A
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1)
2)

Feldolgozási

Vendéggazdálkodás

a

szállodai

szolgáltatások

tevékenységek

(Vendégfogadás, ellátás, távozás, elszámolás)

Adatkezelő

Kastélyszálló Szidónia Röjtökmuzsaj Kft.

Oldal:

nyújtásával

1/4

kapcsolatban.

9451, Röjtökmuzsaj, Röjtöki út 37.
Telefonszám: 00 36 99 544 810
E-mail cím: szidonia@szidonia.hu

3)

Az adatvédelmi tisztviselő

Bánkuty Orsolya - Ügyvezető igazgató

elérhetőségei

Kastélyszálló Szidónia Röjtökmuzsaj Kft.
9451, Röjtökmuzsaj, Röjtöki út 37.
E-mail: o.bankuty@sanlas.at

4)

Az adatfeldolgozás célja
 a szerződés
teljesítésének vagy
előkészítésének
jogalapján

 a jogi kötelezettség

a)

Szerződés szerinti szolgáltatásnyújtás

b)

A nyújtott szolgáltatások számlázása / elszámolása

c)

Vendégfogadás

d)

Vendégellátás

e)

Vendégek távozása

f)

a nyújtott szolgáltatások számlázása / elszámolása

g)

Vendégfogadás

h)

Vendégellátás

i)

Vendégek távozása

j)

Bejelentkezés

k)

Fényképfelvételek feldolgozása és hozzájárulás megadása, ahol szükséges

l)

Az Adatkezelő (további) áruinak és szolgáltatásainak terjesztése közvetlen

teljesítésének
jogalapján

 a beleegyezés
jogalapján
 az Adatkezelő
(magasabb rendű)
jogos érdekeinek
jogalapján: Közvetlen

(„marketing

célú“)

üzletszerzés

útján,

amennyiben

ezt

a

törvény

megengedi

üzletszerzési célú
elektronikus levelezés

5)

Cél megváltoztatása

Közvetlen üzletszerzési célú elektronikus levelezés: A Szidónia Kastélyszálloda arról
tájékoztat, hogy vendégei személyes adatait közvetlen marketing célokra is feldolgozza,
ám ez nem vonatkozik a gyermekek adataira, illetve személyes adatok különleges
kategóriáira a GDPR (9) bekezdése szerint („érzékeny adatok“). A közvetlen marketing
segítségével a Szidónia Kastélyszálló GmbH támogatni kívánja a felajánlott szolgáltatások
forgalmazását. E célból ezeket az adatokat nem továbbítják semmilyen (nem kapcsolt)
harmadik félnek.

6)

Tiltakozás
marketing

a

közvetlen

A vendég bármikor és indokolás nélkül tiltakozhat személyes adatai közvetlen marketing

célú

céljára történő felhasználása ellen. A tiltakozás azt jelenti, hogy a Szidónia Kastélyszálló a

adatfeldolgozás ellen:

jövőben e célból nem fogja e célból igénybe venni a vendégek személyes adatait.
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7)

Az adatfeldolgozás

1) Szerződés teljesítés vagy előkészítés

jogalapja

2) Szerződéses kötelezettségek

Oldal:

3) Hozzájárulás (GDPR 6. cikke (1) bekezdése a) betű, GDPR 9. cikke 2. bekezdése h
betű)
4) az Adatkezelő magasabb rendű jogos érdekei: Közvetlen üzletszerzési célú elektronikus
levelezés

8)

A direkt marketing célú

Az Adatkezelő a vendégek személyes adatait közvetlen marketing célokra is feldolgozza

(magasabb rendű) jogos

(ám ez nem vonatkozik a gyermekek adataira, illetve személyes adatok különleges

érdekek

kategóriáira a GDPR (9) bekezdése szerint („érzékeny adatok“), abból a célból, hogy

leírása:

ezeket az Adatkezelő (további) áruinak közvetlen („marketing célú“) terjesztésére
vegye igénybe (ehhez ld. az 5. pontot is). Az Adatfeldolgozónak jogos érdeke fűződik a
személyes adatok direkt marketing célból történő igénybevételére (preambulum
bekezdés 47, a GDPR utolsó mondata). Kizárólag azon vendégek adatok kerülnek
feldolgozásra, amelyekhez az Adatkezelőt szerződéses kapcsolatban fűzi, és amelyeknél
az adatmegőrzési időszak még nem járt le. Az adatmegőrzési időszak meghosszabbítása
ezáltal nem következik be. Az adatfeldolgozás elsődleges célja vendégek toborzása
abból a célból, hogy azokkal újra (elő-) szerződéses kapcsolatot hozzon létre. Ennek
során az Adatkezelő az egyezményes és alkotmányosan védett kommunikációs
szabadságára, illetve az alábbi jogokra támaszkodik:


postai reklám továbbításához való jog;



üzletszerű célú hívásokhoz való jog, hozzájárulás alapján;



elektronikus levelek továbbítása, hozzájárulás alapján;



elektronikus levelek továbbítása;

Ezen adatok felhasználása során az Adatkezelő köteles betartani a kommunikációs
jogszabályokat.

9)

Adatszolgáltatási

A személyes adatok rendelkezésre bocsátása a törvény által előírt vagy szerződés esetén

kötelezettség

szükséges. Az érintett személy köteles rendelkezésre bocsátani a személyes adatokat,
hogy létrejöjjenek a dokumentáció és a szolgáltatásnyújtás (elszállásolás stb.) feltételei
- A személyes adatok rendelkezésre bocsátása megtagadásának következményei: Az
egyedi esetektől függően a szolgáltatásnyújtás egyáltalán nem vagy csak korlátozott
mértékben lehetséges (elszállásolás stb.)

10)
11)

Automatizált

A vendégre nem vonatkoznak semmiféle automatizált döntések, amelyek joghatással

döntéshozatal

bírnak rájuk, vagy jelentősen érintik őt.

Feldolgozott adattípusok

Adattípusok
Törzsadatok/vendégek bejelentkezési adatai (név, lakcím,
születési időpont, nem, e-mail cím, telefonszám, családi
állapot, foglalkozás, vallási hovatartozás)
Különleges óhajok
Bejelentkezési űrlap
Képi adatok
Számlátási adatok (IBAN, bankkapcsolat)
Az utazás célja
Tartózkodás időtartama
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12)

Adatforrások
(hacsak

a

Oldal:

Forrás
vendégek

nem gyűjtötték össze)

Booking.com
Expedia
HRS
Secret Escapes
Szállás.hu
Szállodák.hu
Utazzitthon.hu
Turizmus.sopron.hu
Utazok.hu
Zlavomat.sk
Slevomat.cz
Uniqa Vital Plan
Travellist
Utazás-, esküvő- és rendezvény szervező és közvetítő irodák

13)

Adatok külső címzettjei

Hatóságok, bíróságok
Adótanácsadó / könyvvizsgáló
Jogi képviselők
Bankok és fizetési szolgáltatók
Adósság-behajtó
Távközlési szolgáltató
Megbízott szolgáltató Szállítási és együttműködési partner
IT szolgáltató
Sanlas Holding GmbH

14)

Megőrzési idő

Bejelentőlap: legalább 5 év
Számla: legalább 8 év
A minimális megőrzési időszak lejárta után ellenőrizzük, hogy az adatokra még szükség
van-e.

Amennyiben

ezekre

a

továbbiakban

nem

lesz

szükség,

vagy

egyéb

nyilvántartásra vonatkozó jogi kötelezettség hiányában töröljük az adatait.

15)

A vendégek jogai

Jogalap

Tartalom

GDPR 15. cikk „Visszajelzés“

A

vendég

jogosult

arra,

hogy

az

adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra
vonatkozóan,

hogy

személyes

adatainak kezelése folyamatban van-e
GDPR 16. cikk „Helyesbítés“

A vendég jogosult arra, hogy kérésére
az adatkezelő indokolatlan késedelem
nélkül

helyesbítse

a

rá

vonatkozó

pontatlan személyes adatokat.
GDPR 17. cikk „Törlés“

A vendég jogosult arra, hogy kérésére
az adatkezelő indokolatlan késedelem
nélkül törölje a rá vonatkozó személyes
adatokat,

ha

az

(1)

bekezdésben

felsorolt indokok valamelyike fennáll.
GDPR 18. cikk „Korlátozás“

A vendég jogosult arra, hogy kérésére
az

adatkezelő

korlátozza

az

adatkezelést, ha az (1) bekezdésben
felsorolt indokok valamelyike fennáll.
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Oldal:

A vendég jogosult arra, hogy a saját

GDPR 21. cikk „Tiltakozás“

helyzetével

kapcsolatos

bármikor

okokból

tiltakozzon

személyes

adatainak kezelése ellen.
7.

cikk

(3)

bekezdés

„A

hozzájárulás

visszavonása“

Amennyiben

a

feldolgozása

a

személyes
GGPR

6.

adatok
cikke

(1)

bekezdésének a) betűjén vagy a 9. cikk
(2) bekezdésének a) betűjén alapul, a
beteg jogosult arra, hogy hozzájárulását
bármikor

visszavonja.

A

hozzájárulás

visszavonása nem érinti a hozzájáruláson
alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét.
GDPR 20. cikk

„Az

adathordozhatósághoz

való jog“

A vendég jogosult arra, hogy a rá
vonatkozó,

általa

rendelkezésére

egy

adatkezelő

bocsátott

személyes

adatokat tagolt, széles körben használt,
géppel

olvasható

formátumban

megkapja.

16)

Panasztételhez való jog

GDPR 77. cikk, DSG 24. cikk

Minden vendég jogosult arra, hogy
panaszt

tegyen

egy

felügyeleti

hatóságnál, ha az érintett megítélése
szerint a rá vonatkozó személyes adatok
kezelése megsérti e rendeletet.

17)

Felügyeleti szerv

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Tel: + 36 (1) 931 1410

18)

További információ

További információkért forduljon a következő címen:
datenschutz@sanlas.at
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