
Adatvédelmi Szabályzat 

Kérem, hogy az Adatkezelési szabályzatot figyelmesen olvassa el. 

Annak elfogadásával Ön a beleegyezését adja, hogy a Prosecco Apartman az Ön adatait a szabályzatnak 

megfelelően kezeli és tárolja. 

1. Bevezető 

A Prosecco Apartman tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét. A 

rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli, 
gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint 
kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok betartásához szükségesek. 

A Prosecco Apartman mint a www.relaxbalaton.com  domain név alatt elérhető weboldal (a továbbiakban: 
Weboldal) üzemeltetője ezúton teszi közzé a Weboldal és a Weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások 
keretében végzett adatkezelésekre vonatkozó tájékoztatást. 

A Weboldal használatának megkezdésével a Weboldalra látogató felhasználók elfogadják a jelen 
Adatvédelmi Szabályzatban (a továbbiakban: Szabályzat) foglalt valamennyi feltételt. 

A szabályzat a következő hatályos jogszabályok alapján került kialakításra: 

 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

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

 2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 

 2008. XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 

 A Panoráma Apartman ház  fenntartja magának a jogot, hogy a szabályzatot megváltoztassa.  

 

 

2. Az adatkezelő elérhetőségei 

 Név: Prosecco Apartman 

 Székhely: 8230 Balatonfüred Arácsi út 57 

 Tel. +36 30 376 44 09 

  

 E-mail : info@relaxbalaton.com 

  

 Weboldal : www.relaxbalaton.com 

  

 Adószám: 74468731-1-39 

 Képviselő: Gernerné Császár Szilvia tulajdonos 

 



3. Fogalmak 

  
 személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a 

továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó 
következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg 

kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha 
őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, 
mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani 

lehet 

 hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő 

tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes 
adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez 

 tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az 

adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri 

 adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a 
felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott 

adatfeldolgozóval végrehajtatja 

 adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a 

műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, 
megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy 

összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának 
megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a 
személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, 

íriszkép) rögzítése is 

 adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik 

 nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik 

 adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem 

lehetséges 

 adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, 

átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy 
összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné 

tétele 

 adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai 

megsemmisítése 

 adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, 

függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az 
alkalmazás helyétől 

 adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet,  aki vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése 
alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi 

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

adatfeldolgozóval 

4.2. Ajánlatkérés 

 4.2.1. Ajánlatkérés esetén a tartózkodással kapcsolatos adatokon túl a következő személyes adatok 

megadása szükséges: név, e-mail cím vagy telefonszám. 
4.2.2. Az adatkezelés célja kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az Adatkezelő által nyújtott 

szolgáltatások iránt érdeklődő Felhasználóval, tájékoztatás, ajánlat küldése. 
4.2.3. Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így Ajánlatkérés 

esetében azok Adatkezelőhöz történő érkezésétől számítva legfeljebb 30 napig kezeli, illetve, amíg 
a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez 



adott hozzájárulását. 

4.2.4. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. 

4.3. Szobafoglalás 

 4.3.1. A Panoráma Apartman ház vendégeink e-mailben, telefonon, faxon, személyesen illetve a 

Weboldalon található online foglalási rendszer segítségével foglalhatnak szobát. 
4.3.2. A szobafoglaláshoz a tartózkodással kapcsolatos adatokon túl a következő személyes adatok 

megadása szükséges: név, e-mail cím, telefonszám, nemzetiség, számlázási cím. 
4.3.3. Ezeket az adatokat Adatkezelő a szobafoglalással kapcsolatos ügyintézésre, a Felhasználóval 
történő kapcsolattartásra, valamint szállásfoglalások nyilvántartása és teljesítése céljából használja 

fel. 
4.3.4. Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így elsősorban az 

adott Felhasználóval fennálló szerződéses jogviszony fennállásának időtartama alatt kezeli (mely 
időszak végeztével az érintett Felhasználóra vonatkozó, általa megadott adatok törlésre kerülnek), 
illetve – a kötelező adatkezeléshez (így különösen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. 

§-ában foglalt megőrzési kötelezettség esetén) szükséges adatok kivételével – amíg a Felhasználó 
nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza a hozzájárulását. 
4.3.5. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve kötelező adatkezelés 

esetén az adatkezelést elrendelő jogszabály. 

5. Az adatkezelés biztonsága 

 Adatkezelő az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, 

nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés 

ellen 

6. Az érintettek jogai és jogérvényesítésük 

6.1. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak 

helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a hírlevelek láblécében 
található linken vagy az Adatkezelő 2-es pontban meghatározott bármelyik elérhetőségén. 

6.2. Az érintett kérelmére Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, 

jogalapjáról időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel 
összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. 

6.3. Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 

napon belül írásban, közérthető formában, ingyenesen megadni a tájékoztatást. 

6.4. A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Adatkezelő helyesbíteni köteles. 

6.5. A személyes adatot Adatkezelő törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos vagy téves – és 
ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés 
célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy 

a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. 

6.6. Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban 
az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való 

tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 

6.7. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) 

kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, 
kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen 



üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, a tiltakozás jogának 

gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. 

6.8. Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától 
számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a 

kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – 
beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a 
tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a 

tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog 
érvényesítése érdekében 

6.9. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni: 

 Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

 Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

 Telefon: 06-1-391-1400 

 Fax: 06-1-391-1410 

 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 Weboldal: naih.hu 

 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu

