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Sissy Vendégház 

Adatkezelési szabályai és tájékoztatója 

1. Bevezető 

Az adatkezelési folyamataink átláthatósága érdekében készítettük el jelen szabályzatot és 

adatkezelési tájékoztatót, amit folyamatosan frissítünk, hogy mindig naprakész és pontos 

információkat nyújthassunk a szolgáltatásunkat igénybe vevők részére arról, mi és miért 

történik a részünkre átadott személyes adatokkal. 

Ebből a tájékoztatóból megismerheti, hogy a(z) Sissy Vendégház való kapcsolata során, 

pontosan ki kezeli az Ön adatait, miért kezeli azokat és azt is, hogy milyen jog alapján 

kezelhetik ezeket a személyes adatokat. Információkat nyújtunk arról, hogy kik férhetnek hozzá 

az Ön adataihoz és miért. Megismerheti milyen jogai vannak és azokat hogyan érvényesítheti. 

A szálláskiadás szolgáltatásaink igénybevétele, használata során az érintettek személyes 

adatokat juttatnak el hozzánk. Ezek a személyes adatok szükségesek szolgáltatásaink 

nyújtásához, így a legtöbb esetben a szolgáltatás igénybevétele, kötelező dokumentálása teszi 

jogszerűvé az általunk végzett adatkezelést, de van, hogy kérjük az Ön hozzájárulását. 

Az Adatkezelő a tudomására jutó személyes adatokat mindenkor az Európai Parlament és a 

Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (Info tv.), a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvénynek (Ptk.), az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 

egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvénynek a 239/2009 (X.20) Korm. rendelet a 

szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-

üzemeltetési engedély kiadásának rendsjéről és a jelen Tájékoztatóban foglaltaknak 

megfelelően, kizárólag az adatkezeléssel elérendő célhoz elengedhetetlenül szükséges 

mértékben kezeli. 

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot a jelen Tájékoztató rendelkezéseinek 

megváltoztatására. A módosításokról az Adatkezelő a Weboldaldalán, vagy az igénybe vett 

szálláson értesíti az érintetteket. Amennyiben az érintett a tájékoztatást követően továbbra is 

igénybe veszi az Adatkezelő szolgáltatásait az a Tájékoztató módosított rendelkezései 

elfogadásának minősül.  

A jelen Tájékoztató nem terjed ki olyan honlapok adatkezelésére, melyekre a Weboldalon 

elhelyezett hivatkozás vezet, valamint az olyan személyek adatkezelésére, amelyeknek az 

Adatkezelő a személyes adatokat továbbítja. 

Az Adatkezelő a jelen Tájékoztatónak megfelelően kezeli a közvetlenül az érintettektől gyűjtött 

és a más adatkezelőktől kapott személyes adatokat is. Ha jogos érdekeink érvényesítése miatt 

végzünk adatkezelést, akkor az adatkezelést megelőzően minden esetben érdekmérlegelési 

tesztet végzünk. 
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Az szálláskiadás szolgáltatásaink sikeres teljesítése érdekében bizonyos esetekben harmadik 

félnek is továbbítjuk az adatokat, (például informatikai rendszert üzemeltető partnereinkhez, 

szállásközvetítőknek vagy adó és kormányzati adatbázisokba). Hasonlóan elkerülhetetlen az 

adatok használata jogi kötelezettségeink teljesítéséhez (például jogszabály írja elő, hogy 

számlát kell kiállítanunk a szolgáltatást igénybe vevőknek és ezekhez a számlákhoz a 

könyvelőnk is hozzáférhet, illetve állami szervezetek informatikai rendszereiben rögzítjük az 

adatokat). 

2. Ki az adatkezelő? 

A szolgáltatásaink igénybevétele és épületeink, rendezvényeink látogatása során Ön személyes 

adatokat közöl velünk. Mi jogi megfogalmazásban adatkezelőként végezzük az Ön személyes 

adatainak a kezelését a törvényektől ránk ruházott kötelezettségként mi határozzuk meg az 

adatkezelés céljait és eszközeit. 

Szálláshely neve:  Sissy Vendégház 

Cím:    6782 Mórahalom, Szegedi út 9. 

Telefon:   +36-20/597-2009 

E-mail:   gabor.ronai@gmail.com 

Web:    www.sissyvendeghaz.hu 

Cégjegyzékszám:  

Adószám:  75933933-2-26 

Képviselője:  Rónai Gábor István 

3. Adatvédelmi tisztviselő 

A(z) Sissy Vendégház a GDPR 37. cikke alapján az adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem 

kötelezett. 

4. A személyes adatok kezelésének célja és jogalapja 

Személyes adatokat kizárólag jogszerűen, tisztességesen, az ügyfeleink számára átlátható 

módon kezelünk. Csak egyértelmű céllal gyűjtünk adatokat, amiről tájékoztatjuk is az 

érintetteket. Soha nem gyűjtünk több adatot, mint amire szükség van a cél eléréshez. Mindent 

megteszünk annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és naprakészek 

legyenek, a helytelen adatokat a lehető legrövidebb idő alatt helyesbítjük vagy töröljük. Az 

adatokat csak korlátozott ideig tároljuk, ha már nincs szükség a tárolásukra, akkor töröljük vagy 

szükség szerint anonimizáljuk azokat. Szolgáltatásaink csak 14. életévét betöltött személyektől 

gyűjt adatokat. A14 év alatti személy adatait csak szülői felügyeletet gyakorló hozzájárulásával 

kezeljük. 

Adatkezelési tevékenységeinket a következő táblázatban foglaltuk össze: 

ÉRDEKLŐDÉS, AJÁNLATKÉRÉS 

A Szállásadó Weboldalán, személyesen vagy telefonon történő érdeklődés, vagy ajánlatkérés 

esetén a tervezett tartózkodással kapcsolatos adatokon túl a következő személyes adatok 

megadása szükséges: név, e-mail cím vagy telefonszám. Az adatkezelés célja kapcsolatfelvétel 

és kapcsolattartás a Szállásadó által nyújtott szolgáltatások iránt érdeklődő, tájékoztatása, 

ajánlat küldése. A Szállásadó a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így 
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ajánlatkérés esetében azoknak a megérkezésétől számítva legfeljebb 30 napig kezeli. Az 

adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke. A Szállásadó a telefonbeszélgetéseket nem 

rögzíti. 

FOGLALÁS 

A vendégeink e-mailben, telefonon, személyesen, illetve a Weboldalon található online 

foglalási rendszer segítségével foglalhatnak szobát. Az adatkezelésre a Felhasználónak 

önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely a Szállásadói 

szobafoglaláshoz szükséges. Az adatkezelés jogalapja az Info. tv. 5.§ (1) bek. a) pontja szerint 

a jogszabályi kötelezettsége, így pl. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) 

bekezdése szerinti kötelezettség. 

Szobafoglalás esetén a tartózkodással kapcsolatos adatokon túl a következő személyes adatok 

kezelésére kerül sor: vezeték és keresztnév, telefonszám, e-mail cím, a számla kiállításához 

megadott számlázási cím, a tranzakció száma, dátuma és időpontja, bizonylat tartalma, 

vevőkód, áfás számla esetén név, cím és adószám. Csak a foglalást végző vendég adatait 

kezeljük. Bejelentkezéskor a bejelentő lap kitöltésével az érkezés, távozás dátuma vezetéknév, 

keresztnév, lakcím, születési hely, is idő, illetve személyi azonosító vagy útlevél szám adatokat 

kezeljük. Szálláshely kezelő szoftverben adatrögzítés a bejelentőlapon megadott adatok 

alapján. Az adatkezelés időtartama: 8 év. Ezeket az adatokat a Szállásadó a szobafoglalással 

kapcsolatos ügyintézésre, a szállás igénybe vevővel történő kapcsolattartásra, valamint 

Szállásfoglalások nyilvántartása és teljesítése, a fizetés dokumentálása, a számviteli 

kötelezettség teljesítése céljából használja fel. Az adatkezelés célja továbbá a szállást igénybe 

vevő, mint a Szállásadói szolgáltatást igénylő beazonosítása, valamint a megrendelt szolgáltatás 

teljesítése, azzal kapcsolatos értesítések kiküldésének, a számlakiállítás, a fizetés 

lebonyolításának lehetősége, a Felhasználók nyilvántartása, egymástól való 

megkülönböztetése. 

ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐ RENDSZER 

A Szállásadó biztonsági és vagyonvédelmi okokból a közösségi tereiben, a folyosókon, 

bejáratoknál térfigyelő (kamera) rendszert működtet, mely folyamatosan képfelvételeket (hang 

nélkül) rögzít. Erre a Szállásadó, az épület bejáratánál, jól látható ismertetővel hívja fel az 

épületébe lépő személyek figyelmét. Az adatkezelés jogalapja a szállásadó jogos érdeke és a 

személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. 

évi CXXXIII. törvény 25 § (1) bekezdése. A képfelvétel rögzítésében Érintettek: a kamera 

látókörében lévő természetes személyek. A kamerafelvételeket a rendszer a Szállásadó saját 

szerverére menti, megőrzésük időtartama a 2005. évi CXXXIII. törvény 31 § szerint 

maximálisan 30 nap. A kamerák kiosztását, elhelyezését a szállásadó e dokumentum 

mellékleteként közli. 

WEBOLDAL 

A Szállásadó az általa üzemeltetett Weboldal felkeresése során sem a felkereső (továbbiakban: 

Felhasználó) IP címét, sem a Felhasználó más személyes adatát nem rögzíti. A rendszer 

működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok a Felhasználó bejelentkező 

számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak, és 

melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. 

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy 

cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok 

egyéb felhasználói személyes adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze 

nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szállásadó fér hozzá. Az automatikusan rögzítésre 

kerülő adatok célja a 
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 Szállásadó internetes oldalain keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, 

a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése 

 Statisztikakészítés, mely során az adatok összesített formában kerülnek felhasználásra, 

az érintett Felhasználó nevének, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatának 

tartalmazása nélkül 

 Informatikai rendszer technikai fejlesztése, 

 Felhasználók jogainak védelme, a felhasználói szokások elemzése. 

A Szállásadó által üzemeltetett Weboldal html kódja webanalitikai mérések céljából független, 

külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A mérés kiterjed 

a konverziók követésére is. A webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a 

böngészéssel kapcsolatos, az egyes egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel. 

Jelenleg a webanalitikai szolgáltatásokat a Google Inc. végzi (1600 Amphitheatre Parkway, 

Mountain View, CA 94043), a Google Analytics szolgáltatás keretében. A Felhasználók által a 

szolgáltatás igénybevétele során hozzáférhetővé tett adatokat a Szállásadó felhasználhatja arra, 

hogy Felhasználói csoportokat képezzen, és a Felhasználói csoportok részére a Szállásadó 

weboldalain célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg. 

 COOKIE-K, KÖZÖSSÉGI MÉDIA 

A Weboldalon tett látogatás során a Szállásadó a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot 

(ún. "cookie"-t) helyez el. Ezek alapján a Szállásadó a Felhasználók böngészési szokásaival 

kapcsolatos adatokat kezeli és tárolja a munkamenet során megadott információkat, így 

biztosítja a Weboldal minél magasabb színvonalú működését és a felhasználói élmény 

növelését. A cookie-k használatához a Felhasználó a Weboldalon megjelenő layer segítségével 

járulhat hozzá. A cookie-k főszabály szerint 30 napig tárolódnak, a Felhasználó ugyanakkor a 

böngészőprogram segítségével beállíthatja és meggátolhatja a cookie-kal kapcsolatos 

tevékenységet. Felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy ez utóbbi esetben, a cookie-k használata 

nélkül előfordulhat, hogy nem lesz képes használni a weboldal minden szolgáltatását. 

A Szállásadó a Facebook és a Google AdWords hirdetési rendszerein keresztül ún. remarketing 

hirdetéseket futtat. Ezek a szolgáltatók cookie-k, webes jelzők és hasonló technológiák 

használatával gyűjthetnek vagy kaphatnak adatokat a Szállásadó weboldaláról és egyéb 

internetes helyekről. Ezeknek az adatoknak a felhasználásával mérési szolgáltatásokat 

nyújtanak, illetve hirdetéseket tesznek célzottá. Az így célzott hirdetések a Facebook és a 

Google partnerhálózatában szereplő további weboldalakon jelenhetnek meg. A remarketing 

listák a látogató személyes adatait nem tartalmazzák, személyazonosításra nem alkalmasak. 

A cookie-k használatát a felhasználó saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében 

eleve megtilthatja alkalmazásukat. Ezek a lehetőségek böngészőtől függően, de jellemzően a 

Beállítások / Adatvédelem menüpontban tehetők meg. 

További információ a Google és a Facebook adatvédelmi irányelveiről az alábbi 

elérhetőségeken olvasható. 

EGYÉB AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 

E dokumentumban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. 

Tájékoztatjuk vendégeinket, ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, 

szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetőleg jogszabály 

felhatalmazása alapján más szervek számára tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, 

illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti a Szállásadót. A Szállásadó a 

hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - 

személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának 

megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

http://www.google.com/privacy.html
https://www.facebook.com/about/privacy
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A Szállásadó a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok 

megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének 

megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz 

igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt 

belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-

mail címet regisztrálta. Amennyiben a Felhasználó nem saját személyes adatait adja meg, úgy 

kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. 

A személyes adatok megismerésére jogosultak a Szállásadóval munkaviszonyban vagy 

megbízási jogviszonyban álló munkatársak. 

5. Biztonsági intézkedések 

A szolgáltatásaink biztosítása során kötelezettséget vállalunk arra, hogy az általunk végzett 

adatkezelés minden esetben a jelen tájékoztató dokumentumban leírtak szerint és a hatályos 

jogszabályoknak megfelelve történik. 

Adatkezelési tevékenységeink végzése közben mindent megteszünk annak érdekében, hogy 

adatai biztonságát megőrizzük. Ennek érdekében kiemelt célunk, 

 hogy adataihoz csak olyan munkatársaink és partnereink férjenek hozzá, akik tervezetten 

kaptak erre jogosultságot, 

 hogy megakadályozzuk személyes adatai jogosulatlan elérését, jogosulatlan 

megváltoztatását, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát vagy jogosulatlan törlését, 

 hogy adatait pontosan őrizzük meg, kerülve az adatvesztést, probléma esetén pedig képesek 

legyünk az adatokat visszaállítani, 

 hogy egy esetlegesen előforduló adatvédelmi incidens esetén a hatóságok és az érintettek 

is mielőbb értesítést kapjanak. 

A Sissy Vendégház kezelt adatok védelme érdekében a tudomány és a technológia állásának 

figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre az 

adatbiztonság garantálása érdekében, többek között: 

 Felelős megbízottjaink, munkatársaink legfrissebb biztonsági frissítéssel rendelkező 

operációs rendszereket és szoftvereket használnak feladataik végzése során. 

 E-mail kiszolgálónk Transport Layer Security (TLS) segítségével titkosítja a 

kommunikációt. 

 A biztonsági mentéseinket titkosítjuk. 

 A már nem szükséges személyes adatokat töröljük vagy statisztikai célokra történő 

felhasználás miatt anonimizáljuk. 

 Tárhelyszolgáltatónk szerverei biztonságos adatközpontban üzemelnek. 

Biztonsági intézkedéseinket rendszeresen felülvizsgáljuk, mi és munkatársaink a szükséges 

teendőket mindig szem előtt tartva végzik feladataikat. A [Cégnév] személyes adatokat a 

székhelyén, (telephelyen) található informatikai eszközein, valamint a tárhelyszolgáltató 

biztonságos adatközpontban elhelyezett szerverein tárolja. 

A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további 

intézkedésekkel biztosítja 

 a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását 
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 az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli 

berendezés segítségével történő használatának megakadályozását 

 annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli 

berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják 

 annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor 

és ki vitte be az automatikus 

 adatfeldolgozó rendszerekbe 

 a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és 

 azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön. 

A Szállásadó a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott 

informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: 

 az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás), 

 hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége), 

 változatlansága igazolható (adatintegritás), 

 a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. 

A Szállásadó olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az 

adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező 

kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. 

A Szállásadó az adatkezelés során megőrzi 

 a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult 

 a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát 

és teljességét; 

 a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége 

van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az 

ezzel kapcsolatos eszközök 

Az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül 

sérülékenyek a hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, vagy 

az információ felfedésére, módosítására vezethetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő, a 

Szállásadó megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak 

érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson 

minden biztonsági esemény esetében. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére 

megvalósuló kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért a Szállásadót felelősség 

nem terheli. A Szállásadó informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel 

támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a 

számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások 

ellen. A Szállásadó a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal 

gondoskodik. Továbbá, Szállásadó felhívja az érintettek figyelmét, hogy egy esetleges 

interneten való nyilvánosságra hozatalnál, közzétételnél az internetes technológia 

természetéből fakadóan vissza nem vonhatók, a korlátozás csak a tiltó nyilatkozat megtételét 

követő időszakra köti az adatkezelőt. 

6. Adatok továbbítása és adatfeldolgozók 

A Szállásadó személyes adatokat harmadik személyeknek csak a Felhasználó előzetes és 

tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező 

adattovábbításokra. A szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a 
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Szállásadó a Felhasználót az általa igénybe venni tervezett szolgáltatást bármilyen szempontból 

érintő fontos körülmény változásáról közvetlenül és azonnali módon is tájékoztatást adjon. 

A Szállásadó, mint Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa 

szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely 

adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, 

valamint az ebből származó következmények miatt a Szállásadó nem tehető felelőssé. 

Amennyiben a Szállásadó a Weboldalain található tartalomszolgáltatás üzemeltetését vagy 

hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy (cég) számára átadja, úgy az általa 

kezelt személyes adatokat, külön hozzájárulás kérése nélkül hiánytalanul átadhatja további 

kezelésre. 

Az alábbi táblázatban láthatja, hogy kinek továbbítjuk az adatokat, kivel végzünk esetleg közös 

adatkezelést, illetve milyen adatfeldolgozókat veszünk igénybe. 

Adatok továbbítása és adatfeldolgozók listája 

Név Tevékenység 

DIGI Távközlési Zrt. Telekommunikációs szolgáltatónk 

Magyar Posta Postai szolgáltatónk 

OTP Bank Nyrt. Számláinkat vezető pénzintézet 

 Informatikai karbantartás 

Csóti Anikó Könyvelést végző 

Csiszár Dániel Fénymásolók karbantartása 

dr. Sebők Zsuzsanna Foglalkozásegészségügyi orvos 

Booking.com 

Szállás.hu 

Szálláskérés.hu 

Szállásközvetítő (k) 

Csiszár Dániel Web (közösségi oldal) kezelője 

vendegem.hu Szálláshely rögzítő szoftver  

7. Harmadik országba történő adattovábbítás 

A(z) Sissy Vendégház nem továbbítja az általa gyűjtött személyes adatokat az EU-kívüli 

harmadik országba. Ha mégis, akkor az érintett tájékoztatása mellett, szerződésben megköveteli 

a harmadik országbeli partnerétől, hogy az adatkezelésben feleljen meg az (EU) 2016/679 

rendeletének. 

8. Az érintettek jogai 

Tájékoztatjuk, hogy Ön az adatkezelés során EU általános adatvédelmi rendelete (EU GDPR) 

értelmében érintettként az alábbi jogokkal rendelkezik személyes adatainak kezelésével 

kapcsolatban. 

8.1 Tájékoztatáshoz való jog 

Önnek joga van, hogy a személyes adatai kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben 

említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást 

tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően 

megfogalmazva kapja meg. 

8.2 Személyes adatokhoz való hozzáférés 
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Ön írásban kérheti az általunk tárolt személyes adatainak a másolatát, akár az összeset, akár 

specifikusan adott ügylettel kapcsolatosan, feltéve, ha végzünk adatkezelést az Ön személyes 

adataival. A következő információkat is továbbítjuk az ön által kér módon, ha Ön hozzáférést 

kér az általunk kezelt személyes adataihoz: 

 az adatkezelés célját és jogalapját 

 az érintett személyes adatok kategóriáit 

 azon címzettek vagy címzettek kategóriáit, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat 

közöltük, vagy közölni fogjuk 

 adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamát, vagy ha ez nem 

lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjait 

 a további jogainak ismertetőjét (helyesbítés, törlés vagy korlátozás és tiltakozás) 

 felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának lehetőségét és módját 

Ezeknek az információknak a birtokában Ön megtudhatja hogyan és miért használjuk az adatait, 

illetve megbizonyosodhat arról, hogy jogszerűen végezzük az adatkezelést. 

8.3 Személyes adatok helyesbítése 

Ha valamilyen adat hibásan szerepel adatbázisunkban vagy az Ön adataiban változás történt, 

akkor kérésére frissítjük az adatokat. 

8.4 Személyes adatok törlése 

Kérheti tőlünk, hogy töröljük az általunk tárolt személyes adatait. Kérésére töröljük, vagy 

anonimizáljuk az adatait, de csak akkor, ha már nincs szükség azokra abból a célból, ami miatt 

eredetileg gyűjtöttük, vagy nincs szükségünk azokra jogi kötelezettségeink teljesítéséhez. 

8.5 Személyes adatok kezelésének korlátozása 

A korlátozás azt jelenti, hogy a személyes adatait a tárolás kivételével csak az Ön 

hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy 

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

uniós tagállam közérdekéből lehet kezelni. Kérheti tőlünk az adatai kezelésének korlátozását 

az alábbiak esetén: 

 ha vitatja az adatok pontosságát, akkor korlátozhatja az adatkezelést arra az időtartamra, 

amíg ellenőrizzük az adatok pontosságát 

 ha az adatkezelés jogellenes, de törlés helyett csak korlátozni szeretné az adatkezelést 

 ha nekünk már nincs szükségünk az adatokra, de Ön igényli azokat jogi igényeinek 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez 

 ha Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, akkor a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 

amíg megállapításra nem kerül, hogy a mi jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön 

jogos indokaival szemben 

8.6 Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen 

Bizonyos esetekben Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, 

például, ha az adatkezelésünk jogalapja jogos érdek. Ebben az esetben személyes adatait nem 

kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erőjű jogos 

okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival 

szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez 

kapcsolódnak. 
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8.7 Adathordozhatóság 

Ön jogosult arra, hogy a személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható 

formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik 

adatkezelőnek továbbítsa, feltéve, ha az adatkezelés jogalapja hozzájárulás vagy szerződés 

teljesítése és az adatkezelés automatizált módon történik. 

8.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – 

ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely önre nézve joghatással járna vagy 

önt, hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. 

8.9 Visszavonás joga 

Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja 

9. Jogérvényesítés panasz benyújtásának módja 

A jelen adatkezelésről élhet egyéb, jogszabályokban meghatározott jogaival, ha ilyenek 

léteznek az adatkezelő elérhetőségein keresztül, írásban. Valamint jogainak megsértése esetén 

bírósághoz is fordulhat. Továbbá fordulhat a lakóhelye szerinti bírósághoz, továbbá a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, melynek elérhetőségei: 1055 Budapest, Falk 

Miksa utca 9-11. Levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9. Telefon: +36-1-3911400, Telefax: 

+36-1-3911410, Web: https://naih.hu, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Online ügyindítás: 

https://naih.hu/online-uegyinditas.html 

2022.02.15. 
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 1. melléklet 

Kamerák elhelyezésével kapcsolatos információk  

S.sz. 
Egyes kamerák 

elhelyezése 
A kamerák elhelyezésének célja 

Terület, berendezés, 

amelyre a kamera 

látószöge irányul 

1.  
 

élet, egészség ás vagyon megóvás, 
bűnmegelőzés  

2.  
 

élet, egészség ás vagyon megóvás, 

bűnmegelőzés  

3.  
 

élet, egészség ás vagyon megóvás, 

bűnmegelőzés  

4.  
 

élet, egészség ás vagyon megóvás, 

bűnmegelőzés  

5.  
 

élet, egészség ás vagyon megóvás, 

bűnmegelőzés  

6.  
 

élet, egészség ás vagyon megóvás, 

bűnmegelőzés  

7.  
 

élet, egészség ás vagyon megóvás, 

bűnmegelőzés  

8.  
 

élet, egészség ás vagyon megóvás, 

bűnmegelőzés  

9.  
 

élet, egészség ás vagyon megóvás, 

bűnmegelőzés  

10.  
 

élet, egészség ás vagyon megóvás, 

bűnmegelőzés  

11.  
 

élet, egészség ás vagyon megóvás, 

bűnmegelőzés  

12.  
 

élet, egészség ás vagyon megóvás, 

bűnmegelőzés  

13.  
 

élet, egészség ás vagyon megóvás, 

bűnmegelőzés  

14.  
 

élet, egészség ás vagyon megóvás, 

bűnmegelőzés  

15.  
 

élet, egészség ás vagyon megóvás, 

bűnmegelőzés  

16.  
 

élet, egészség ás vagyon megóvás, 

bűnmegelőzés  
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17.  
 

élet, egészség ás vagyon megóvás, 

bűnmegelőzés  

18.  
 

élet, egészség ás vagyon megóvás, 

bűnmegelőzés  

19.  
 

élet, egészség ás vagyon megóvás, 

bűnmegelőzés  

20.  
 

élet, egészség ás vagyon megóvás, 

bűnmegelőzés  

21.  
 

élet, egészség ás vagyon megóvás, 

bűnmegelőzés  

22.  
 

élet, egészség ás vagyon megóvás, 

bűnmegelőzés  

 


