik, hogy honlapunk megjegyezze, hogy milyen működési módot választott
(pl. honlap magyar vagy angol változatot használja, az akadálymentes változatot választja-e, kereső
eredmény listájában hány találat jelenjen meg egyszerre stb.). Ez annak érdekében történik, hogy a
következő látogatás alkalmával ezeket ne kelljen újból megadnia. A preferenciákat tároló "sütikben"
lévő információk nélkül honlapunk kevésbé gördülékenyen ugyan, de működhet.
2.3.3. "hirdetéshez kapcsolódó sütik"
A "hirdetésekhez kapcsolódó sütik" használatának célja, hogy kiválasszuk a látogatóinkat leginkább
érdeklő, vagy számukra fontosnak tűnő hirdetéseket és azokat jelenítsük meg honlapunkon. Illetve
ezekkel a kampányaink teljesítményét is mérni tudjuk. A honlap az alábbi szolgáltatók "célzó- és
hirdetési sütijeit" használja: (pl. Google Adwords- https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy,
Facebook- https://www.facebook.com/help/cookies/
2 3.4. "teljesítményt biztosító sütik"
A „teljesítményt biztosító sütik” segítségével információt gyűjtünk arról, hogy látogatóink hogyan
használják honlapunkat (pl. a látogató mely oldalainkat tekintette meg, hány oldalt keresett fel, az
oldal mely részére kattintott, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek ideje, milyen hibaüzeneteket
kapott stb.). Ez annak érdekében történik, hogy a honlapunkat (elérhető szolgáltatásokat, funkciókat
stb.) látogatóink igényeinek megfelelően tudjuk továbbfejleszteni, és magas színvonalú,
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felhasználóbarát élményt tudjunk biztosítani számukra. Teljesítménymérés céljából weboldalunk
minden látogatás alkalmával harmadik fél általi „sütiket” használ. A „sütik” használatával nyomon
követjük, hogy a weboldalt hányan látogatják, és milyen tartalmak iránt érdeklődnek. Minden
információt név nélkül tárolunk és a látogatók viselkedésének anonim elemzésére használjuk, hogy
magas színvonalú élményt tudjunk biztosítani a felhasználóknak.
2. 3.5. „Analitikai célú sütik”
A honlap az alábbi szolgáltató analitikai célú sütijeit használja:
- Google Analytics
A Weboldal használja a Google Analytics szolgáltatást, amely a Google Inc. cég („Google”) által nyújtott
webes elemzési szolgáltatás. A Google Analytics „cookie-kat”, azaz az Ön számítógépére mentett
szövegfájlokat használ, amelyek lehetővé teszik a honlap használatának elemzését. A cookie-k által a
honlap Ön általi használatára vonatkozóan generált információkat általában a Google USA-ban
található szervereire küldik meg, illetve ott tárolják. Az IP-cím anonimizálásának a honlapon való
aktiválása esetében azonban a Google az Ön IP-címét európai uniós tagállamban vagy más, az Európai
Gazdasági Térségen kívüli, de az egyezményhez csatlakozott országban lerövidíti, mielőtt azt átküldené
az USA-ba. Csak kivételes esetekben kerül sor a teljes IP-címnek USA-beli Google-szerverre való
megküldésére és ott történő tárolására. A Google ezeket az információkat a honlap üzemeltetőjének
nevében használja fel abból a célból, hogy értékelést készítsen a honlap használatáról, jelentéseket
állítson össze a honlapon folytatott tevékenységekről, valamint további szolgáltatásokat nyújtson a
honlap üzemeltetője részére a honlap és az internet használatával kapcsolatosan. A
böngészőprogramunk által a Google Analytics keretében átvitt IP-címek nem egyesítik vagy összesítik
a Google más adataival. Böngészőszoftvere megfelelő beállításával megakadályozhatja a cookie-knak
az eszközére történő mentését. Ezennel felhívjuk azonban figyelmét, hogy ebben az esetben
előfordulhat, hogy nem fogja tudni a honlap minden funkcióját teljes egészében kihasználni. Ezen
túlmenően lehetősége van arra, hogy megakadályozza a sütik által a honlap használatára vonatkozóan
generált adatok (beleértve az IP-címet is) rögzítését és a Google részére való megküldését, valamint az
ilyen adatoknak a Google által történő feldolgozását, amennyiben letölti és telepíti az alábbi linken
elérhető, a böngészőbe beépülő modult: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en A Google
oldalán keresztül megakadályozhatja a Google Analytics általi adatgyűjtést. Ez egy letiltási („opt-out”)
cookie-t aktivál, ami a továbbiakban megakadályozza az Ön adatainak gyűjtését a honlap
meglátogatásakor. A használati feltételekre és a személyes adatok kezelésére vonatkozó további
információkért
látogasson
el
az
alábbi
honlapok
valamelyikére:
http://www.google.com/analytics/terms/us.html
http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.
2 4. A "sütik beállításának" ellenőrzése, a "sütik" letiltása
A modern böngészők engedélyezik a "süti beállítások" módosítását. A böngészők egy része
alapértelmezettként automatikusan elfogadja a "sütiket", de ez a beállítás is megváltoztatható annak
érdekében, hogy a jövőre nézve megakadályozza a látogató az automatikus elfogadást. Átállítás esetén
a böngésző a továbbiakban minden alkalommal felajánlja a "sütik beállításának" választási lehetőségét.
Az Adatkezelő a "sütik" engedélyezése esetén sem jegyez meg semmilyen azonosítót vagy jelszót. A
látogató a "sütik" elfogadása esetén is teljes biztonságban használhatja a szolgáltatásokat. Felhívjuk
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látogatóink figyelmét, hogy mivel a "sütik" célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak
támogatása, valamint megkönnyítése, a "sütik" letiltása esetén nem tudjuk garantálni, hogy a látogató
képes lesz a weboldal valamennyi funkciójának teljes körű használatára. A weboldal ez esetben a
tervezettől eltérően működhet a böngészőben.

Ön továbbá bármely időpontban jogosult a cookiek alkalmazását letiltani, ebben az esetben viszont a
weblapon keresztül elérhető bizonyos szolgáltatások hozzáférése, egyes funkciók zavartalan
használata korlátozottá válhat. Leggyakrabban a böngészőprogramok beállításai körében lehet törölni
a sütit a saját számítógépről, valamint annak alkalmazását is itt lehet letiltani. (A böngésző Eszközök /
(Internet)Beállítások menüjében az Adatvédelem beállítások alatt.)
3. Az adatkezelés jogalapja, célja
Az adatkezelés alapja az Ön hozzájárulása, amit a weboldalon megjelenő kiemelt szövegsávban lévő
„Elfogadom” gombra kattintással adhat meg. Ez egyben a cookiek alkalmazásával történő személyes
adatkezeléshez történő hozzájárulást is jelenti.
Az „Elfogadom” gomb megnyomásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a jelen
tájékoztatóban megjelölt adatok, információk rögzítéséhez szükséges külső szolgáltató által kezelt
cookie-kat használjon a weblappal összefüggésben.
A cookiek segítségével, a weblap használatával, böngészési szokásaival kapcsolatos adatainak
kezelésére kerül sor a szolgáltató által. Az adatkezelés célja:


a weboldal optimális működésének biztosítása;



a felhasználói élmény testre szabása;



az Ön, mint felhasználó (pontosabban az Ön által használt böngésző) azonosítása, az Ön
részére kedvezőbb, érdeklődésének megfelelő tartalmak kialakítása és elérhetővé tétele
érdekében;



látogatottsági információk gyűjtése, statisztikák készítése, illetve felhasználása remarketing1
célokra.

A weblapról begyűjtött cookie információk segítségével jobban megismerhetőek a weblappal
kapcsolatos használati szokások, továbbá lehetőség nyílik információkat elemezni és ezzel is
elősegíteni a weblap szolgáltatásainak fejlesztését és javítását.
Az adatkezelés a fentieken túl a weboldal szolgáltatásait igénybe vevőkkel kapcsolatos statisztikai
méréseket, szolgálja.
Az Adatkezelő a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat
kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez, a hirdetési felületek értékesítéséhez és saját kutatás,
statisztika készítéséhez használja fel.
Adatkezelő a honlappal kapcsolatosan, annak cookie és szervernaplózása kapcsán az alábbiakról
tájékoztatja a felhasználókat:

1 Olyan

személyeknek szóló hirdetés, akikkel már korábban kapcsolatba kerültünk (mert pl. a weboldalunkat böngészte)
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Az Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún.
sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban
elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális
látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, nyomon követése, egymástól való megkülönböztetése,
a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az
adatvesztés
megakadályozása,
webanalitikai
mérések,
személyre
szabott
kiszolgálás.
Az adatkezeléssel kapcsolatos további információk: A sütit a felhasználó képes törölni saját
számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a
böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt,
cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a szolgáltatás igénybevételének
lehetetlenülése.
A nethotelbooking.net weblap meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a felhasználó
tevékenységét.
Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése,
a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

További információk: Adatkezelő a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más
információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik. A
meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására
nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak
arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

4. Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.
Az adatkezelés időtartama: maximum 90 nap
5. A kezelt személyes adatok átadásának, továbbításának esetei
5.a. Az Adatkezelő a weblapjának informatikai üzemeltetése érdekében külső szolgáltatót vesz
igénybe, amely külső szoláltató, weboldal látogatásokhoz kapcsolóan keletkező személyes adatokat
adatfeldolgozóként (vagyis az Adatkezelő megbízása folytán) kezeli. Az adatfeldolgozó adatai:
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Adatfeldolgozó neve

Székhelye

Adatfeldolgozói feladat leírása

NetHotelBooking Kft.

8200 Veszprém, Boksa
tér 1/A.
info@nethotelbooking
.com
+36 88 783 704

Látogatói adatok és a szerver működéséhez
szükséges információk rögzítése

5.b. A fentieken túl a kezelt személyes adatairól a jogszabályokban meghatározott esetekben az
Adatkezelő az illetékes hatóságok megkeresésére szintén adatot köteles továbbítani.

6. Az érintettek jogai az adatkezelés kapcsán
Az Adatkezelő által folytatott, az Ön személyes adatait érintő adatkezelés kapcsán Ön jogosult:
 a megfelelő és átlátható tájékoztatásra, ennek keretében, hogy visszajelzést kapjon az
Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e;
 pontatlan személyes adatainak helyesbítését kérni;
 kezelt személyes adatainak törlését kérni, amennyiben az adatkezelés kizárólag az Ön
hozzájárulásán alapul, vagy ha az adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért gyűjtve lettek,
illetve, ha az adatkezelés jogellenes;
 személyes adatai hordozhatóságának jogával élni, vagyis jogosult személyes adatait széles körben
használt, géppel olvasható formában megkapni, más adatkezelőhöz továbbítani, ill. ezt kérni,
feltéve, hogy az adatkezelés automatizált, és szerződésen, vagy hozzájáruláson alapul, továbbá
hogy az említett jog gyakorlása más jogos érdekét, szabadságát nem sérti;
 személyes adatai kezelésének korlátozását kérni (például, ha a kezelt adatainak pontossága
vitatott, vagy felmerült az adatkezelés jogellenessége e körülmények tisztázásáig);
 tiltakozni személyes adatai kezelése ellen (például, ha az adatkezelés jogalapja az adatkezelő, vagy
harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése), illetve korábban adott hozzájárulását bármikor
visszavonni,
 sérelmesnek vélt adatkezelés esetén felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulni.
Az érintett egyes jogainak tartalma
a) személyes adatokhoz való hozzáférés joga: az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől
visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és
ha igen, akkor jogosult arra, hogy a hozzáférést kapjon a következő információkhoz:
- kezelt személyes adatai kategóriái,
- az adatkezelés célja,
- címzettek, akikkel közölték, vagy közölni fogják a személyes adatait,
- az adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy az időtartam meghatározásának szempontjai
- az adatok forrása, ha nem az érintettől lettek gyűjtve az adatok,
- a felügyeleti hatósághoz fordulás (panasz) jogáról,
- ha történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás az adatkezelés során, akkor ennek tényéről,
logikájáról, illetve az Önre nézve várható következményeiről.

A Hotel Palota Lillafüred Szállodaipari Kft. Adatvédelmi Szabályzatának 11. sz. melléklete

b) személyes adatok helyesbítésének joga: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve kérheti,
hogy a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
c) személyes adatok törlésének joga: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan
késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az
érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha:
- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
módon kezelték vagy;
- az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja vagy;
- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre, vagy;
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték vagy;
- a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell
vagy;
- a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
kínálásával kapcsolatosan (pl. valamilyen on-line marketing, internetes nyereményjáték
keretében) került sor.
Előfordulhatnak olyan fontos okok, érdekek, amelyek akkor is lehetővé tehetik az érintett adatainak
kezelését, ha tiltakozott az ellen (ilyen lehet pl. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz
való jog gyakorlása, vagy ha az jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez
szükséges).
d) az adatkezelés korlátozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza
az adatkezelést, ha:
- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás addig tart, amíg
az Adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát) vagy;
- az adatkezelés jogellenes, és az érintett az adatok törlése helyett kéri azok felhasználásának
korlátozását, vagy;
- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
vagy
- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben addig tart a korlátozás, amíg
megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az
érintett jogos indokaival szemben);
A korlátozás időtartama alatt – leszámítva a fontos közérdek, illetve a személyek jogainak védelméhez
fűződő eseteket – az adott adat tárolásán kívül azzal más adatkezelési művelet nem végezhető
e) Az adathordozhatóság joga: az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek
továbbítsa. Ez a jog akkor illeti meg az érintettet, ha az adatkezelés az ő hozzájárulásán, vagy szerződésen
alapul, és automatizált módon történik. A jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait,
szabadságát.
f) a tiltakozás joga: amennyiben az adatkezelés jogalapja az adatkezelő által érvényesíteni kívánt jogos
érdek, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak a kezelése ellen. Ilyen az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti
tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok
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indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy
amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
A kezelt személyes adatok védelme
Az Adatkezelő az adatkezelési műveletek technikai és eljárási, szervezési (adminisztratív) szabályainak
kidolgozása során nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az Ön adatainak a megfelelő fizikai és informatikai
védelme biztosított legyen. Az alkalmazott intézkedések célja elsősorban a kezelt adatokhoz történő
jogosulatlan hozzáférés lehetőségének, az adatok jogosulatlan megváltoztathatóságának,
továbbításának, nyilvánosságra hozatalának, törlésének vagy sérülésének elkerülése, megakadályozása.
Az Adatkezelő az adatkezelés során alkalmazott eszközöket és intézkedéseket ennek megfelelően
választja meg. Gondoskodik továbbá az Adatkezelő arról, hogy a kezelt adatokhoz csak az arra
feljogosítottak férhessenek hozzá és a kezelt adatok hitelessége és változatlansága biztosított legyen.

7.

Jogorvoslati jogok

Amennyiben az Ön megítélése szerint a személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelése kapcsán
jogsérelem érte, és az ezzel kapcsolatos kérésire, észrevételeire megítélése szerint nem, vagy nem
megfelelő időben, illetve módon reagáltunk Ön jogosult az illetékes felügyeleti hatósághoz fordulni.
Az illetékes felügyeleti hatóság adatai:
 megnevezés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
 cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 telefon: (1) 391 1400
Ön jogosult továbbá a lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulni, amennyiben
megítélése szerint az Adatkezelő személyes adatait jogszabály, vagy az Európai Unió kötelező jogi
aktusában foglalt rendelkezéseket megsértve kezeli.
Javasoljuk, hogy amennyiben a felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulást tervezi, előzetesen az
Adatkezelőnél érdeklődjön, mivel a felmerült kérdései, orvoslást igénylő kérései tekintetében a szükséges
információk az Adatkezelőnél állnak rendelkezésre. Társaságunk elkötelezett a jogszerű, átlátható és
tisztességes adatkezelés elveinek megvalósítása mellett, ezért a sérelmesnek vélt helyzetekben soron
kívül intézkedünk a felmerült kérdések tisztázására, illetve a megállapított sérelem orvoslására, és a
megállapításokról, valamint a tett intézkedéseinkről a hozzánk fordulásától számított legfeljebb 25 napon
belül tájékoztatjuk.
Az érintett jogokról részletesen az alábbi linken a GDPR szabályzatból tájékozódhat:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=hu
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