ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI
SZABÁLYZAT
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1. Az AVE GUEST Kft. a Karádi Boutique Hotel Hajdúszoboszló (4200
Hajdúszoboszló, Bányász u. 35. sz.) és a Siesta Étterem (4200 Hajdúszoboszló, Szent Erzsébet
u. 9. sz.) üzemeltetője, mint adatkezelő ezúton tájékoztatja ügyfeleit, vendégeit, valamint
weboldalának és közösségi oldalának látogatóit (továbbiakban ők együttesen: érintett(ek), vagy
felhasználó(k)), hogy tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, ezért adatkezelése
során az alábbi adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) értelmében jár el.
Az Adatkezelő a Szabályzatnak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel és egyéb
belső szabályozással való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot fenntartja.
A Szabályzat mindenkor hatályos elektronikus változata elérhető a www.hotelkaradi.hu
weboldalon, továbbá papír alapon elérhető a hotel és az étterem recepcióján.
A fentiek alapján a Szabályzat rendelkezéseit az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek
tekinti, és működése során annak értelmében jár el.
2. Hivatkozva az 1. pontra, a jelen Szabályzat az érintettek számára az Adatkezelő által
biztosított úton keresztül vagy módon nyújtott, és az Adatkezelő által végzett adatkezelési
tevékenységeket szabályozza.
3. Társaságunk adatkezelőként a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit
önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, adatfeldolgozóként pedig az adatkezelő nevében
személyes adatokat kezel.
Az adatkezelés a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés,
rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás,
közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás
vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
Az adatfeldolgozás technikai jellegű adatkezelés, az adatok feletti rendelkezési és döntési
joggal nem rendelkezik.
Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre
(„érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen
vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat,
online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági,
kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
Társaságunk adatkezelőként és adatfeldolgozóként tiszteletben tartja mindazon személyek
magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében.
I.
1. Társaságunk a GDPR 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja az érintett
személyek részére:
Az Adatkezelő adatai:
1.
Cégnév: Ave Guest Kft.
Székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Bányász u. 29. sz.
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Cg. 09-09-028304
Adószám: 25788013-2-09
Weblap:www.hotelkaradi.hu
Kapcsolattartók:
Pálvölgyi Éva ügyvezető
Telefon:06-20-933-9499
Harmati Annamária front office manager
Telefon: 06-20-592-6436
E-mail: info@hotelkaradi.hu
2. Munkatárs, akinek tevékenységével kapcsolatban az AVE GUEST Kft. teljes felelősséget
vállal az érintettek és harmadik személyek irányában
2. A SZABÁLYZAT CÉLJA
1. A jelen szabályzat elsődleges célja, hogy az Adatkezelővel kapcsolatba kerülő
természetes személyek adatainak kezelésére vonatkozó alapvető elveket és rendelkezéseket
meghatározza és betartsa annak érdekében, hogy a természetes személyek magánszférája
védelemben részesüljön a vonatkozó törvényi előírásoknak és hatósági állásfoglalásoknak
megfelelően.
2. Hivatkozva a 2.1 pontban meghatározottakra, a jelen szabályzat célja annak
biztosítása, hogy az Adatkezelő mindenben megfeleljen a hatályos jogszabályok adatvédelemmel
kapcsolatos rendelkezéseinek, így különösen, de nem kizárólagosan
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény,
- az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete,
- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
- a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi
XLVII. törvény,
- a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005.
évi CXXXIII. törvény,
- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.
törvény rendelkezéseinek.
3. Az Adatkezelő tehát kiemelten fontosnak tartja, egyben elkötelezett az iránt, hogy az
érintett által a weboldalon vagy más fórumon keresztül vagy más módon rendelkezésre bocsátott,
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
által meghatározott adatokat védelemben részesítse, és az érintettek információs önrendelkezési
jogukat tiszteletben tartsa. E körben a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget
téve járul hozzá az érintettek biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez.
3. Adatfeldolgozás, adatátadás- és továbbítás
1. Főszabály szerint Adatkezelő külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az általa kezelt
adatokat maga dolgozza fel.
2. Abban az esetben, ha Adatkezelő könyvelési, bérszámfejtési feladatokkal, és/vagy kézbesítés,
csomagkiszállítás, tárhely/szerverszolgáltatás, rendszergazdai vagy egyéb, adatfeldolgozói
feladatnak minősülő feladatokkal harmadik személyt bíz meg, akkor e partner, mint
adatfeldolgozó adatai külön íven kerülnek meghatározásra.
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3. Abban az esetben, ha Adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe, úgy a következő szabályokat
kell betartani és betartatni:
a) Az adatfeldolgozó számára az adatkezelési műveletekre vonatkozó utasítások
jogszerűségéért az Adatkezelő felel.
b)Az adatfeldolgozó tevékenységi körén belül, valamint az Adatkezelő által meghatározott
keretek között felelős a személyes adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért,
továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért.
c) Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót nem vehet
igénybe.
d) Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására
jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját
céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései
szerint köteles tárolni és megőrizni.
e) Az EU 2016/679 Rendelet 33. cikk. 2. bek. alapján az adatfeldolgozó az adatvédelmi
incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az
Adatkezelőnek.
Az adatfeldolgozó kizárólag olyan utasításokat hajthat végre, amelyek írásban rögzítettek.
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó között kötelező írásbeli szerződést kötni, melynek
tartalmaznia kell az adatkezelő által az adatfeldolgozónak átadott adatokat és az adatfeldolgozó
azokkal végzett tevékenységét.
Titoktartás kötelezi a személyes adatok kezelésével foglalkozó munkavállalókat.
Az adatbiztonság garantálása érdekében az adatfeldolgozó végrehajtja a szervezési és
technikai intézkedéseket.
Az adatfeldolgozó segíti az adatkezelőt abban, hogy teljesítse kötelezettségeit.
Az adatfeldolgozó az adatkezelő döntése alapján minden személyes adatot visszajuttat az
adatkezelőnek vagy töröl, törli a meglévő másolatokat, egy kivétellel, ha a tagállami vagy az uniós
jog az adatok tárolását írja elő.
Az adatfeldolgozó elősegíti és lehetővé teszi az adatkezelő által vagy az általa megbízott
ellenőr segítségével végzett auditokat, helyszíni vizsgálatokat.
4. Adatok továbbítására, valamint az Adatkezelő által kezelt adatbázis más adatkezelővel
történő összekapcsolására csak az érintett hozzájárulása, vagy jogszabály felhatalmazása alapján
kerül sor.
5. Adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbít, ha annak jogalapja egyértelmű, célja,
és az adattovábbítás címzettjének a személye meghatározott.
6. Az érintett hozzájárulásához kötött adattovábbítás esetén az érintett a nyilatkozatát az
adattovábbítással érintett minden adat, az adattovábbítás címzettje, célja, adatkezelés várható ideje
ismeretében adja meg.
Adattovábbítás Adatkezelő szervezetén belül
7. Adatok Adatkezelőn belül történő továbbítása kizárólag úgy történhet, ha a továbbítani
kívántadat(ok)hoz a címzett adatgazdának is van hozzáférési jogosultsága. Az adatgazda a
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továbbítást megelőzően köteles beszerezni a címzett adatgazda hozzáférési jogosultságával
kapcsolatos információkat.
Adattovábbítás az Adatkezelőtől eltérő harmadik fél felé
8. Adatkezelő az érintett által meghatározott adatait szerződéses Partnerei számára akkor
továbbíthatja, ha az Adatkezelő az adattovábbítás előtt a Partnert az érintett számára megnevezte,
a várható adatkezelési időt, valamint célt meghatározta és érintett az adattovábbításhoz
hozzájárult. Adatkezelő a Partnereket tájékoztató útján is megnevezheti, ha azt elérhetővé teszi az
érintettek számára. Adatkezelő Partnerei a Szabályzat I. sz. mellékletében kerülnek
meghatározásra.
9. Az előző pontnak megfelelően, Adatkezelő kizárólag azokat az adatokat továbbíthatja
Partnerei számára, amelyekhez érintett előzetesen hozzájárult.
10.Adatkezelő minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy érvényre juttassa az
adatvédelem elveit és a célnak megfelelő, de a lehető legkevesebb adatot továbbítsa Partnerei
irányába.
11.Adatkezelő a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adattovábbításokon túl, az érintetti
felhatalmazás alapján és körében továbbíthat adatot, ezért a más számára történő, továbbá a
felhatalmazáson kívül eső más adat továbbítása tilos.
Adatvédelmi tisztviselő:
Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére
Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel
kapcsolatban, kérelmét postai úton a 4200 Hajdúszoboszló, Bányász u. 35. sz. címre vagy
elektronikusan az info@hotelkaradi.hu címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de
legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre.
Külföldi adattovábbítás:
Társaságunknál nem történik külföldre adattovábbítás.
II.
Társaságunk adatkezelésének célja, jogalapja, időtartama
Érintettek: Érintett minden, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított
vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy, akinek adatait az
Adatkezelő kezeli, továbbá azon személyek, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelések
érintik. Az érintettek tehát elsődlegesen az Adatkezelő szolgáltatásait megigénylők, a
Munkatársak, a vendégek, az Adatkezelő szolgáltatásai után érdeklődők, az Adatkezelő
természetes személy Partnerei, nem természetes személy Partnereinek képviselői, kapcsolattartói,
esetleg egyéb munkavállalói.
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1. Az adatkezeléssel érintett egyes tevékenységek és a kezelt adatok körei
Általános rendelkezések az egyes adatkezelési tevékenységek kapcsán, az Adatkezelő által nyújtott
szolgáltatások igénybevétele
1. Általános szabály az, hogy az Adatkezelő által nyújtott adatkezelési tevékenységek,
szolgáltatások körében az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson
alapul, általános célja pedig a szolgáltatás nyújtásának biztosítása, valamint a kapcsolattartás. A
jelen fejezetben meghatározott személyes adatokat - az egyes alpontokban foglalt kivételekkel - az
Adatkezelő a jelen Szabályzatban meghatározott főszabály szerinti ideig őrzi, majd törli, vagy az
érintett kérésére a kérelem beérkezésétől számított 1 munkanapon belül, vagy az érintett
adatainak kezelésére vonatkozó engedély visszavonásának beérkezésétől számított 1 munkanapon
belül törli azokat.
2. A fenti általános szabályt kiegészíti a jogszabály által kötelezően elrendelt adatkezelés,
amelyről Adatkezelő az érintetteket az egyes adatkezelések meghatározása során tájékoztatja.
3. Általános szabály, hogy az
a.)egyes szolgáltatásoknál lehetőség van további adatok megadására, amelyek segítik az
érintett igényeinek teljes körű megismerését, ezek azonban nem feltételei az Adatkezelő által
nyújtott szolgáltatások igénybevételének.
b.) bármely adatkezelési tevékenység során megadott személyes adatokat az Adatkezelő
külön adatállományokban, más megadott adatoktól elkülönítetten tárolja. Ezeket az
adatállományokat kizárólag az Adatkezelő arra felhatalmazott Munkatársa(i) ismerheti(k) meg, ha
Adatkezelő Munkatársa(ka)t foglalkoztat.
c.) Adatkezelő az egyes adatokat vagy az adatállományok egészét – előzetes érintetti
hozzájárulás hiányában – harmadik személynek nem továbbítja, nem adja át, kivéve a
jogszabályon alapuló kötelező adattovábbítást, adatátadást, és megtesz minden biztonsági
intézkedést annak érdekében, hogy az adatokat jogosulatlan személy meg ne ismerhesse.
d.)bármely adatkezelési tevékenység során rögzített, tárolt adatok módosítását, törlését
és/vagy zárolását, valamint az adatkezelésről részletes tájékoztatás kérését érintett a következő email címre küldött kérelemmel teheti meg, ha az adott adatkezelési tevékenység meghatározásánál
más elérhetőség nincs megadva: info@hotelkaradi.hu
e.) az egyes adatkezelési tevékenység során megadandó adatok érintett általi megadása az
Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltétele.
Társaságunk az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:
Információ kérése
Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az
Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett.
Kezelt adatok köre és célja:
név*
azonosítás
telefonszám
kapcsolattartás
e-mail cím*
kapcsolattartás
kérdés tartalma*
válaszadás
Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás.
Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig.
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Ajánlatkérés
Az ajánlatkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatás kapcsán
ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett.
Kezelt adatok köre és célja:
név*
telefonszám*
e-mail cím*
megjegyzés*
érkezés napja*
távozás napja*
felnőttek száma
gyermekek száma 0-3 év
gyermekek száma 3-10 év
gyermekek száma 10-14 év
kiválasztott csomag megjelölése*
kiválasztott szobatípus *

azonosítás
kapcsolattartás
kapcsolattartás
válaszadás
ajánlatadáshoz szükséges
ajánlatadáshoz szükséges
ajánlatadáshoz szükséges
ajánlatadáshoz szükséges
ajánlatadáshoz szükséges
ajánlatadáshoz szükséges
ajánlatadáshoz szükséges
ajánlatadáshoz szükséges

Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő ajánlat nyújtása és kapcsolattartás.
Adatkezelés időtartama: ajánlat érvényességi idejének lejártáig.
Szobafoglalással és/vagy csomagajánlattal kapcsolatos adatkezelés
A szobafoglalás önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által üzemeltetett Szállodába
személyes adatainak megadásával szobát foglal.
A kezelt adatok köre és célja:
név*
telefonszám*
e-mail cím*
megjegyzés*
érkezés napja*
távozás napja*
felnőttek száma
gyermekek száma 0-3 év
gyermekek száma 3-10 év
gyermekek száma 10-14 év
kiválasztott csomag megjelölése*
kiválasztott szobatípus *
számlázási név (ha fentitől eltérő)
számlázási cím*
postázási név és cím
(ha a számlázási adatoktól eltérő)

azonosítás
kapcsolattartás
kapcsolattartás
válaszadás
foglaláshoz szükséges
foglaláshoz szükséges
foglaláshoz szükséges
foglaláshoz szükséges
foglaláshoz szükséges
foglaláshoz szükséges
foglaláshoz szükséges
foglaláshoz szükséges
számlázáshoz szükséges
számlázáshoz szükséges
postázáshoz szükséges

Az adatkezelés célja a szobafoglalási igény feldolgozása, az adott szoba és az érintett
összekapcsolásával a szoba lefoglalása, valamint kapcsolattartás az érintettel.
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Adatkezelés
időtartama:
azon
jogviszonyból
eredő
jogok
és
kötelezettségek
érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes
adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a
könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2)
bekezdése alapján legalább 8 évig.
Bejelentkezés és a bejelentő lap/vendég- és idegenforgalmi nyilvántartás
A bejelentkezés, a bejelentő lap kitöltése önkéntes hozzájáruláson alapul, de a szolgáltatások
igénybe vételének feltétele, és az alább meghatározott adatok vonatkozásában – ha azokat az
érintett önkéntesen megadta –, az adatkezelés kötelező.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által üzemeltetett Szállodába
személyes adatainak megadásával bejelentkezik, bejelentő lapot tölt ki.
A kezelt adatok köre és célja:
név*
szül. hely, idő*
lakcím*

jogszabályon alapulóan kötelező, azonosítás
jogszabályon alapulóan kötelező, azonosítás
jogszabályon alapulóan kötelező,
kapcsolattartás, IFA megállapítása
jogszabályon alapulóan kötelező, IFA
megállapítása, idegenrendészet
jogszabályon alapulóan kötelező, IFA
megállapítása, idegenrendészet
jogszabályon alapulóan kötelező, IFA
megállapítása
jogszabályon alapulóan kötelező, IFA
megállapítása
jogszabályon alapuló kötelező, IFA
megállapítása
jogszabályon alapuló kötelező, IFA
megállapítása
kapcsolattartás
kapcsolattartás
gépjármű azonosítása

személyi azonosító okmány száma*
állampolgárság*
érkezés és elutazás dátuma*
vendégéjszakák száma*
IFA teljes összege *
IFA mentességi jogcíme*
telefonszám
e-mail cím
gépkocsi rendszáma
tartózkodás célja
(üzleti, konferencia, üdülés, gyógyüdülés)
hírlevélre történő feliratkozás jelzése
fizetés módja
( készpénz, hitelkártya, voucher, egyéb)

statisztika
hírlevél küldése
statisztika, fizetési módozatra történő
felkészüléshez szükséges
jogszabályon alapulóan kötelező, IFA
megállapítása

aláírás*

Az adatkezelés célja a jogszabályoknak (különösen az idegenrendészeti és idegenforgalmi adóval
kapcsolatos jogszabályoknak) történő maradéktalan megfelelés biztosítása, a szálláshely
szolgáltatási szerződés létrejötte, továbbá teljesülésének, teljesítésének bizonyítása, valamint az
esetleges igényérvényesítés és kapcsolattartás az érintettel.
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény felhatalmazása alapján, a helyi önkormányzat
idegenforgalmi adó megállapítására vonatkozó rendelete alapján, kötelező az adatkezelés a név,
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születési hely és idő, lakcím, állampolgárság vonatkozásában, így azok az Adatkezelő által nyújtott
szolgáltatások igénybe vételének jogszabályi feltételei.
Adatkezelés időtartama: jogszabály alapján kötelező adatok esetén a felvételtől számított 5 évig,
hírlevél esetén az érintett kérésére törlésig, egyéb adatok vonatkozásában azon jogviszonyból
eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán
az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra
kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000.
évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig.
Ajándékutalvánnyal/kuponnal kapcsolatos adatkezelés
Az ajándékutalvány/kupon megrendelése és felhasználása önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki ajándékutalványokat/kuponokat kíván
vásárolni, vagy beváltani az Adatkezelő valamely szolgáltatásával/termékével kapcsolatban.
A kezelt adatok köre és célja:
érintett, mint megrendelő neve*
ajándékutalvány kedvezményezettjének neve,
vagy annak jelzése, hogy az ajándékutalványt
a birtokosa használhatja fel (név nélküli kedvezményezett)*
telefonszám*
e-mail cím*
utalvány értéke*
fizetési mód meghatározása
számlázási név (ha fentitől eltérő)
számlázási cím*
postázási név és cím (ha a számlázási adatoktól eltérő)

azonosítás
azonosítás
kapcsolattartás
kapcsolattartás
teljesítéshez és
számlázáshoz szükséges adat
számlázáshoz szükséges adat
számlázáshoz szükséges
számlázáshoz szükséges
postázáshoz szükséges

Az adatkezelés célja az, hogy az érintett adatainak megadásával ajándékutalvánnyal/kuponnal
kapcsolatos egyedi ajánlatot kaphasson, ajándékutalványt/kupont rendelhessen meg és/vagy
válthasson be, valamint kapcsolattartás.
Adatkezelés
időtartama:
azon
jogviszonyból
eredő
jogok
és
kötelezettségek
érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes
adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a
könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2)
bekezdése alapján legalább 8 évig.
Kérdőív, értékelő rendszer
Az értékelő kérdőív kitöltése önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vette és
értékeli azokat a minőség javítása és/vagy visszajelzés céljával.
Kezelt adatok köre és célja:
név
szobaszám
érkezés dátuma
e-mail cím

azonosítás
azonosítás
azonosítás
kapcsolattartás
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szöveges értékelés
Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos,
több fokozatú értékelés
látogatás oka
szállodaválasztás oka

minőségbiztosítás
minőségbiztosítás
statisztika, minőségbiztosítás
statisztika, minőségbiztosítás

Az adatkezelés célja a szolgáltatások minőségének javítása, esetleges panaszok kivizsgálása és
kapcsolattartás.
Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig.
Hírlevél küldése
A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról,
kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél
szolgáltatásra feliratkozik.
A kezelt adatok köre és célja:
név
e-mail cím

azonosítás (jogszabály szerint kötelező adat)
hírlevél kiküldése (jogszabály szerint kötelező adat)

A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű általános, vagy személyre
szabott tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, értesítés
szolgáltatások változásáról, elmaradásáról.
Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján, valamint az
info@hotelkaradi.hu e-mail címre küldött lemondási kérelem útján.
Postai úton a következő címen iratkozhat le a hírlevélről: AVE GUEST Kft., 4200
Hajdúszoboszló, Bányász u. 35.
Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig, vagy ha érintett további hozzájárulást nem ad.
Vendégkönyv
A vendégkönyv használata önkéntes hozzájáruláson alapul.
Érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vette és
tapasztalatait, véleményét a vendégkönyv segítségével kívánja megosztani az Adatkezelővel és
másokkal.
A kezelt adatok köre és célja:
név
cím
e-mail cím
megjegyzés, vélemény

azonosítás
kapcsolattartás
kapcsolattartás
minőségbiztosítás

Az adatkezelés célja az, hogy az érintett az Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatos véleményét
kinyilváníthassa az Adatkezelő szolgáltatásai minőségének javítása érdekében, továbbá Adatkezelő
részéről kapcsolattartás az érintettel esetleges vendégpanasz miatt.
Érintett tudomásul veszi, hogy a vendégkönyvet más érintettek, és harmadik személyek is
elérhetik, ezért a vendégkönyv használatával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a
vendégkönyvben meghatározott adatait más érintettek, valamint harmadik személyek is
megismerhessék. Tekintettel arra, hogy Adatkezelő a vendégkönyvben megadott adatokat nem
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vizsgálja, de a vendégkönyvet elérhetővé teszi, ezért a vendégkönyv használatáért Adatkezelő
felelősséget nem vállal. Ennek megfelelően érintett a vendégkönyvet körültekintően kell, hogy
használja.
Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.
Wellness
A wellness részleg használata önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által biztosított wellness
részleg szolgáltatásainak igénybevétele előtt vagy során adatokat oszt meg az Adatkezelővel.
A kezelt adatok köre és célja
név
szobaszám
egészségügyi adat

azonosítás
kapcsolattartás
kapcsolattartás

Az adatkezelés célja az érintett azonosítása, a wellness részleg használatával kapcsolatos
jogosultságainak ellenőrzése, a szolgáltatás megfelelő biztosítása és kapcsolattartás.
Amennyiben az érintett önkéntes hozzájárulása alapján az Adatkezelő tudomására jut
egészségügyi adat, úgy azok kezelését az Adatkezelő az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvényben foglaltaknak
megfelelően kezeli. Az adatok törlését, zárolását érintett az Adatkezelőtől kezdeményezheti.
Fitnesz terem gépeinek, szolgáltatásainak igénybevétele
A fitnesz terem használata önkéntes és előzetes adatszolgáltatáshoz kötött.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által üzemeltett fitnesz terem
gépeit, szolgáltatásait igénybe veszi.
A kezelt adatok köre és célja:
név
azonosítás
szobaszám
kapcsolattartás
Az adatkezelés célja az érintett azonosítása, fitnesz terem használatával kapcsolatos
jogosultságainak ellenőrzése és kapcsolattartás.
Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig.
Időpontfoglalás
Az időpontfoglalás önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő szolgáltatásait meghatározott
időpontban igénybe kívánja venni, ezért adatainak megadásával időpontot foglal.
A kezelt adatok köre és célja
név*
azonosítás
szobaszám
szolgáltatás biztosításához szükséges
időpont*
szolgáltatás biztosításához szükséges
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Az adatkezelés célja az érintett számára a szolgáltatás igénybevételéhez időpont biztosítása és
kapcsolattartás.
Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig.
Asztalfoglalási igénnyel kapcsolatos adatkezelés
Az asztalfoglalás önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki asztalt kívánt foglalni adatainak megadásával.
A kezelt adatok köre és célja
név*
szobaszám
időpont*
telefonszám*,
ha az érintett nem a Szállodában megszálló vendég
e-mail cím*,
ha az érintett nem a Szállodában megszálló vendég

azonosítás
szolgáltatás biztosításához szükséges
szolgáltatás biztosításához szükséges
kapcsolattartáshoz szükséges
kapcsolattartáshoz szükséges

Az adatkezelés célja az asztal lefoglalása, az érintettek beazonosítása és a kapcsolattartás.
Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig, olyan adatok vonatkozásában, amelyek
bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés
időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig.
Rendezvényszervezés (csapatépítés)
Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki más érintettekkel együtt, egyazon
időpontban kívánja igénybe venni Adatkezelő szolgáltatásait rendezvény céljával.
A kezelt adatok köre és célja:
kapcsolattartó neve
e-mail cím
cím
telefonszám
létszám
felnőttek száma
gyermekek száma
érkezés időpontja
távozás időpontja
érintett általi egyéb közlemény

azonosítás
kapcsolattartás
kapcsolattartás
kapcsolattartás
szervezéshez szükséges adat
szervezéshez szükséges adat
szervezéshez szükséges adat
szervezéshez szükséges adat
szervezéshez szükséges adat
válaszadás

Az adatkezelés célja a rendezvény megszervezésével kapcsolatos feladatok ellátása, valamint
kapcsolattartás az érintettel.
Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig, azonosítási és kapcsolattartási adatok
vonatkozásában azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének
elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan
adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást
támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján
legalább 8 évig.
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Szolgáltatások igénybevétele és a felelősségvállalói nyilatkozat
A felelősségvállaló nyilatkozat adása önkéntes hozzájáruláson alapul, de egyes szolgáltatások
igénybe vételének feltétele.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki adott, felelősségvállaló nyilatkozat adásához
kötött szolgáltatás(oka)t igénybe kívánja venni és ezért adatainak megadása mellett
felelősségvállaló nyilatkozatot tesz.
A kezelt adatok köre és célja:
érintett neve*
anyja neve*
lakcím*
születési idő*
email cím*
telefonszám*
baleset esetén értesítendő személy telefonszáma

azonosítás
azonosítás
azonosítás
azonosítás
kapcsolattartáshoz szükséges
kapcsolattartáshoz szükséges
kapcsolattartáshoz szükséges

Az adatkezelés célja az érintettek nyilatkozattétele, azonosítása és szükség esetén kapcsolatfelvétel
és -tartás.
Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig, olyan adatok vonatkozásában, amelyek
bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés
időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig.
Bankkártya adatokkal kapcsolatos adatkezelés
A bankkártya adatok megadása önkéntes hozzájáruláson alapul.
Érintettek köre: Minden természetes személy, aki bankkártyával kíván fizetni.
A kezelt adatok köre és célja:
bankkártya száma
CVV kód
lejárat dátuma
kártyabirtokos neve

azonosítás pénzügyi tranzakcióhoz
azonosítás pénzügyi tranzakcióhoz
azonosítás pénzügyi tranzakcióhoz
azonosítás pénzügyi tranzakcióhoz

Az adatkezelés célja a bankkártyával történő pénzügyi teljesítés elősegítése.
Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek
érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes
adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a
könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2)
bekezdése alapján legalább 8 év.
Banki adatokkal kapcsolatos adatkezelés
A bankon keresztül történő átutalás, és így a kapcsolódó adatok Adatkezelő részére történő
közlése önkéntes hozzájáruláson alapul.
Érintettek köre: Minden természetes személy, aki bankon keresztül történő átutalással kíván
fizetni.
A kezelt adatok köre és célja:
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számlabirtokos neve
bankszámla száma
közlemény
összeg

azonosítás
azonosítás
azonosítás
azonosítás

Az adatkezelés célja az érintett részéről történő pénzügyi teljesítés elősegítése, ellenőrzése.
Adatkezelés időtartama: azonosítási és kapcsolattartási adatok vonatkozásában azon
jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely
jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában,
amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az
adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év.
Munkatársak adatainak nyilvántartása
Az adatkezelés célja az érintett azonosítása, a jogviszony létrehozása, a kapcsolattartás és a
jogszabályok szerinti kötelezettségek teljesítése.
Kezelt adatok köre
-családi és utónév
-születési hely
-születési idő
-anyja neve
-lakcím
-adóazonosító jel
-TAJ szám
-a végzettség, szakképzettség, szakképesítés,
továbbá az ezt igazoló okiratot
kibocsátó intézmény neve és az okirat száma
- FEOR szám
-biztosítási jogviszonyának kezdete, kódja, megszűnése
-biztosítás szünetelésének időtartama
-heti munkaidő
-bruttó személyi bér
-nettó személyi bér
-bankszámlaszám
A jogviszony létesítése önkéntes hozzájáruláson alapul, de a munkatársak adatainak nyilvántartása
és adóhatóság felé történő továbbítása kötelező az adózás rendjéről szóló 2003. XCII. törvény
16.§ 4. bekezdése alapján, valamint az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV.
törvény 3. és 11.§ alapján.
Adatkezelő az adatokat a munkatárs kilépésének naptári éve végétől számított 5 évig tartja nyilván
azzal, hogy a munkaügyi-, bér- és társadalombiztosítási nyilvántartásokat leselejtezni tilos.
Közösségi oldalakon történő jelenlét és marketing
A közösségi oldalak, azon belül is különösen a Facebook oldal használata és az azon keresztül, az
Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által
megengedett művelet önkéntes hozzájáruláson alapul.
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Az érintettek köre: Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, különösen
facebook.com közösségi oldalán lévő oldalt vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik,
megosztják, kedvelik.
Kezelt adatok köre és célja:
érintett publikus neve
publikus fotója
publikus e-mail címe
érintett közösségi oldalon keresztül küldött üzenete
válaszadás alapja érintett általi értékelés,
vagy más művelet eredménye

azonosítás
azonosítás
kapcsolattartás
kapcsolattartás,
minőségjavítás, vagy egyéb művelet
célja

Adatkezelő az érintettekkel a közösségi oldalon keresztül kizárólag akkor kommunikál és így a
kezelt adatok körének célja akkor válik lényegessé, ha az érintett a közösségi oldalon keresztül
keresi meg az Adatkezelőt. A közösségi portálokon, különösen a Facebook-on történő jelenlét és
az azzal kapcsolatos adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak közösségi oldalon történő
megosztása, publikálása, marketingje. A közösségi oldal segítségével az érintett tájékozódhat a
legújabb akciókról is.
Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.
Érintett beleegyezésével az érintettről - a szolgáltatás igénybevétele során - készített
képek, videófelvételek, hangfelvételek
A nevezett adatkezelés kizárólag az érintett arra irányuló, önkéntes, határozott hozzájárulás esetén
valósulhat meg.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy róla kép-,
videó- és/vagy hangfelvétel készüljön szolgáltatás igénybevétele során.
A kezelt adatok köre és célja:
érintettel készült hangfelvétel
érintett arcképmása
érintettről készült egyéb képfelvétel,
ideértve a videófelvételt, amelyről az érintett felismerhető
név
e-mail cím
hozzájárulás jelzése

azonosítás
azonosítás
azonosítás
hozzájárulás azonosításához
kapcsolattartás
hozzájárulás meghatározása

Adatkezelés célja az érintettről az érintett beleegyezésével készített hang-, kép- és videófelvételek
érintetti hozzájárulását követő, az adatkezelő weboldalán vagy közösségi oldalán történő
közzététele és így az adatkezelő marketingje.
Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.
Panaszkezelés
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki megrendelt szolgáltatásra/termékre, és/vagy
Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy
írásban közölni kívánja.
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Az adatok kezelésének célja az érintett és panasz azonosítása, valamint a törvényből származó
kötelezően rögzítendő adatok felvétele.
A kezelt adatok köre és célja:
panasz azonosítója
név
panasz beérkezésének időpontja
telefonszám
a hívás időpontja
a beszélgetés során megadott személyes adatok
számlázási/levelezési cím
panaszolt termék/szolgáltatás
csatolt dokumentumok
panasz oka
maga a panasz

azonosítás
azonosítás
azonosítás
kapcsolattartás
azonosítás
azonosítás
kapcsolattartás
panasz kivizsgálása
panasz kivizsgálása
panasz kivizsgálása
panasz kivizsgálása

Az adatkezelés célja a panasz közlésének lehetővé tétele, valamint a kapcsolattartás.
Adatkezelés időtartama: Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati
példányát a felvételüktől számított 5 évig kezeli a vonatkozó és hatályos 1997. évi CLV. törvény
17/A § 7. bek. alapján, kötelezően.
Szerződéses partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése a szerződés teljesítése céljából
Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett a szerződéses
partner kapcsolattartója.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki adott szerződéses partner kapcsolattartója és
ezért adatainak megadása mellett a szerződés teljesítésében közreműködik.
A kezelt adatok köre és célja:
érintett neve*
email cím*
telefonszám*

azonosítás
kapcsolattartáshoz szükséges
kapcsolattartáshoz szükséges

Az adatkezelés célja az érintett azonosítása, a jogviszony létrehozása, a kapcsolattartás és a
jogszabályok szerinti kötelezettségek teljesítése.
Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig, szerződés teljesítéséig.
Állásra jelentkezők adatainak kezelése
Az Adatkezelőhöz bármilyen formában álláskereséséi céllal továbbított önéletrajzokban lévő
személyes adatok kezeléséhez az érintett hozzájárulását vélelmezni kell.
Az adatkezelés célja: a megfelelő jelentkezők kiválasztása.
Amennyiben az érintett az ilyen személyes adatok kezelését kifejezetten megtiltja, az ilyen
adatokat Adatkezelő törli. Amennyiben az adatok törlését a jelentkező nem kéri, úgy az adatok az
önéletrajz és az abban szereplő adatok- amennyiben nem konkrét álláshirdetésre jelentkezett a
személy- a megküldéstől számított 1 éven belül automatikusan törlésre kerülnek. A konkrét
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álláshirdetésre jelentkezők önéletrajzai az állást betöltő személy kiválasztása után azonnal törlésre
kerülnek.
Adatkezelő a jelentkezők önéletrajzát és/vagy az abban szereplő személyes adatokat harmadik
személy felé csak a jelentkező kifejezett előzetes engedélyével továbbítja.

Adatkezelés jogalapja:
GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont: érintett hozzájárulása
GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont: szerződés teljesítéséhez szükséges
GDPR 6.cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
GDPR 6.cikk (1) bekezdés f) pont: jogos érdek, mindig érdekmérlegelés szükséges
Az egyes adatkezelési tevékenységek jogalapja:
a) a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c) pont
b) kapcsolattartás: jogalap (a partnerek munkavállalóinak adatai esetében az adatkezelés)
jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet
folytonosság.
c) munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok.
d) szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
e) marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.
Marketing tevékenység céljából facebook oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis
létrehozása, profilalkotás nem történik.
f) on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont
Az érintett személyes adatainak jogos érdek alapján történő kezelése esetén érdekmérlegelést
végzünk, melynek során:
- beazonosítjuk és rögzítjük a jogos érdeket
- beazonosítjuk és rögzítjük az érintett érdekeit és jogait
- szükségesség és arányosság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, korlátozott tárolhatóság
elve alapján mérlegelés
- tájékoztatjuk az érintettet az érdekmérlegelésről
Az érintettnek tiltakozási joga van, mely alapján a személyes adatot nem kezeljük tovább, kivéve
ha az adatkezelést kényszerítő ok indokolja (pl. munkaviszonnyal összefüggésben szükségszerűen kezelendő
adatok esetén)
Nem áll fenn kényszerítő indok direkt marketing esetén, tiltakozás esetén az adatokat törölni kell.
III.
Az Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintett jogaival a 4200 Hajdúszoboszló,
Bányász u. 35. szám alatti postacímre vagy az info@hotelkaradi.hu e-mail címre küldött
kérelmével keresztül élhet.
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Érintetti jogok:
A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai
vannak.
a) tájékoztatás és hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e
adatkezelés);
b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
c) törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
d) az adat kezelésének korlátozása;
e) a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy
ennek megtiltása;
g) bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy
h) tiltakozás a személyes adat használata ellen.
IV.
Adatvédelmi incidens:
Az adatbiztonság olyan sérülése, mely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes
megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való
jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
Társaságunk biztosítja az adatkezeléshez kapcsolódó kockázat mértékének megfelelő
adatbiztonságot, melynek sérülése esetén késedelem nélkül, de legkésőbb a tudomásra jutástól
számított 72 órán belül az adatkezelő/adatfeldolgozó vagy képviselője bejelentést tesz a
felügyeleti hatóságnak és tájékoztatja az érintettet is.
Társaságunk az adatvédelmi incidens tudomására jutását követően haladéktalanul megteszi a
szükséges biztonsági intézkedéseket az adatvédelmi incidens alapját adó sérülés megszüntetése,
helyreállítása céljából.
Az érintettet értesítjük a megtett intézkedésekről és azok eredményéről.
V.
Jogorvoslati tájékoztatás:
Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH)
címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C,
e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu).
Az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó
személyes adat kezelése nem felel meg a jogszabályi kötelezettségeknek.
A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.
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VI.
1. Adatbiztonság, a személyes adatok tárolása, az információbiztonság
1. Személyes adat csak az adott adatkezelés célja szerint kezelhető.
2.Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi a
szükséges technikai és szervezési intézkedéseket az informatikai eszközök útján tárolt
adatállományok tekintetében.
3. Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a vonatkozó jogszabályokban előírt adatbiztonsági
szabályok érvényesüljenek.
4. Ugyancsak gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és
szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó
jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
5. 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.
6. Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő jelen szabályzattól
tartalmilag és formailag elkülönülő szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján is gondoskodhat.
7. Adatkezelő a vonatkozó jogszabályokban, a jelen Szabályzatban és egyéb,
adatvédelemmel kapcsolatos szabályzatokban és egyebekben meghatározott, az adatbiztonság
magas fokú érvényesülését biztosító rendben köteles eljárni.
8. Adatkezelő az adatbiztonság feltételeinek érvényesítése érdekében gondoskodik az
érintett Munkatársak megfelelő felkészítéséről, ha Munkatársat foglalkoztat.
9. 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.
10.Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik
különösen:
a. A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a
szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem,
hálózati védelem);
b. Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a
rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés,
biztonsági mentés);
c. Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
d. 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).
11.Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során
alkalmazott informatikai környezetet oly módon biztosítja, hogy
a. az érintett által megadott személyes adatokat csak és kizárólag a jelen szabályzatban
meghatározott adatokkal és módon kapcsolja össze.
b. gondoskodik arról, hogy a személyes adatokhoz az Adatkezelőnek csak olyan
munkatársai férjenek hozzá, akiknek ez munkaköri kötelezettségükből fakadó feladatuk
ellátásához elengedhetetlenül szükséges.
c. az adatok valamennyi módosítása a módosítás időpontjának megjelölésével kerül sor.
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d. a hibás adatok az érintett erre irányuló kérelme alapján 24 órán belül törlésre kerülnek.
e. az adatokról biztonsági mentés készül.
12.Az Adatkezelő az adatok kezelése - így különösen azok tárolása, helyesbítése, törlése –
az érintett tájékoztatás kérése, illetve tiltakozása során az elvárt védelmi szintet nyújtja.
13.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.
14.Az érintett egyéb, vele közvetlenül, vagy közvetve kapcsolatba nem hozható,
beazonosíthatatlan – a továbbiakban anonim – adatok személyes adatnak nem minősülnek.

Kelt: Hajdúszoboszló, 2018. május 25.

______________________________
AVE GUEST Kft.
Pálvölgyi Éva ügyvezető
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