ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

A személyes adatokra vonatkozó követelmények:



az adatokat csak meghatározott és törvényes célra tároljuk, attól eltérő módon nem
használjuk fel,
megfelelő biztonsági intézkedéseket teszünk az adatállományokban tárolt személyes
adatok védelme érdekében a jogtalan hozzáférést, megváltoztatást, törlést vagy
terjesztést megakadályozzuk.

Adatvédelmi irányelvek:
A Gyógyszálló Zrt. (székhelye: 7815 Harkány, Járó József u. 1., cégjegyzékszáma: 02-10060098, adószáma: HU11009917, képviselő: Forczek Klaudia), továbbiakban mint
Szolgáltató, thermalhotelharkany.eu weboldalára történő feliratkozással a Felhasználó
elfogadja az adatkezelési feltételeket és a további elektronikus levelek, hírlevelek kiküldését.
A weblapon keresztül gyűjtött adatokat elsősorban a kért szolgáltatás teljesítéséhez,
valamint emlékeztető e-mailek, kért hírlevelek, vagy az esetleges változtatások közlésére
használjuk fel.
Weboldalunk biztonságot nyújt mindenkinek, aki meglátogatja akár tájékozódás, akár
vásárlás céljából.
A Szolgáltató a thermalhotelharkany.eu weboldalhoz kapcsolódó hírlevél rendszerben a
regisztrációkat követően az adatokat az Upward Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
(székhelye: 7632 Pécs, Littke József utca 34, cégjegyzékszáma: 02-09-075034, adószáma:
HU14997657, képviselő: Bitter Tamás), mint Adatkezelő kezeli. Az Adatkezelő a regisztrált
Felhasználók adataival rendelkezik, ám azokat harmadik fél számára át nem ruházhatja,
illetve a thermalhotelharkany.eu weboldal nyújtotta szolgáltatásokon kívüli egyéb célra fel
nem használja.
A Szolgáltató és Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy Felhasználóinak bármely
adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, az adatvédelmi nyilatkozatban
figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őt az adatfelvétel
módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor az
adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, a Szolgáltató vagy
Adatkezelő felhívja a Felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Az
érintettet tájékoztatni kell az adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják
kezelni, illetve feldolgozni. Az adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy
jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással
az adat felvételéről.
A thermalhotelharkany.eu weboldal eltárolt adataihoz kizárólag a Szolgáltató
ügyfélkezeléssel foglalkozó munkatársai és a szolgáltatás folyamatos üzemeltetésért felelős
Adatkezelő férhetnek hozzá.
Minden olyan estben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától
eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes,

kifejezett hozzájárulását kéri, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást
megtiltsa.
Az adatok felvétele, rögzítése és kezelése a mindenkor hatályos törvények szerint történik.
Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá
azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat,
amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg
megakadályozza azok jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.
Az árajánlatkéréshez illetve szobafoglaláshoz csak azokat az adatokat (név, e-mail cím,
telefon, érkezés, távozás, felnőttek és gyermekek száma stb.. ) kérjük el és kezeljük,
amelyek elengedhetetlenek a kért szolgáltatások (árajánlat adása, szobafoglalás)
teljesítéséhez. Így az Ön által megadott személyes adatokat (név, telefonszám stb..) és az
Ön felhasználói adatait az Adatvédelmi Törvény értelmében kizárólag az Ön azonosítása
érdekében kérjük el, árajánlat adási, szerződéskötési, számlázási célokra használjuk fel.
Az adatvédelmi törvénnyel összhangban Ön tájékoztatást kérhet a személyes adatai
kezeléséről és jogosult arra, hogy adatait frissítse, módosítsa, illetve kérje azok törlését. A
megadott személyes adatok valódiságáért Ön felel.
A külső támadások ellen magas szinten felkészített tűzfal védi az adatokat.
Az a Felhasználó, aki, azt tapasztalja, hogy a thermalhotelharkany.eu üzemeltetői
megsértették személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt
érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az
adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes
adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény
tartalmazza.
További információkat az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság weboldala
(http://www.naih.hu/) nyújthat.

Kelt: Harkány, 2012. június 8.

Gyógyszálló Zrt.

