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A Fundus Invest Kft. 

adatkezelési tájékoztatója  

 

A Fundus Invest Kft. (székhely: 4200 Hajdúszoboszló, József Attila u. 5-7.,  
cégjegyzékszám: 09-09-019876, adószám: 22990136-2-09, telefonszám: Hotel 
Délibáb: 52/360-366, Villa Cuvée: 30/395-5549, Tuba tanya: 21/350-0444, Mirage 
étterem: 52/898-150, e-mail: info@hoteldelibab.hu, info@villacuvee.hu, 
info@tubatanya.hu, info@mirage-etterem.hu, önállóan képviseli: Czene Éva 

ügyvezető, adatvédelmi kapcsolattartó neve és elérhetősége: Sellyei-Barócsi 
Melinda, postai úton elérhető az Adatkezelő székhelyén, e-mail-ben a 
salesdirector@hoteldelibab.hu címre küldött e-mail útján), mint adatkezelő ezúton 
tájékoztatja Önt összefoglalóan és röviden a vendég szempontjából relevánsnak 
ítélt más adatkezelésekről, továbbá egyéb érdemi tényekről. 
 

Adatkezelő felhívja a tisztelt érintettek figyelmét, hogy  
 

• az egyes adatkezelések táblázatos formátumban kaptak helyet, 

 

• külön oldalon található az adatbiztonsággal kapcsolatban végzett szervezési 

és technikai intézkedések általános leírása, 
 

• az érintettek jogaikkal (a hozzáférés joga, a helyesbítés joga, a törléshez való 

jog és az „elfeledtetéshez” való jog, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való 
jog, tiltakozáshoz való jog, az adathordozhatósághoz való jog, hozzájárulás 
visszavonásának joga, lásd a jogok részletes leírásait a tájékoztató végén) az 

info@hoteldelibab.hu, info@villacuvee.hu, info@tubatanya.hu, info@mirage-
etterem.hu e-mail címre, vagy az Adatkezelő más elérhetőségre küldött 
nyilatkozattal tehetik meg, továbbá panasszal fordulhatnak a hatósághoz 
(mindenkori elérhetőséget lásd: NAIH, www.naih.hu), és ha megítélésük 
szerint megsértették jogait, fordulhatnak a lakóhelyük szerint illetékes 

bírósághoz. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy 
joggyakorlásuknak lehetnek feltételei, valamint korlátai egy-egy 
adatkezeléssel kapcsolatban, amely tényezőket az Adatkezelő vizsgálni 
köteles az érintettek joggyakorlása esetén. Abban az esetben, ha egy 
jogával az érintett adott adatkezelés kapcsán nem élhet, úgy a 

joggyakorlást kizáró/korlátozó ténybeli és/vagy jogi indokokról az Adatkezelő 
írásban (ide értve az elektronikus utat is) tájékoztatja az érintettet és arról 
nyilvántartást vezet, 
 

• cookie beállító felület a weboldalon érhető el. 

 

Az adatkezelés megnevezése: ASZTALFOGLALÁS SORÁN RÖGZÍTETT ADATOKKAL KAPCSOLATOS 

ADATKEZELÉS 

Mi az adatkezelés célja? 
az asztal lefoglalása, az érintettek beazonosítása és a 

kapcsolattartás 

Kik az érintettek? 
Minden természetes személy, aki az asztalfoglalás 

alapján beazonosítható, beazonosított 

http://www.naih.hu/
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Ki/mi az adatok forrása? érintett 

Melyek a kezelt adatok 

kategóriái, körei? 

Mi az egyes adatkategóriák, 

körök célja? 

Mi az adatkezelés 

jogalapja? 

név azonosítás érintett előzetes és 

önkéntes hozzájárulása 

(GDPR 6. cikk (1) a) 

pontja) 

időpont asztalfoglalás 

tervezett létszám 

telefonszám, e-mail cím kapcsolattartás 

Mennyi ideig tart az 

adatkezelés? 

cél megvalósulásáig 

Történik adatközlés (hozzáférés 

nyújtás, átadás, továbbítás) 

harmadik fél számára? 

Jogi képviselő, hatóság, bíróság számára, kizárólag 

szükség esetén 

Van igénybe vett 

adatfeldolgozó? 

Nincsen. 

Történik automatizált 

döntéshozatal, profilalkotás? 

Nem történik. 

Egyéb információ: - 

 

 

Az adatkezelés megnevezése: 
RENDEZVÉNY HELYSZÍNNEL ÉS ESKÜVŐSZERVEZÉSSEL KAPCSOLATOS 

AJÁNLATKÉRÉS SORÁN TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉS 

Mi az adatkezelés célja? ajánlatkérés lehetővé tétele, illetve ajánlatadás 

Kik az érintettek? 

minden természetes személy, aki ajánlatkérés során 

megadott adatok alapján beazonosítható, 

beazonosított 

Ki/mi az adatok forrása? érintett 

Melyek a kezelt adatok 

kategóriái, körei? 

Mi az egyes adatkategóriák, 

körök célja? 

Mi az adatkezelés 

jogalapja? 

ajánlatkérő neve azonosítás érintett előzetes és 

önkéntes hozzájárulása 
(GDPR 6. cikk (1) a) 

ponjta) 

ajánlatkérő telefonszáma kapcsolattartás 

ajánlatkérő e-mail címe kapcsolattartás, ajánlatadás 

tervezett időpont (vagy még 

nincsen időpont) 

ajánlatadás 

tervezett létszám 

egyéb igény 

adatkezelési tájékoztató 

tudomásul vételének jelzése és 

időpontja 

későbbi bizonyítás Adatkezelő jogos 

érdeke (GDPR 6. cikk (1) 
f) pontja) a későbbi  

bizonyítás 

konkrét ajánlat tartalma, 

kiküldésének időpontja 

ajánlat, érvényességi idő érintett előzetes és 
önkéntes hozzájárulása 

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

Mennyi ideig tart az 

adatkezelés? 

ajánlat érvényességi idejében, vagy korábban, érintett 
kérésére törlésig 

Történik adatközlés (hozzáférés 

nyújtás, átadás, továbbítás) 

harmadik fél számára? 

Hatóság, bíróság, jogi képviselő számára szükség 
esetén. 

Van igénybe vett 

adatfeldolgozó? 

Nincsen. 

Történik automatizált 

döntéshozatal, profilalkotás? 

Nem történik. 

 

 

Az adatkezelés megnevezése: 
HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS ÉS KÜLDÉS SORÁN MEGVALÓSULÓ 

ADATKEZELÉS 

Mi az adatkezelés célja? 

a feliratkozás lehetővé tétele és a feliratkozott érintett 

rendszeres tájékoztatása a szálláshely ajánlatairól az 

érintett által választott témában/témákban, 
aktualitásairól, változásokról és időszakos 

nyereményjátékainkról, lényegében rendszeres reklám-

küldés a feliratkozó számára 

Kik az érintettek? 

minden természetes személy, aki a hírlevél feliratkozás 

során megadott adatok alapján beazonosítható, 

beazonosított 

Ki/mi az adatok forrása? érintett 

Melyek a kezelt adatok 

kategóriái, körei? 

Mi az egyes adatkategóriák, 

körök célja? 

Mi az adatkezelés 

jogalapja? 

név azonosítás, megszólítás érintett előzetes és 

önkéntes hozzájárulása 

(GDPR 6. cikk (1) a) 
pontja, Grt. 6. §)  

e-mail cím hírlevél kiküldés 

választott téma / témák 

hírlevél témája, hogy az az 

érintett számára releváns 

tartalommal bírja 

technikai adat: adatkezelési 

tájékoztató tudomásul vételének 

jelzése, időpontja 

jogalap biztosítása, későbbi 

bizonyítás 

Mennyi ideig tart az 

adatkezelés? 

Leiratkozásig 

Hogyan történik az adatkezelés? 

 

Érintett elektronikusan (esetleg papír alapon) megadja 

a fenti adatait és feliratkozik az Adatkezelő hírlevél küldő 

szolgáltatására. Adatkezelő rendszeresen hírlevelet küld 
az érintett számára. 

Történik adatközlés (hozzáférés 

nyújtás, átadás, továbbítás) 

harmadik fél számára? 

Adattovábbítás történhet más hatóság, bíróság, jogi 

képviselő számára szükség esetén 

Van igénybe vett 

adatfeldolgozó? 

Amennyiben adatfeldolgozót vesz igénybe az 

Adatkezelő a hírlevél adatbázis kezelése, hírlevelek 

kiküldése, leiratkozás végrehajtása, statisztikák készítése 
céljából, úgy az Adatkezelő az adatfeldolgozó 

személyéről a weboldalon, illetve papír alapú 

feliratkozás esetén, a feliratkozó lapon tájékoztatja az 
érintettet. 

Történik automatizált 

döntéshozatal, profilalkotás? 

Nem történik. 

Egyéb információ: 

Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az 

elektronikus levelek alján, valamint info@tubatanya.hu 
e-mail címre küldött lemondási kérelem útján.  

mailto:info@tubatanya.hu
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Postai úton a következő címen iratkozhat le a hírlevélről: 

Fundus Invest Kft., 4200 Hajdúszoboszló, József Attila u. 5-

7. 
 

Az Adatkezelő a hírlevél listát háromévente 

felülvizsgálja, és a hírlevél küldéshez három év után 
megerősítő hozzájárulást kér. Annak az érintettnek az 

adatait, aki nem ad megerősítő hozzájárulást az 

Adatkezelő törli az aktív hírlevélküldő adatállományból. 
 

Adatkezelő a kiküldött hírlevelek olvasottságáról, a 

hírlevelekben levő linkekre történő kattintások 
segítségével, statisztikát vezet.  

 

Az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a 
hírlevél küldés során az Adatkezelő jogosult nem 

kizárólag a saját, hanem közvetett és közvetlen módon 
a szerződött Partnerei ajánlatainak a továbbítására is az 

érintettek felé. 

 

Az adatkezelés megnevezése: 
KÖZÖSSÉGI OLDALAKON MEGADOTT ADATOKKAL KAPCSOLATOS 

ADATKEZELÉS 

Mi az adatkezelés célja? 
az Adatkezelő szolgáltatásának közösségi oldalon 

történő megosztása, publikálása 

Kik az érintettek? 

Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő 
közösségi oldalait, különösen facebook.com, instagram, 

youtube közösségi oldalát vagy azon megjelenő 

tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik, kiírásra 
jelentkeznek, vagy más interakciót végeznek 

Ki/mi az adatok forrása? érintettek 

Melyek a kezelt adatok 

kategóriái, körei? 

Mi az egyes 

adatkategóriák, körök 

célja? 

Mi az adatkezelés jogalapja? 

érintett (publikus) neve azonosítás érintett előzetes és önkéntes 
hozzájárulása (GDPR 6. cikk 

(1) a) pontja) érintett e-mail címe kapcsolattartás 

érintett közösségi oldalon  
keresztül küldött üzenete 

válaszadás 

érintett általi értékelés, vagy más 
művelet 

értékelés, más lépés 

technikai adat: interakció 

időpontja 

későbbi bizonyítás 

Mennyi ideig tart az 

adatkezelés? 

Törlési kérelemig 

 

Amennyiben a közösségi oldalon történő 
kapcsolatfelvétel már létrejött megállapodás teljesítése 

kapcsán valósul meg, úgy természetes személy partner 

esetén az adatkezelés jogalapja a megállapodás 
teljesítése (GDPR 6. cikk (1) b) pontja), vagy nem 

természetes személy partner képviselőjének, 

kapcsolattartójának adatainak kezelése esetén jogos 
érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja). Ekkor a tárolási idő a 

jogviszony megszűnését követő 5 év (polgári jogi 

elévülési idő). 
 

Amennyiben a közösségi oldalon történő 
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kapcsolatfelvétel fogyasztói panaszként értelmezhető, 
úgy az adatkezelés jogalapja a jogi kötelezettség 

teljesítése (GDPR 6. cikk (1) c) pontja). Ekkor a tárolási idő 

5 év jogszabály rendelkezése alapján. 

Történik adatközlés (hozzáférés 

nyújtás, átadás, továbbítás) 

harmadik fél számára? 

A facebook.com és instagram.com oldalon 

megvalósuló adatkezelés kapcsán közös adatkezelés 

történik az alábbaik szerint: 
 

Kapcsolattartásra kijelölt adatkezelő: Fundus Invest Kft. 

 
További adatkezelő a Facebook.com, instagram.com 

oldalak kapcsán: 

Meta Platforms Ireland Limited és a Meta vállalatok 
 

A Meta az oldalelemzések adatait kezeli. Érintett az 

oldalelemzések adatainak Meta által létrehozott 
tájékoztatóját itt olvashatják el: 

https://www.facebook.com/legal/terms/information_ab
out_page_insights_data  

 

A Meta adatkezelési tájékoztatója itt érhető el: 
https://www.facebook.com/privacy/policy    

Van igénybe vett 

adatfeldolgozó? 

Igen, Signature Productions Kft. (székhelye: 1119 

Budapest, Pauler utca 10., 
tamas@signatureproductions.hu), aki az oldalakat az 

Adatkezelő nevében, érdekében kezeli.  

Történik automatizált 

döntéshozatal, profilalkotás? 

A kapcsolattartásra kijelölt Adatkezelő részéről nincsen, a 
Meta adatkezelése azonban tartalmazhat automatizált 

döntéshozatalt, vagy profilalkotást, amely tekintetében 

a Meta teljesen önálló adatkezelő. 

Egyéb információ: 

Érintett a közösségi oldal meghatározott felületén 

keresztül kapcsolatba lép az Adatkezelővel, vagy ha 

érintett a közösségi oldal egyéb funkcióit használja, úgy 
az Adatkezelő értesül az érintett Adatkezelői oldallal 

kapcsolatos interakciójáról (pl. bekövetés), annak 

időpontjáról, és az érintett publikussá tett adatairól 

 

Az adatkezelés megnevezése: KAPCSOLATFELVÉTEL SORÁN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉS 

Mi az adatkezelés célja? 
Az érintett által történő kapcsolatfelvétel lehetővé 

tétele, válaszadás 

Kik az érintettek? 

Minden természetes személy, aki a kapcsolatfelvétel 

során megadott adatok alapján beazonosítható, 

beazonosított. 

Ki/mi az adatok forrása? érintettek 

Melyek a kezelt adatok 

kategóriái, körei? 

Mi az egyes adatkategóriák, 

körök célja? 

Mi az adatkezelés 

jogalapja? 

érintett neve azonosítás érintett előzetes és 

önkéntes hozzájárulása 

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

 
Amennyiben a 

kapcsolatfelvétel 

megállapodás 
megkötése céljából, 

vagy már létrejött 

érintett e-mail címe 

(telefonszáma, telefonon történő 

kapcsolatfelvétel esetén) 

kapcsolatfelvétel 

üzenetben (e-mail-ben, 

telefonon) megosztott egyéb 
adatok, kérdések 

válaszadáshoz kerül 

feldolgozásra 

kapcsolódó technikai adat: 

kapcsolatfelvétel (e-mail 
küldésének) időpontja 

automatikusan létrejövő, 

érintetthez kapcsolódó adat, 
e nélkül az adatkezelés nem 

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data
https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data
https://www.facebook.com/privacy/policy
mailto:tamas@signatureproductions.hu
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tud megtörténni.  megállapodás 
teljesítése kapcsán 

valósul meg, úgy 

természetes személy 
partner esetén az 

adatkezelés jogalapja a 

megállapodás 
teljesítése (GDPR 6. cikk 

(1) b) pontja), vagy nem 

természetes személy 
partner képviselőjének, 

kapcsolattartójának 

adatainak kezelése 
esetén jogos érdek 

(GDPR 6. cikk (1) f) 

pontja). 
 

Amennyiben a 
kapcsolatfelvétel 

fogyasztói panaszként 

értelmezhető, úgy az 
adatkezelés jogalapja a 

jogi kötelezettség 

teljesítése (GDPR 6. cikk 
(1) c) pontja). 

 

válaszadás adatkategóriái 

(válaszadó – Adatkezelő – neve, 
e-mail címe, telefonszáma, a 

válasz maga, a válasz időpontja) 

válaszadás 

Mennyi ideig tart az 

adatkezelés? 

cél megvalósulásáig (válaszadásig), de legfeljebb a 
kapcsolatfelvételtől számított maximum 1 évig, vagy 

korábban: 

hozzájárulás visszavonásáig, vagy 
törlési kérelemig 

 

Ha a kapcsolatfelvétel megállapodás megkötése, 
teljesítése célú, akkor  a tárolási idő a jogviszony 

megszűnését követő 5 év (polgári jogi elévülési idő), 

kivéve a számlázási adatok (8 év). 
 

Ha a kapcsolatfelvétel fogyasztói panasz, akkor a 

tárolási idő 5 év jogszabály rendelkezése alapján. 

Hogyan történik az adatkezelés? 

 

Érintett az Adatkezelővel kapcsolatot vesz fel e-mail-ben 

(vagy akár személyesen szóban, telefonon) keresztül és 

vele adatokat oszt meg a kapcsolatfelvétele során és 
ennek keretében. Adatkezelő a feltett kérdést, üzenetet 

elektronikus úton, vagy ha az érintett ezt külön kérte, 

telefonon vagy más módon megválaszolja. 

Történik adatközlés (hozzáférés 

nyújtás, átadás, továbbítás) 

harmadik fél számára? 

Nem történik, kivéve jogi képviselő, hatóság, bíróság 

számára, kizárólag szükség esetén. 

Van igénybe vett 

adatfeldolgozó? 

Nincsen. 

Történik automatizált 

döntéshozatal, profilalkotás? 

Nem történik. 

Egyéb információ: 
A kapcsolatfelvétel történhet e-mail-ben, telefonon, a 
weboldal chat felületén, közösségi oldalon keresztül is. 

 

Az adatkezelés megnevezése: PANASZKEZELÉS SORÁN TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉS 

Mi az adatkezelés célja? az érintett és panasz azonosítása, valamint a panasz 
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kezelése, rendezése és a kapcsolattartás 

Kik az érintettek? 
minden természetes személy, aki a panasza alapján 
beazonosítható, beazonosított 

Ki/mi az adatok forrása? érintettek 

Melyek a kezelt adatok 

kategóriái, körei? 

Mi az egyes adatkategóriák, 

körök célja? 

Mi az adatkezelés 

jogalapja? 

panaszos személyazonosító 

adatai (név, lakcím) 

azonosítás jogi kötelezettség 

teljesítése (GDPR 6. cikk 
(1) c) pontja) a panasz 

kivizsgálása, rendezése, 

megválaszolása 

panaszos kapcsolatfelvételi 

adatai (telefonszám, e-mail cím) 

kapcsolatfelvétel 

panasz azonosító adatai (ha 
felvételi jegyzőkönyvben történik) 

panasz későbbi 
beazonosítása 

panasz leírása panasz kivizsgálása 

panasz oka 

csatolt dokumentumok (ha 

vannak) 

panaszos igénye döntés alapja 

panaszos aláírása azonosítás, későbbi 

bizonyíthatóság 
panaszt felvevő, átvevő 

(Adatkezelő) neve (ha a panasz 

felvétele jegyzőkönyvben 
történik) 

panaszt felvevő (Adatkezelő) 
aláírása (ha a panasz felvétele 

jegyzőkönyvben történik) 

panasz Adatkezelőhöz történő 
eljuttatásának módja, ideje (ha a 

panasz felvételére nem 

jegyzőkönyvben kerül sor) 

panasz megszerzése, későbbi 
bizonyíthatóság 

Adatkezelő álláspontja kivizsgálás erdménye 

panasszal kapcsolatos döntés 

adatai 

panasz rendezése, döntés, 

annak végrehajtása, későbbi 

bizonyíthatóság 

panaszos tájékoztatásával 

kapcsolatos adatok 

(amennyiben időben eltér a 
panasz felvételétől, panaszt 

megválaszoló neve, e-mail címe, 

telefonszáma, közlés időpontja) 

panaszos tájékoztatása a 

döntésről, meghozott 

intézkedésekről 

Mennyi ideig tart az 

adatkezelés? 

A fogyasztóvédelmi törvény alapján 3 évig (1997. évi 

CLV. törvény 17/A § (7) bekezdése) 

Hogyan történik az adatkezelés? 

 

Panaszos panaszát eljuttatja az Adatkezelő számára. A 

panasz rögzítése történhet panaszfelvételi 

jegyzőkönyvben is. 
Adatkezelő a panaszt kivizsgálja, álláspontját kialakítja, 

döntést hoz, amelyről tájékoztatja az érintettet. 

Történik adatközlés (hozzáférés 

nyújtás, átadás, továbbítás) 

harmadik fél számára? 

Nem történik, kivéve jogi képviselő, hatóság, bíróság 
(választott bíróság) számára, kizárólag szükség esetén. 

Van igénybe vett 

adatfeldolgozó? 

Nincsen. 

Történik automatizált 

döntéshozatal, profilalkotás? 

Nem történik. 

Egyéb információ: Az adatok megadása a panasz kivizsgálása, 
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döntéshozatal céljából, érdekében szükséges. 

 

 

 

Az adatkezelés megnevezése: 
KAMERARENDSZER ÜZEMELTETÉSE SORÁN MEGVALÓSULÓ 

ADATKEZELÉS 

Mi az adatkezelés célja? 

megfigyelt területen levő vagyontárgyakkal, 

eszközökkel, berendezésekkel kapcsolatos 

vagyonvédelem, valamint  személyvédelem és az 
érintettek azonosítása, területen bekövetkezett 

balesetek megelőzése és a bekövetkezett balesetek 

körülményeinek feltárása, minőségbiztosítási okok, a 
minőségbiztosítási kifogások esetén a (jog)vita 

tisztázása, feltárása, bizonyítása, panasz kivizsgálása, stb 

Kik az érintettek? 
Minden természetes személy, aki a térfigyelő 
kamerarendszerrel megfigyelt területre bemegy, illetve 

ott tartózkodik 

Ki/mi az adatok forrása? Érintettek 

Melyek a kezelt adatok 

kategóriái, körei? 

Mi az egyes adatkategóriák, 

körök célja? 

Mi az adatkezelés 

jogalapja? 

képmás (mozgás, magatartás is 

ideértve) 

azonosítás Adatkezelő jogos 
érdeke (GDPR 6. cikk (1) 

f) pontja)  

Mennyi ideig tart az 

adatkezelés? 

felhasználás hiányában 8 napig 

Történik adatközlés (hozzáférés 

nyújtás, átadás, továbbítás) 

harmadik fél számára? 

Jogi képviselő, hatóság, bíróság számára, kizárólag 

szükség esetén 

Van igénybe vett 

adatfeldolgozó? 

Nincsen. 

Történik automatizált 

döntéshozatal, profilalkotás? 

Nem történik. 

Egyéb információ: 
Bővebb információkat a helyszínen található 

kameratájékoztató és kameraszabályzat tartalmaz. 

 

 

Az adatkezelés megnevezése: SZÁMLAKIÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS 

Mi az adatkezelés célja? 
a számlakibocsátással kapcsolatos jogszabályi 

kötelezettségek maradéktalan teljesítése 

Kik az érintettek? 
minden természetes személy, aki az Adatkezelő által 
kibocsátott számla (vagy azzal egy tekintet alá eső 

számviteli bizonylat) alapján azonosítható, azonosított 

Ki/mi az adatok forrása? érintettek 

Melyek a kezelt adatok 

kategóriái, körei? 

Mi az egyes 

adatkategóriák, körök 

célja? 

Mi az adatkezelés 

jogalapja? 

2007. évi CXXVII. tv. 169-170. §-
ban és 176.§-ban 

megfogalmazott adatkategóriák 
(vendég neve, címe) 

a jogszabályi előírások 

betartása 

GDPR 6. cikk (1) c) pontja, 

jogi kötelezettség 
teljesítése a 2007. évi 

CXXVII. törvény, valamint 

az e törvény 
felhatalmazása alapján 

kiadott rendeletek szerint 

Mennyi ideig tart az 

adatkezelés? 

2000. évi C. törvény 169. §-a alapján az üzleti év plusz 8 
év 
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Történik adatközlés (hozzáférés 

nyújtás, átadás, továbbítás) 

harmadik fél számára? 

Adóhatóság számára. 
Könyvelő számára. 

Könyvvizsgáló számára. 

 
 

Jogi képviselő, egyéb hatóság, bíróság számára, 

kizárólag szükség esetén 

Van igénybe vett adatfeldolgozó: Nincsen. 

Történik automatizált 

döntéshozatal, profilalkotás? 

Nem történik. 

Egyéb információ: Az adatok az adatkezeléshez szükségesek. 

 

 

Az adatkezelés megnevezése: 
VENDÉGKÖNYVBE TÖRTÉNŐ ADATRÖGZÍTÉS SORÁN MEGADOTT 

ADATOKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS 

Mi az adatkezelés célja? 

az érintett az Adatkezelő működésével, Munkatársak 

magatartásával, fizikai és elektronikus környezettel, 

szolgáltatásaival kapcsolatos véleményét 
kinyilváníthassa az Adatkezelő szolgáltatásai 

minőségének javítása, mások tájékoztatása érdekében, 

továbbá cél az Adatkezelő részéről kapcsolattartás az 
érintettel esetleges panasz intézése céljából. 

Kik az érintettek? 
minden természetes személy, aki a vendégkönyvbe tett 
bejegyzés által beazonosítható, beazonosított 

Ki/mi az adatok forrása? érintett 

Melyek a kezelt adatok 

kategóriái, körei? 

Mi az egyes adatkategóriák, 

körök célja? 

Mi az adatkezelés 

jogalapja? 

név azonosítás érintett előzetes és 

önkéntes hozzájárulása 
(GDPR 6. cikk (1) a) 

pontja) 

elérhetőségi adat kapcsolattartás 

vélemény válaszadás 

Mennyi ideig tart az 

adatkezelés? 

cél megvalósulásáig, 

törlési kérelemig, 
panasz esetén 5 évig 

Történik adatközlés (hozzáférés 

nyújtás, átadás, továbbítás) 

harmadik fél számára? 

Jogi képviselő, egyéb hatóság, bíróság számára, 

kizárólag szükség esetén 

Van igénybe vett 

adatfeldolgozó? 

Nincsen. 

Történik automatizált 

döntéshozatal, profilalkotás? 

Nem történik. 

Egyéb információ: - 

 

 

 

Sütikezelés 

 

A weboldalon alkalmazott sütikről a webhelyen elérhető sütitájékoztató és beállító felület ad 

részletes felvilágosítás, alábbiakban egy általános tájékoztatás érhető el. 

 

Sütik, vagy más néven, cookie-k 

A sütik apró, IT-adatokat tartalmazó szövegfájlok, melyek a Webhely megfelelő működéséről 
gondoskodnak. A végponti eszközök tárolják őket. A fájlok felismerik az eszközt, és a 

preferenciáihoz igazítják a Webhely megjelenését. A sütik elengedhetetlenek ahhoz, hogy 
bejelentkezzen a Webhelyre, és a funkciók zavartalan működését is ezek biztosítják.  
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A süti beállításait a láblécben felugró ablakban található menüpontban módosíthatja. 
 

Cookie típusok jellemzői 

 

Nélkülözhetetlen cookie-k / Funkcionális cookie-k 

Ezek szükségesek az oldal funkcióinak biztosítására – például belépés, webshop kosár… stb. 
A funkcionális cookiek tiltásával az oldal bizonyos funkciói nem fognak megfelelőképpen működni. 

 

Teljesítmény cookie-k 
Az oldal használatáról gyűjtenek információt, illetve a felhasználó tevékenységéről. Személyes 

azonosításra nem alkalmasak, de információt szolgáltatnak a böngésző típusáról, a monitor 

felbontásáról, a weboldal bejárásának módjáról. Céljuk, hogy olyan adatokat szolgáltassanak a 
weboldal tulajdonosának, amelyekkel az oldal működését, minőségét javíthatják. 

 

Reklámcélú cookie-k 
Céljuk, hogy a weboldalon megjelenő reklámok minél inkább a látogató igényeihez és 

érdeklődéséhez igazodjanak. Ilyen cookie-kat csak azok az oldalak szolgáltatnak, amiken reklámok 

jelennek meg. 
 

A cookie-k törlése 

Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző 
alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak, 

hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás 

lehetőségét, hogy szeretne vagy nem, sütiket engedélyezni. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy mivel a 
sütik célja weboldalunk használhatóságának megkönnyítése, a cookie-k alkalmazásának 

megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy Ön nem lesz képes weboldalunk funkcióinak 

teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében. 
 

Cookiek tiltása 

A cookie-kat a böngésző hozza létre, és tárolja, így a böngészőn belül van lehetőség a tiltásukra. Azt 
viszont figyelembe kell venni, hogy a tiltott cookiekkal a megszokott weboldalaknál megvan az 

esély, hogy nem fognak megfelelően működni. 
A cookie-k letiltására vonatkozó információkat keresse a böngészője Súgójában. 

• Google Analytics tiltása böngésző pluginnel: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

• Cookie-k tiltása Chrome böngészőben: 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu 

• Cookie-k tiltása Firefox böngészőben: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-

es-tiltasa-amit-weboldak-haszn 

• Cookie-k tiltása Internet Explorer böngészőben: http://windows.microsoft.com/hu-

hu/windows-vista/block-or-allow-cookies 

 

 

 

 

 

Adatbiztonság 
 
Az Adatkezelő az adatbiztonsági követelmények megvalósításával kapcsolatos 
feladatai körében gondoskodik különösen:  

o az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő 
rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének 
megtagadásáról,  

o az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, 
módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról, 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-vista/block-or-allow-cookies
http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-vista/block-or-allow-cookies
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o az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan 
bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan 
megismerésének, módosításának vagy törlésének 

megakadályozásáról,  
o az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli 

berendezés útján történő használatának megakadályozásáról,  
o arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek 

kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes 

adatokhoz férjenek hozzá, 
o arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes 

adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították 
vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják 
rendelkezésére  

o arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely 

személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő 
rendszerbe 

o a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó 
szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, 
módosításának vagy törlésének megakadályozásáról  

o arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható 
legyen. 

o arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése 
során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes 
adatokat a rendszer hibás működtetésével sem lehessen 

megváltoztatni. 
 
Adatkezelő a személyes adatok különleges kategóriájába tartozó egészségügyi 
adatok védelmét a kockázatokkal arányosan, az elérhető legmagasabb szintű 
fizikai és logikai megoldásokkal biztosítja. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az érintett jogai és joggyakorlása 

 

Az érintett jogai és jogalapok viszonyát a következő táblázat mutatja be, hogy az 

érintett számára egyértelmű legyen, hogy az alkalmazott jogalap esetén milyen 

jogaival élhet. 

 

 

Előzetes 

tájékozódáshoz 
való jog 

Hozzáférés 
joga 

Helyesbítés 
joga 

Törlés 
joga 

Korlátozás 
Adat-
hordozhatóság 

Tiltako-
zás 

Hozzájárulás 
visszavonása 

Hozzájárulás                                 

Megállapodás                                 
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Jogi 
kötelezettség                                 

Létfontosságú 
érdek                                 

Közfeladat, 

közhatalmi 
jog. 

                                

Jogos érdek                                 

 

Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk) 
  
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra 

vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen 
adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az 
adatkezelés körülményeivel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon. Ha 
személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő 
továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a 

továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról. Az Adatkezelő 
az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett 
rendelkezésére bocsátja, ha azokat érintett kéri. 

 

Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk) 

Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás 
visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés 
jogszerűségét. 

 

Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk) 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 

helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. 

 

Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk) 
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor 
tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontján alapuló 

kezelése ellen.  
Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, 
kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek 
elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben. 

 

 

 

Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk) 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha 
a GDPR-ban meghatározott feltételek bármelyike megvalósul, és ebben az 

esetben az Adatkezelő a tároláson kívül más műveletet az adattal ne végezzen. 
Ha 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. 

 

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog (GDPR 17. cikk) 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a 
rá vonatkozó személyes adatokat, ha az adatkezelésnek nincs célja, hozzájárulását 
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visszavonta és nincsen egyéb jogalapja, tiltakozás esetén nincs elsőbbséget élvező 
jogszerű ok az adatkezelésre, vagy ha az adatokat eleve jogellenesen kezelték, 
továbbá az adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Ha az Adatkezelő 

nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető 
technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az 
ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak 
érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett 
kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e 

személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 

 

Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére 
bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható 
formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy 

másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, 
amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha jogszabályi 
feltételek (automatizált adatkezelés és hozzájárulás vagy megállapodás jogalap) 
fennállnak . 
 

Érintett hol és hogyan kérhet részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, 

továbbításáról, valamint hol és hogyan élhet jogaival? 
Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás 
kérésüket, hozzáférési jogukat, valamint egyéb jogaik gyakorlását Adatkezelő 
postai (4200 Hajdúszoboszló, József Attila u. 5-7.) vagy e-mail-es elérhetőségre 

(info@hoteldelibab.hu, info@villacuvee.hu, info@tubatanya.hu, info@mirage-
etterem.hu) küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a 
beérkezéstől számított legrövidebb időn belül megvizsgálja és megválaszolja, 
valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Belső Adatvédelmi 
Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.  
 

A hatóság elérhetősége panasz (GDPR 77. cikk) esetén: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 
Telefon: +36 (1) 391-1400  

Fax: +36 (1) 391-1410  
www: http://www.naih.hu  
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 
Jogaival és a hatósághoz benyújtandó panasz részleteivel kapcsolatos további 

információért keresse fel az alábbi honlapot: http://naih.hu/panaszuegyintezes-
rendje.html. 

 
Az érintett a jogainak megsértése esetén a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz is 
fordulhat és többek között sérelemdíjat követelhet. 

 

A lakóhelye szerint illetékes bíróságot itt tudja megkeresni: 
https://birosag.hu/birosag-kereso 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html
http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html
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