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1. BEVEZETÉS  

A HOTEL VINUM KFT., a Vinum Hotel és Étterem Kiskőrös (továbbiakban: Szálloda) üzemeltetője,
mint  Adatkezelő  ügyfeleinek,  vendégeinek,  valamint  a  honlap  látogatóinak  tevékenysége  során
fokozottan  ügyel  a  személyes  adatok  védelmére,  a  kötelező  jogi  rendelkezések  betartására,  a
biztonságos és tisztességes adatkezelésre.  

Az Adatkezelő adatai:  

Cégnév: HOTEL VINUM KFT.

Cégjegyzékszám: 03-09-101465

Székhely: 6200 Kiskőrös, Petőfi u. 106.

Adószám: 11021010-2-03

Email: vinumhotel@vinumhotel.hu

Honlap: https://vinumhotel.hu

Tel.:  +36 (78) 511-050   +36 (20) 9654-099

Belső adatvédelmi felelős: Pohankovics Pál ügyvezető

Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és
európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a
technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek.

A jelen szabályzat a következő hatályos jogszabályok figyelembevételével készült:  

• 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és
lakcímadatok kezeléséről  

• 2001.évi CVIII. törvény. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről  

• 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól  

• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról  •
2016/679/EU  Rendelet  (2016.  április  27.)  a  természetes  személyeknek  a  személyes  adatok
kezelése  tekintetében  történő  védelméről  és  az  ilyen  adatok  szabad  áramlásáról,  valamint  a
95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről 
 

Az  Adatkezelő  vállalja  a  jelen  szabályzat  egyoldalú  betartását  és  kéri  –  honlapján  elérhető



közleményben -, hogy ügyfelei is fogadják el a szabályzat rendelkezéseit. Az Adatkezelő fenntartja
magának a  jogot,  hogy az adatvédelmi  szabályzatát  megváltoztassa.  Amennyiben a  szabályzat
módosítására sor kerül, úgy annak aktualizált szövegét nyilvánosan közzéteszi.  
Az  adatvédelmi  tájékoztató  mindenkor  hatályos  változata  elérhető  a  www.vinumhotel.hu
weboldalon, továbbá a Szálloda recepcióján, papíralapon is.

Jelen tájékoztató a 6200 Kiskőrös, Petőfi  u.  106.  szám alatt  található Vinum Hotel és Étterem
Kiskőrös  megnevezésű  szálloda  által  nyújtott  szolgáltatásaihoz  kapcsolódó  és  a  weboldalon
keresztül elérhető adatkezelési tevékenységeket szabályozza.

2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK  

Szabályzatunkban az adatvédelmi szakkifejezések a következő jelentéssel bírnak:

- adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;  

- adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött
szerződést is - adatok feldolgozását végzi; 

- adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő
közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;  

-  adatkezelés:  az  alkalmazott  eljárástól  függetlenül  az  adaton  végzett  bármely  művelet  vagy  a
műveletek  összessége,  így  különösen  gyűjtése,  felvétele,  rögzítése,  rendszerezése,  tárolása,
megváltoztatása,  felhasználása,  lekérdezése, továbbítása,  nyilvánosságra hozatala,  összehangolása
vagy  összekapcsolása,  zárolása,  törlése  és  megsemmisítése,  valamint  az  adat  további
felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy
azonosítására  alkalmas  fizikai  jellemzők  (pl.  ujj-  vagy  tenyérnyomat,  DNS-minta,  íriszkép)
rögzítése;

-  adatkezelő: az  a  természetes  vagy  jogi  személy,  illetve  jogi  személyiséggel  nem  rendelkező
szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az
adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az
adatfeldolgozóval végrehajtja;  

- adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot -
az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi;  

-  adatmegjelölés: az  adat  azonosító  jelzéssel  ellátása  annak  megkülönböztetése  céljából;  -

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;  

- adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem
lehetséges;  

- adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a
jogosulatlan  hozzáférés,  megváltoztatás,  továbbítás,  nyilvánosságra  hozatal,  törlés  vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.  

- adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott
időre történő korlátozása céljából;  

- bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a
büntetőeljárással  összefüggésben,  a  büntetőeljárás  lefolytatására,  illetve  a  bűncselekmények



felderítésére  jogosult  szerveknél,  továbbá  a  büntetés-végrehajtás  szervezeténél  keletkezett,  az
érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;  

-  EGT-állam: az  Európai  Unió  tagállama  és  az  Európai  Gazdasági  Térségről  szóló
megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió
és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam
között  létrejött  nemzetközi  szerződés  alapján  az  Európai  Gazdasági  Térségről  szóló
megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;  

- érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy
közvetve - azonosítható természetes személy;  

- harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;  

- harmadik személy : olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;  

-  hozzájárulás: az  érintett  akaratának  önkéntes  és  határozott  kinyilvánítása,  amely  megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat -
teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez; 

-  kötelező  szervezeti  szabályozás  :  több országban,  de  köztük  legalább egy EGT-államban is
tevékenységet  folytató  adatkezelő  vagy  adatkezelők  csoportja  által  elfogadott  és  a  Nemzeti
Adatvédelmi  és  Információszabadság Hatóság (a  továbbiakban:  Hatóság)  által  jóváhagyott,  az
adatkezelőre vagy adatkezelők csoportjára nézve kötelező belső adatvédelmi szabályzat, amely a
harmadik országba történő adattovábbítás esetén a személyes adatok védelmét az adatkezelő vagy
adatkezelők csoportjának egyoldalú kötelezettségvállalása útján biztosítja;  

- közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat,
amelynek nyilvánosságra hozatalát,  megismerhetőségét  vagy hozzáférhetővé tételét  törvény
közérdekből elrendeli;  

- különleges adat:  

•  a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos
vagy más világnézeti  meggyőződésre,  az  érdek-képviseleti  szervezeti  tagságra,  a szexuális
életre vonatkozó személyes adat,  

•  az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi
személyes adat;  

- nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;  

- személyes adat  : az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele,
valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára
jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;  

- tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;  

•  a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos
vagy más világnézeti  meggyőződésre,  az  érdek-képviseleti  szervezeti  tagságra,  a szexuális
életre vonatkozó személyes adat,  

•  a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos
vagy más világnézeti  meggyőződésre,  az  érdek-képviseleti  szervezeti  tagságra,  a szexuális



életre vonatkozó személyes adat,  

-adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;  

-adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;  

•  az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi
személyes adat.  

•  az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi
személyes adat;  

-közérdekű  adat  :  az  állami  vagy  helyi  önkormányzati  feladatot,  valamint  jogszabályban
meghatározott  egyéb  közfeladatot  ellátó  szerv  vagy  személy  kezelésében  lévő  és  tevékenységére
vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá
nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének
módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti
felépítésre,  szakmai  tevékenységre,  annak  eredményességére  is  kiterjedő  értékelésére,  a  birtokolt
adatfajtákra  és  a  működést  szabályozó  jogszabályokra,  valamint  a  gazdálkodásra,  a  megkötött
szerződésekre vonatkozó adat;  

3. ADATKEZELÉSI ALEPELVEK  

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében
kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok
felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.  

Csak  olyan  személyes  adat  kezelhető,  amely  az  adatkezelés  céljának  megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges
mértékben és ideig kezelhető.  

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel
helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a
technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.  

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára
tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához
szükséges ideig lehessen azonosítani.  

A  személyes  adatok  kezelését  tisztességesnek  és  törvényesnek  kell  tekinteni,  ha  az  érintett
véleménynyilvánítási szabadságának biztosítása érdekében az érintett véleményét megismerni kívánó
személy az érintett lakóhelyén vagy tartózkodási helyén felkeresi, feltéve, hogy az érintett személyes
adatait e törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelik és a személyes megkeresés nem üzleti célra
irányul.  A  személyes  megkeresésre  a  munka  törvénykönyve  szerinti  munkaszüneti  napon  nem
kerülhet sor.  

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy - törvény
felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken
alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés).  

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése
érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.  



Csak  olyan  személyes  adat  kezelhető,  amely  az  adatkezelés  céljának  megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a célmegvalósulásához szükséges mértékben és ideig.  

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók
össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei
minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.  

Személyes adat az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik
országban  lévő  adatkezelő  vagy  adatfeldolgozó  részére  akkor  továbbítható,  ha  ahhoz  az  érintett
kifejezetten hozzá- járult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok
kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.  
Kötelező  adatkezelés  esetén  az  adatkezelés  célját  és  feltételeit,  a  kezelendő  adatok  körét  és
megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést
elrendelő törvény vagy ön- kormányzati rendelet határozza meg. 
Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat
nyilvánosságra  hozatalát.  Minden  egyéb  esetben  a  nyilvánosságra  hozatalhoz  az  érintett
hozzájárulása,  különleges  adat  esetében írásbeli  hozzájárulása  szükséges.  Kétség  esetén  azt  kell
vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.  

Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt
vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.  

Az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását
vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni.  

Az érintett a hozzájárulását az Adatkezelővel írásban kötött szerződés keretében is megadhatja a
szerződésben foglaltak teljesítése  céljából.  Ebben az esetben a  szerződésnek tartalmaznia  kell
minden olyan információt,  amelyet  a  személyes  adatok kezelése  szempontjából  az  érintettnek
ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását,  az adatkezelés időtartamát, a
felhasználás célját, az adatok továbbítását, adatfeldolgozó igénybevételét.  

A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul
adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.  

A személyes adatok védelméhez fűződő jogot és az érintett személyiségi jogait – ha törvény kivételt
nem tesz  

– az adatkezeléshez fűződő más érdekek, ideértve a közérdekű adatok nyilvánosságát is, nem
sérthetik.  

4. AZ ADATKEZELÉS ALAPJAI  

Az Adatkezelő a tevékenységei során a személyes adatok kezelése minden esetben törvényen, vagy
önkéntes  hozzájáruláson  alapul.  Egyes  esetekben  az  adatkezelés,  hozzájárulás  hiányában  egyéb
jogalapon vagy a 2011. évi CXII. törvény 6.§-án nyugszik.  

5. AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT TEVÉKENYSÉGEK ÉS ADATOK KÖRE

5.1 Ajánlatkérés

A kezelt adatok a következők: Teljes név*, Email cím*, Telefonszám*, Irányítószám*,
Város*,  Utca*,  házszám*,  Érkezés  dátuma*,  Távozás
dátuma*, Felnőttek száma*, Gyermekek száma 0 - 3.99*,
Gyermekek  száma  4  -  11.99*,  Megjegyzés  (babaágy,



stb.):

Adatkezelés célja: A pontos ajánlat adása, a foglalás előkészítése

Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

Adatkezelés időtartama: - sikeres ajánlatkérés esetén a foglalásra vonatkozó 
szabályok szerint,
- az ajánlat visszautasítása esetén a visszautasítás napjáig,
- amennyiben az ajánlatra válasz nem érkezik, az ajánlati 
kötöttség lejártát követő napig

Adattovábbításra sor kerül-e?: Nem

Szobafoglalással kapcsolatos, weboldalon keresztül történő ajánlatkérés során az érintett adatait
önként  eljuttatja  az  Adatkezelő részére  azzal  a  céllal,  hogy Adatkezelő számára árajánlatot
adjon.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

o Az érintett  a  weboldal  „AJÁNLATKÉRÉS”  menüpontjára  kattintva  eljut  az
adott  oldalra,  ahol  lehetősége  van  a  5.1  pontban  meghatározott  adatokat
megadni.  Az  érintett  az  adatok  megadását  követően  a  „KÜLDÉS”  gomb
megnyomásával juttathatja el az adatokat az Adatkezelő részére.

Az  Adatkezelő  részére  elküldött  adatokat  az  Adatkezelő  Recepciós  munkakörben  dolgozó
munkavállalói kezelik a hotelsystem program segítségével, akik a beérkezett adatokat rögzítik,
az érintett számára ajánlatot dolgoznak ki, amelyet e-mail-ben eljuttatnak a részére.

5.2 Szobafoglalás

A kezelt adatok a következők: Teljes név*, Email cím*, Telefonszám*, Irányítószám*,
Város*,  Utca,  házszám*,  Érkezés  dátuma*,  Távozás
dátuma*, Felnőttek száma*, Gyermekek száma 0 - 3.99*,
Gyermekek  száma  4  -  11.99*,  Megjegyzés  (babaágy,
stb.):

Adatkezelés célja: A szolgáltatás biztosítása, a szobafoglalás teljesítése

Adatkezelés jogalapja: Szerződés  teljesítése  (GDPR  6.  cikk  (1)  bekezdés  b)
pontja)



Hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

Adatkezelés időtartama: A foglalás során kapott személyes adatok kezelésére az
érintettel  fennálló szerződéses jogviszony fennállásának
időtartamáig kerül sor, kivéve: a számvitelről szóló 2000.
évi C. törvény alapján őrzendő adatok 8 évig, valamint az
adózás  rendjéről  szóló  2017  évi  CL.  törvény  alapján
őrzendő adatok a tárgyévet követő 5. év utolsó napjáig.

Adattovábbításra sor kerül-e?:  Hotelsystem Kft. Részére (4400 Nyíregyháza, Őz
köz  37.)  az  on-line  foglalási  rendszer
működtetése céljából

Az  online  foglalási  oldalak  és  utazási  irodák  önálló  adatkezelőnek  minősülnek,  ebben  a
folyamatban adatfeldolgozó igénybe vételére nem kerül sor.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

o Amennyiben  érintett  az  ajánlatot  elfogadja  és  erről  szóban  vagy  írásban
tájékoztatja  az  Adatkezelőt,  úgy  az  Adatkezelő  megteszi  a  szobafoglalással
kapcsolatos lépéseket.

o Az Adatkezelő részéről a vele munkaviszonyban levő recepciós munkakörben
dolgozó  munkavállalója  a  hotelsystem programba  betáplálja  az  érintett  által
megadott adatokat és e program segítségével összekapcsolja azokat a Szálloda
adott szobájával, ezzel létrehozva a szobafoglalást.

A szoba lefoglalásáról a fent meghatározott munkakörű munkavállaló írásban értesíti az
érintettet.

5.3. Bejelentkezés és a bejelentő lap 

A kezelt adatok a következők: Teljes név*, Irányítószám, Város*, Utca*, Házszám*,
Állampolgárság*, Születési adatok*, Útlevél vagy

Szig.szám*, Cég esetén adószám is*

Adatkezelés célja: Kapcsolattartás és jogszabályi kötelezettségek
teljesítése

Adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c)
pontja)

Hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)



Adatkezelés időtartama: A megadott személyes adatok kezelésére az érintettel
fennálló szerződéses jogviszony fennállásának

időtartamáig kerül sor, kivéve: a számvitelről szóló
2000. évi C. törvény alapján őrzendő adatok 8 évig,

valamint az adózás rendjéről szóló 2017 évi CL.
törvény alapján őrzendő adatok a tárgyévet követő 5. év

utolsó napjáig.

Adattovábbításra sor kerül-e?:  NTAK

Érintett  a  Szállodába  érkezéskor  a  lefoglalt  szobájának  elfoglalása  előtt  szállodai
bejelentőlapot tölt ki, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az alább megadott
adatokat a vonatkozó jogszabályokban meghatározott kötelezettségei teljesítése, illetve a
teljesítés bizonyítása, továbbá a Vendég beazonosítása céljából mindaddig kezelje, amíg az
illetékes  hatóság  az  adott  jogszabályokban  meghatározott  kötelezettségek  teljesítését
ellenőrizheti:

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

o A  kötelezően  megadandó  adatok  Vendég  általi  megadása  a  szállodai
szolgáltatások igénybevételének feltétele.

o A bejelentőlap aláírásával a vendég hozzájárul ahhoz, hogy a bejelentőlap
kitöltésével  átadott  adatait  az  Adatkezelő  a  szerződés  létrejötte,  illetve
teljesülésének,  teljesítésének  bizonyítása,  illetve  az  esetleges
igényérvényesítés  céljára  a  fent  megjelölt  határidőn belül  kezelje,  illetve
archiválja.

5.4. Számlázás

A kezelt adatok a következők: Vezetéknév*, Keresztnév*, Cím*, Szállodában
tartózkodás ideje*, Cég esetén adószám*

Adatkezelés célja: A szállodai szolgáltatások igénybevételének
számlázása, számlázási kötelezettség teljesítése, fizetési

tranzakció lebonyolítása

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja);

Jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c) pontja)



Adatkezelés időtartama: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján
őrzendő adatok 8 évig , valamint az adózás rendjéről
szóló 2017 évi CL. törvény alapján őrzendő adatok a

tárgyévet követő 5. év utolsó napjáig

Adattovábbításra sor kerül-e?:  Számadókör Kft. (6200 Kiskőrös, Árpád utca 
10.))

 Az érintett által Adatkezelőnek megadott bank-, hitelkártya/bankszámla adatokat az
Adatkezelő csak olyan mértékben és ideig használja  és használhatja,  ameddig a
jogai gyakorlása és a kötelezettségei teljesítése érdekében szükséges. Az adatokat
az  Adatkezelő  szerződéses  banki  partnerei  kezelik.  Erről  az  adatkezelésről  az
illetékes Bank honlapjain tájékozódhat.



5.5. Facebook oldal

A kezelt adatok a következők: Képfelvétel, Facebook azonosító, az ott megadott név

Adatkezelés célja: A közösségi oldal lehetőségeinek kihasználása a Hotel
népszerűsítése érdekében.

Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

Adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig, a leiratkozás napjáig

Adattovábbításra sor kerül-e?: Nem

 Adatkezelő Facebook oldalán a „tetszik”/”like”- linkre kattintással az érintett 
hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenő 
falán.

 Adatkezelő Facebook oldalán képeket/filmeket is közzétesz a különböző 
eseményekről/szállodákról/fitness klubokról/éttermekről stb. Amennyiben nem 
tömegfelvételről van szó, Adatkezelő mindig kikéri az érintett írásbeli 
hozzájárulását a képek közzététele előtt.

 A Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján található 
adatvédelmi irányelvek és szabályzatból, a www.facebook.com címen kaphat

5.6. Vendégkönyv

A kezelt adatok a következők: Érintett neve*, Érintett véleménye*

Adatkezelés célja: A vinumhotel.hu weboldalon vendégkönyv kezelése.

Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

Adatkezelés időtartama: Hozzájárulás visszavonásáig.

Adattovábbításra sor kerül-e?: Nem

https://www.facebook.com/


 Az érintettek az Adatkezelőnél  a szolgáltatás  színvonalának növelése érdekében
online formában adhatják meg véleményüket.

 Az adatok  megadása  nem kötelező,  azok  csupán  az  esetleges  panaszok  pontos
kivizsgálását,  illetve  az  Adatkezelő  által  a  vendég  részére  történő  válaszadás
biztosítását szolgálja.

 Az így  kapott  véleményeket,  és  az  ahhoz  kapcsolódó  esetlegesen  megadott,  az
adott  Vendégre  nem  visszavezethető,  a  Vendég  nevével  nem  összekapcsolható
adatokat az Adatkezelő statisztikai célokból is felhasználhatja.

 A  megadott  személyes  adatokat  az  Adatkezelő  külön  adatállományban,  más
megadott  adatoktól  elkülönítetten  tárolja.  Ezt  az  adatállomány  kizárólag  az
Adatkezelő arra felhatalmazott munkavállalói ismerhetik meg.

5.7. Kerékpárbérlés

A kezelt adatok a következők: Vezetéknév*, Keresztnév*, Szobaszáma*

Adatkezelés célja: A kerékpárbérlések ütemezése

Adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b)
pontja)

Adatkezelés időtartama: A szolgáltatást igénybe vevő vendégek a szállodában
történő tartózkodása alatt a kijelentkezéséig.

Adattovábbításra sor kerül-e?: Nem

A kerékpárok használatára bérleti szerződés készül, melyet a vendég kijelentkezése után
megsemmisítenek.

5.8. Elektronikus megfigyelő rendszer

A kezelt adatok a következők: Képmás



Adatkezelés célja: Személy- és vagyonbiztonság

Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

Adatkezelés időtartama: 2 hét

Adattovábbításra sor kerül-e?: A rögzített képfelvételek továbbítása abban az esetben
történik, amennyiben a felvételek alapján valószínűnek

látszik a bűncselekmény (szabálysértés) elkövetése,
amely esetben a felvételek a nyomozó hatóság részére
kerülhetnek továbbításra, vagy ha egyéb jogi eljárás

kezdeményezése szükséges a felvételek alapján, amely
esetben a felvételek az illetékes bíróság vagy hatóság

részére kerülnek továbbításra.

 Az  Adatkezelő  által  üzemeltetett  Szálloda  területén  kamerák  üzemelnek  a
Vendégek élet, testi épség és vagyoni biztonsága érdekében, ezek működtetésére az
érintettek figyelmét tájékoztató táblák hívják fel. A megfigyelő rendszer jogszerű
működtetésére  vonatkozóan  Adatkezelő  a  jelen  tájékoztatóban  és  a
kameraszabályzatban  meghozott  rendelkezések  szerint  jár  el  és  teszi  azokat
elérhetővé az érintettek számára.

 A kamerás megfigyelő rendszer működtetésére vonatkozó speciális szabályok:

o A  jelen  tájékoztató  rendelkezéseivel  összhangban  a
kamerás megfigyelő rendszerre  külön  szabályzat  irányadó,  amelynek
mindenkor hatályos változata elérhető a Szálloda recepcióján.

o A kamerarendszer képfelvételt rögzít.

o Az adatkezelés célja: személy-, és vagyonbiztonság.

o A  felvétel  tárolásának  helye:  az  Adatkezelő  üzemeltetésében  álló, 6200
Kiskőrös, Petőfi u. 106. szám alatt található szálloda.

o Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása az Üzemeltető
táblák formájában kihelyezett tájékoztatása alapján. A hozzájárulás ráutaló
magatartás formájában is megadható. Ráutaló magatartás különösen, ha az
érintett a kamerás térfigyelő rendszerrel érintett egységekbe bemegy, illetve



ott tartózkodik.

o Az Üzemeltetőnek  biztosítania  kell,  hogy  az  érintett  személy  személyes
adatait,  így  különösen  magántitkait  és  magánéletének  körülményeit
illetéktelen személy tudomására jutásától megóvja.

o Nem alkalmazható  elektronikus  megfigyelőrendszer  olyan helyen,  ahol  a
megfigyelés  az  emberi  méltóságot  sértheti,  így  különösen  öltözőben,
zuhanyzóban  és  mosdóban,  illemhelyen,  pihenőhelyen.  A  kamerás
megfigyelés annak céljával arányos, a korlátlan és közvetlen megfigyelést
az Adatkezelő nem folytat.

o A  felvétel  tárolásának  időtartama:  A  rögzített  képfelvételt  felhasználás
hiányában  legfeljebb  a  rögzítéstől  számított  3  nap  elteltével  meg  kell
semmisíteni, illetve törölni kell. Felhasználásnak az minősül, ha a rögzített
képfelvételt,  valamint  más  személyes  adatot  bírósági  vagy  más  hatósági
eljárásban bizonyítékként felhasználják.

o Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel,  illetve más személyes
adatának  rögzítése  érinti,  a  rögzítésétől számított  3  napon belül  jogának
vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője
ne semmisítse meg, illetve ne törölje.

Bíróság vagy más hatóság megkeresésére  a  rögzített  felvételt,  valamint  más személyes
adatot  a  bíróságnak  vagy  a  hatóságnak  haladéktalanul  meg  kell  küldeni.  Amennyiben
megkeresésre  attól  számított  harminc  napon  belül,  hogy  a  megsemmisítés  mellőzését
kérték, nem kerül sor, a rögzített  képfelvételt,  valamint más személyes adatot meg kell
semmisíteni,  illetve  törölni  kell,  kivéve,  ha  a  kamerás  megfigyelő  rendszer  a  szerinti
határidő még nem járt le.



6. Weboldal látogatási adatok (Hivatkozások és linkek)

6.1. Adatkezelő weboldala olyan linkeket is tartalmazhat, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet,
csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs semmi befolyása a partner
cégek által üzemeltetett  weboldalak tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel
azokért.

6.2. Kérjük, tekintse át az Ön által látogatott oldalak adatkezelési Szabályzatát, illetve adatvédelmi
nyilatkozatát mielőtt az adott oldalon az adatait bármilyen formában megadná.

6.3. Analitika, cookie-k

1. Az Adatkezelő a weboldalainak nyomon követésére analitikai eszközt használ, amely egy
adatsorozatot  készít,  s  nyomon  követi,  miként  használják  a  látogatók  az  internetes
oldalakat. A rendszer az oldal megtekintésekor egy cookie-t hoz létre, azzal a céllal, hogy
rögzítse a látogatással kapcsolatos információkat (meglátogatott oldalaink, az oldalainkon
töltött  idő,  böngészési  adatok,  kilépések,  stb.),  amelyek azonban a látogató személyével
kapcsolatba nem hozható adatok. Ez az eszköz segít a weboldal ergonómia kialakításának
javításában,  felhasználóbarát  weboldal  kialakításában,  a  látogatók  online  élményének
fokozása érdekében.  Az  Adatkezelő az  analitikai  rendszereket  nem használja  személyes
információ gyűjtésére. A legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat,
a  látogatóknak  azonban  lehetőségük  van  ezeket  kitörölni,  vagy  automatikusan
visszautasítani. Mivel minden böngésző eltérő, a látogató egyénileg, a böngésző eszköztár
segítségével állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit. Lehetséges, hogy bizonyos
tulajdonságokat nem tud használni internetes oldalunkon, amennyiben úgy dönt, hogy nem
fogadja el a cookie-kat.

2. A weboldalon session, azaz munkamenet cookie-t (kis adatcsomagot) használunk, amely az
adott  munkamenet  lezárultáig  érvényes,  tehát  a  látogatás  időtartamára  jön  létre,  ezt
követően automatikusan törlődik a felhasználó számítógépéről. Az ún. cookie a weboldal
biztonságához,  a  felhasználóbarát  megoldásokhoz  szükséges,  a  magasabb  felhasználói
élmény érdekében.

7. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSA, AZ INFORMÁCIÓBIZTONSÁG

7.1. Személyes adat csak az 5. fejezet szerinti tevékenységekkel összhangban, az adatkezelés célja
szerint kezelhető.

7.2.  A  személyes  adatok  módosítására  és  törlésére,  az  önkéntes  hozzájárulás  visszavonására,
továbbá  a  személyes  adatok  kezelésről  tájékoztatás  kérésére  a  vinumhotel@vinumhotel.hu
elérhetőségre küldött értesítéssel van mód.

7.3. Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi a szükséges
technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítja az eljárási szabályokat és betartatja azokat.

7.4.  Az  Adatkezelő  az  adatokat  megfelelő  intézkedésekkel  védi  a  jogosulatlan  hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen
megsemmisülés  és  sérülés,  továbbá  az  alkalmazott  technika  megváltozásából  fakadó
hozzáférhetetlenné válás ellen. Az adatkezelő minden szükséges technikai és szervezési intézkedést
megtesz  egy esetleges  adatvédelmi  incidens (pl.  személyes  adatokat  tartalmazó fájlok sérülése,
eltűnése,  illetéktelenek  számára  hozzáférhetővé  válása)  elkerülésére.  Egy  mégis  bekövetkező
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incidens esetén a szükséges intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett  tájékoztatása céljából
adatkezelő  nyilvántartást  vezet,  amely  tartalmazza  az  érintett  személyes  adatok  körét,  az
adatvédelmi  incidenssel  érintettek  körét  és  számát,  az  adatvédelmi  incidens  időpontját,
körülményeit,  hatásait  és az elhárítására megtett  intézkedéseket,  valamint  az adatkezelést  előíró
jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

7.5. Az Adatkezelő az adatbiztonság feltételeinek érvényesítése érdekében gondoskodik az érintett
Munkatársak megfelelő felkészítéséről.

7.6.  Az  Adatkezelő  az  adatok  biztonságát  szolgáló  intézkedések  meghatározásakor  és
alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési
megoldás  közül  azt  választja,  amely  a  személyes  adatok  magasabb  szintű  védelmét  biztosítja,
kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

7.7.  Az  Adatkezelő  az  informatikai  védelemmel  kapcsolatos  feladatai  körében  gondoskodik
különösen:

1. A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és
hardver eszközök védelméről,  illetve a fizikai  védelemről  (hozzáférés védelem, hálózati
védelem);

2. Az  adatállományok  helyreállításának  lehetőségét  biztosító  intézkedésekről,  ezen  belül  a
rendszeres  biztonsági  mentésről  és  a  másolatok  elkülönített,  biztonságos  kezeléséről
(tükrözés, biztonsági mentés);

3. Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);

4. Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről,  ezen belül a
tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események
következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

7.8. Az Adatkezelő az adatok kezelése -  így különösen azok tárolása,  helyesbítése,  törlése -  az
érintett tájékoztatás kérése, illetve tiltakozása során az elvárt védelmi szintet nyújtja.

7.9. Adattovábbításra az érintett hozzájárulásával, érdekeinek sérelme nélkül, bizalmasan, az ennek
teljes  mértékben  megfelelő  informatikai  rendszer  biztosítása  mellett  kerül  sor  az  adatkezelés
céljának,  jogalapjának és elveinek betartása mellett.  Az érintett  személyes adatait  hozzájárulása
nélkül az Adatkezelő nem továbbítja, harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, kivéve,
ha ezt jogszabály kötelezően írja elő.

7.10.  Az  érintett  egyéb,  vele  közvetlenül,  vagy  közvetve  kapcsolatba  nem  hozható,
beazonosíthatatlan – a továbbiakban anonim – adatok személyes adatnak nem minősülnek.

8. AZ ÉRINTETT JOGAINAK GYAKORLÁSA

8.1. Érintett jogai

Az érintett  az  Adatkezelőtől  tájékoztatást  kérhet  személyes  adatai  kezeléséről,  valamint  kérheti
személyes  adatainak  helyesbítését,  illetve  törlését,  visszavonását,  az  adatkezelés  korlátozását,
valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával.



a.) Tájékoztatáshoz való jog:

Az  érintett  kérelmére  az  Adatkezelő  megfelelő  intézkedéseket  hoz  annak  érdekében,  hogy  az
érintettek  részére  a  személyes  adatok  kezelésére  vonatkozó,  az  Általános  védelmi  rendeletben
meghatározott  valamennyi  információt  és  tájékoztatást  tömör,  átlátható,  érthető  és  könnyen
hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

b.) Az érintett hozzáféréséhez való jog:

Az  érintett  jogosult  arra,  hogy  az  Adatkezelőtől  visszajelzést  kapjon  arra  vonatkozóan,  hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, amennyiben igen, jogosult arra, hogy a személyes
adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

• az adatkezelés céljai;

• az érintett személyes adatok kategóriái;

•  azon  címzettek  vagy  címzettek  kategóriái,  akikkel,  illetve  amelyekkel  a  személyes  adatokat
közölték  vagy  közölni  fogják,  ideértve  különösen  a  harmadik  országbeli  címzetteket,  illetve  a
nemzetközi szervezeteket;

•  a  személyes  adatok  tárolásának  tervezett  időtartama;  a  helyesbítés,  törlés,  vagy  adatkezelés
korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

• az adatforrásokra vonatkozó információ;

• az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára
és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az
érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére
bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken
alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat az Adatkezelő
elektronikus formában szolgáltatja.

A tájékozódáshoz való jog írásban a 1. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható.
Az érintett  részére  kérésére  -  személyazonosságának hitelt  érdemlő igazolása  és  beazonosítását
követően - szóban is adható tájékoztatás.

c.) Helyesbítés joga:

Az  érintett  kérheti  az  Adatkezelő  által  kezelt,  rá  vonatkozó  pontatlan  személyes  adatok
helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

d.) Törléshez való jog:

Az érintett  az  alábbi  indokok valamelyikének fennállása  esetén jogosult  arra,  hogy kérésére az
Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

•  személyes  adatokra  már  nincs  szükség abból  a  célból,  amelyből  azokat  gyűjtötték  vagy más
módon kezelték;

• az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs
más jogalapja;

•  az  érintett  tiltakozik  az  adatkezelés  ellen,  és  nincs  elsőbbséget  élvező  jogszerű  ok  az



adatkezelésre;

• a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

• a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó európai uniós vagy tagállami jogban előírt
jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

• a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával
kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

• a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

• a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó európai uniós vagy nemzeti
jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi
jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

• a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy
statisztikai célból, közérdek alapján;

• vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

e.) Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike
teljesül:

• az érintett  vitatja a személyes adatok pontosságát,  ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

•  az  adatkezelés  jogellenes,  és  az  érintett  ellenzi  az  adatok  törlését,  és  e  helyett  kéri  azok
felhasználásának korlátozását;

• 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 a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
amíg  megállapításra  nem  kerül,  hogy  az  Adatkezelő  jogos  indokai  elsőbbséget  élveznek-e  az
érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett
hozzájárulásával,  vagy jogi  igények előterjesztéséhez,  érvényesítéséhez  vagy védelméhez,  vagy
más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve
valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Adatkezelő az érintettet az adatkezelés
korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

f.) Adathordozáshoz való jog:

Az  érintett  jogosult  arra,  hogy  a  rá  vonatkozó,  általa  az  Adatkezelő  rendelkezésére  bocsátott
személyes adatokat  tagolt,  széles  körben használt,  géppel  olvasható formátumban megkapja,  és
ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

g.) Tiltakozás joga:

Az  érintett  jogosult  arra,  hogy  a  saját  helyzetével  kapcsolatos  okokból  bármikor  tiltakozzon
személyes  adatainak  közérdekű  vagy  az  adatkezelőre  ruházott  közhatalmi  jogosítvány



gyakorlásának  keretében  végzett  feladat  végrehajtásához  szükséges  adatkezelés,  vagy  az
Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen.

Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan
kényszerítő  erejű  jogos  okok  indokolják,  amelyek  elsőbbséget  élveznek  az  érintett  érdekeivel,
jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez kapcsolódnak.

Közvetlen üzletszerzés érdekében az Adatkezelő nem kezel személyes adatokat.

8.2. Eljárási szabályok

Az  Adatkezelő  indokolatlan  késedelem  nélkül,  de  mindenféleképpen  a  kérelem  beérkezésétől
számított  egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről.
Szükség esetén,  figyelembe véve a  kérelem összetettségét  és a  kérelmek számát,  ez a határidő
további  két  hónappal  meghosszabbítható.  A  határidő  meghosszabbításáról  az  Adatkezelő  a
késedelem  okainak  megjelölésével  a  kérelem  kézhezvételétől  számított  egy  hónapon  belül
tájékoztatja az érintettet.  Ha az érintett  elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás
elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha  az  Adatkezelő  nem tesz  intézkedéseket  az  érintett  kérelme  nyomán,  késedelem nélkül,  de
legkésőbb  a  kérelem  beérkezésétől  számított  egy  hónapon  belül  tájékoztatja  az  érintettet  az
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról,  hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely
felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme
egyértelműen megalapozatlan  vagy -  különösen  ismétlődő jellege  miatt  -  túlzó,  az  Adatkezelő
figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával
járó adminisztratív költségekre ésszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján
történő intézkedést.

Az  Adatkezelő  minden  olyan  címzettet  tájékoztat  az  általa  végzett  valamennyi  helyesbítésről,
törlésről  vagy  adatkezelés-korlátozásról,  akivel,  illetve  amellyel  a  személyes  adatot  közölték,
kivéve,  ha  ez  lehetetlennek bizonyul,  vagy aránytalanul  nagy erőfeszítést  igényel.  Az érintettet
kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére
bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken
alapuló,  ésszerű  mértékű  díjat  számíthat  fel.  Ha  az  érintett  elektronikus  úton  nyújtotta  be  a
kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha
az érintett másként kéri.

8.3. Kártérítés és sérelemdíj

Minden olyan személy, aki az általános védelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni,
vagy  nem  vagyoni  kárt  szenvedett,  az  elszenvedett  kárért  az  Adatkezelőtől  vagy  az
adatfeldolgozótól  kártérítésre  jogosult.  Az  Adatfeldolgozó  csak  abban  az  esetben  tartozik
felelősséggel  az  adatkezelés  által  okozott  károkért,  ha  nem  tartotta  be  a  jogszabályban
meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az Adatkezelő
jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

Ha  mind  az  Adatkezelő  mind  az  adatfeldolgozó  érintett  ugyanabban  az  adatkezelésben,  és
felelősséggel  tartozik az adatkezelés  által  okozott  károkért,  az Adatkezelő és  az  adatfeldolgozó
egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.



Az Adatkezelő,  illetve az adatfeldolgozó mentesül  a felelősség alól,  ha bizonyítja,  hogy a kárt
előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

8.4. Adatvédelmi hatósági eljárás

Az  érintett  a  személyes  adatainak  Adatkezelő  által  történő  kezelésével  kapcsolatos  panaszt  a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, mint felügyeleti  hatósághoz nyújthat
be. A felügyeleti hatóság elérhetőségei

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

telefon: +36 (1) 391-1400

fax: +36 (1) 391-1410

Kiskorúakat  sértő,  gyűlöletkeltő,  kirekesztő  tartalmakkal,  helyreigazítással,  elhunyt  személy
jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén bejelentéssel, panasszal
élhet:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

cím 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.

e-mail: info@nmhh.hu

levélcím: 1525. Pf. 75

tel: (06 1) 457 7100

fax: (06 1) 356 5520

9. ADATVÉDELMI INCIDENST BEJELENTŐ RENDSZER

9.1. Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon
kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását,
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

9.2. Az adatvédelmi incidens bejelentése a felügyeleti hatóságnak

1. Az  adatvédelmi  incidenst  az  Adatkezelő  indokolatlan  késedelem  nélkül,  és  ha
lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására
jutott,  bejelenti  az  illetékes  felügyeleti  hatóságnak,  kivéve,  ha  az  adatvédelmi
incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és
szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni
kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

2. Az  Adatfeldolgozó  az  adatvédelmi  incidenst,  az  arról  való  tudomásszerzését
követően  indokolatlan  késedelem  nélkül  bejelenti  az  adatkezelőnek.  (24  óra
maximum)

mailto:info@nmhh.hu


3. Ha  és  amennyiben  nem  lehetséges  az  információkat  egyidejűleg  közölni,  azok
további indokolatlan késedelem nélkül később részletekben is közölhetők.

4. Az  Adatkezelő  nyilvántartja  az  adatvédelmi  incidenseket,  feltüntetve  az
adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett
intézkedéseket.

9.3. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

1. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes
személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem
nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.(maximum 24 óra)

2. Az az érintett  részére adott  tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni
kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell a fent említett információkat és
intézkedéseket.

3. Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és
ezeket  az  intézkedéseket  az  adatvédelmi  incidens  által  érintett  adatok  tekintetében
alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –,
amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára
értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

 az  Adatkezelő  az  adatvédelmi  incidenst  követően  olyan  további  intézkedéseket  tett,
amelyek  biztosítják,  hogy  az  érintett  jogaira  és  szabadságaira  jelentett,  az  előző
bekezdésben említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

 a  tájékoztatás  aránytalan  erőfeszítést  tenne  szükségessé.  Ilyen  esetekben  az  érintetteket
nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést
kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Kelt.: 2021. szeptember 02.

Pohankovics Pál

Ügyvezető

Vinum Hotel és Étterem Kiskőrös 

A *-gal jelzett adatok kötelezően kitöltendők.


