ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
(Hatályos 2018.05.25. napjától)
Kérjük, megrendelése, adatai megadása előtt figyelmesen olvassa el az alábbi adatvédelmi
tájékoztatót, melyben az Ön által megadott személyes adatainak (név, lakcím, telefonszám,
faxszám, elektronikus levelezési cím, egyéb elektronikus elérhetőség, egyéb számlázási
adatok, szállítási cím, vásárlás időpontja, vásárolt termék, vásárlás helye, fizetés módja,
bankszámla szám, kezelési módjáról adunk részletes tájékoztatást.
Az Általános Adatvédelmi Rendelet (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete, a
továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény alapján tájékoztatjuk, hogy Ön, mint a
szolgáltatásunk igénybevétele céljából adatait rendelkezésre bocsátó ügyfelünk, az adatai
megadásával hozzájárul, hogy az Ön által megadott személyes adatait (így nevét, lakcímét,
telefonszámát, faxszámát, elektronikus levelezési címét, egyéb elektronikus elérhetőségét,
egyéb számlázási adatait, fizetés módja, bankszámla szám) társaságunk, a Balatonberényi
Településüzemeltetési és Fejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság, mint a megadott adatok kezelője a szolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódóan
kezelje, az adatokat tárolja, felhasználja, Önt közvetlenül megkeresse. Tájékoztatjuk, hogy Ön
nem köteles hozzájárulását megadni, a szükséges adatok szolgáltatása önkéntes alapon
történik az Ön részéről, az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a 16. életévét nem töltötte be, úgy személyes adatainak
kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői
felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte. Ennek biztosítása érdekében
tájékoztatjuk, hogy 16. életévét be nem töltött természetes személyek kizárólag abban az
esetben vehetik igénybe szolgáltatásait, amennyiben törvényes képviselőjük adatkezelési
nyilatkozataikat megerősíti. Ennek érdekében kérjük a törvényes képviselőt, hogy az
adatkezelési hozzájárulást (adatai megadásával, és törvényes képviselői minőségének
feltüntetésével) maga is töltse ki személyesen, ennek során saját nevében és az általa képviselt
kiskorú személy nevében is tegye meg az adatkezelés körében nyilatkozatait.
Tájékoztatjuk, hogy a törvényes képviselő nyilatkozatai nélkül a 16. életévét be nem töltött
személy a gyermekek érdekeinek védelmében szolgáltatásinkat nem veheti igénybe.
A megadott adatok valóságáért Ön tartozik felelősséggel.
Tájékoztatjuk, hogy szolgáltatásink igénybe vétele csak abban az esetben lehetséges, ha Ön,
mint annak használója az adatait az részünkre megadja, és az adatkezeléshez hozzájárul.
1. Az Adatkezelő neve és elérhetősége
Név: Balatonberényi Nonprofit Kft.
Székhely: 8649 Balatonberény Kossuth tér 1.
Adószám: 23594465-2-15
Cégjegyzékszám:14-09-312029

Képviselő neve: Véghelyi Róbert
E-mail cím: telepulesuzemeltetes@balatonbereny.hu; tabor.bbereny@gmail.com;
telepulesuzeneltetes.bbereny@gmail.com; gamesz@berenygamesz.t-online.hu
Tel.: +36 85 377-482/6; + 36 30 902-9599
Fax: +…………………………………………
Az adatkezelést cégünk belső munkatársa végzi.
2. Az adatkezelés jogalapja, célja, időtartama, kezelt adatok köre
2.1. Az Adatkezelő a személyes adatokat az alábbi jogalapon, célokból és időtartamig
kezeli
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Reklámküldemények és ajánlatok küldése céljából Cégünk kizárólag az Ön külön erre
irányuló kifejezett hozzájárulása esetén kezeli az adatokat a gazdasági reklámtevékenység
alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseinek
megfelelően.
Cégünk telefonos ügyfélszolgálatot is működtet, melynek során hívását hangfelvétel útján
nem
rögzítjük.
Amennyiben Ön tájékozódni szeretne, hogy adatait társaságunk milyen módon kezeli, azt
kinek a részére adta át, vagy adatkezelésünkkel kapcsolatosan bármilyen egyéb kérdése

merül fel, úgy a telepulesuzemeltetes.balatonbereny.hu elektronikus levelezési címen vagy
postai úton a Balatonberényi Nonprofit Kft. Kft., 8649 Balatonberény Kossuth tér 1. sz. alatti
címen erről felvilágosítást kérhet; egyben vissza is vonhatja bármikor ezen elérhetőségeken
az adatai kezeléséhez korábban adott hozzájárulását.
3. Adatfeldolgozók
Jelen pont vonatkozásában adatkezelőnek cégünk minősül.
Adatkezelő az adatokat a foglalások nyilvántartása, a szerződések teljesítése, reklámajánlatok
küldése, valamint a számviteli törvény előírásainak betartása céljából továbbíthatja az alábbi
adatfeldolgozók
részére.
Az Adatfeldolgozók az adatkezelést az Adatkezelő utasításai szerint végzik, az adatkezelést
érintő érdemi döntést nem hozhatnak a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag az
Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját céljára adatfeldolgozást nem
végezhetnek, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint kötelesek
tárolni, megőrizni és törölni. Az adatfeldolgozás során az adatokat az adatfeldolgozók
munkavállalói ismerhetik meg.
Adatfeldolgozó neve Adatfeldolgozó címe Adatfeldolgozási
tevékenység
VA-PO '10 Kft.,
8700 Marcali József számvitel,
Starkné Rezeli
Attila utca 31., 8248 könyvvizsgálat
Erzsébet
Nemesvámos Dózsa
könyvvizsgáló
György út 4.

Feldolgozással érintett
adatok
foglalás esetén: név,
cím, bankszámla adatok
(előre utalás esetén)

4. Adattovábbítás
Cégünk egyéb, harmadik személy részére az Ön adatait nem adja át, kivéve, ha az
adatátadást jogszabály írja elő.
5. Az Ön jogai, jogorvoslati lehetőségek
Hozzáférés joga: Ön jogosult arra, hogy Cégünktől tájékoztatást kérjen arról, hogy személyes
adatai kezelése Cégünknél folyamatban van-e. Ön jogosult a Cégünk által kezelt személyes
adataihoz hozzáférni. Ön jogosult továbbá hozzáférni azokhoz az információkhoz is, melyeket
jelen
tájékoztató
tartalmaz.
Helyesbítéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy Cégünk indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, vagy a hiányos személyes adatok
kiegészítését
kérje.
Törléshez (“elfeledtetéshez”) való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére Cégünk indokolatlan
késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Törlési kérelem esetén Cégünk
megvizsgálja, hogy az adatkezelésnek mi a pontos jogalapja (van-e a hozzájáruláson kívül
más jogalapja), és ha a törlés feltételei fennállnak törli az adatokat. Törlés esetében Cégünk
gondoskodik arról, hogy mindazok töröljék az adatokat, akikhez az adat Cégünkön keresztül
eljutott.
Korlátozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az adatkezelés korlátozását kérje, ha vitatja

az adatkezelés pontosságát, jogellenes adatkezelés esetén az adatok törlését ellenzi,
Cégünknek már nincs szüksége az adatra, de Ön igényli azokat jogérvényesítés céljából, vagy
Ön a tiltakozási jogával élt az adatkezelés ellen. A korlátozás feloldásáról Cégünk Önt
előzetesen tájékoztatja. Cégünk tájékoztatja valamennyi címzettet a korlátozásról, akivel a
személyes
adatot
közölték.
Adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ezeket
másik adatkezelőnek továbbítsa (vagy továbbíttassa Cégünkkel, ha ez technikailag
megvalósítható). Ez a jog abban az esetben illeti meg Önt, ha az adatkezelés hozzájáruláson
vagy szerződésen alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik.
Tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból
bármikor tiltakozzon az adatkezelés ellen, ha az közérdekű vagy Cégünkre ruházott
közhatalmi jogosítvány keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, vagy ha az
adatkezelés jogalapja Cégünk vagy harmadik fél jogos érdeke (ideértve a profilalkotást is). Az
Adatkezelő direkt marketing (reklámajánlatok küldése) tevékenységével kapcsolatban Ön
bármikor
tiltakozhat.
Cégünk a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt (indokolatlan késedelem
nélkül), legfeljebb azonban 30 napon belül az Ön erre irányuló kérelmére írásban megadja a
kért tájékoztatást, illetve a hozzájárulás visszavonása esetén törli az adatokat. Cégünk
helyesbítés, törlés esetén minden olyan címzettet tájékoztat, akivel az adatot közölték.
Ha Cégünk az Ön kérésének nem tud eleget tenni, erről Önt 30 napon belül tájékoztatjuk.
Cégünk tájékoztatja Önt, hogy az adatok kezeléséhez történő hozzájárulás visszavonása nem
érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Az Ön adatkezeléshez kapcsolódó jogait az Cégünk fent írt elérhetőségein gyakorolhatja.
Ön jogorvoslati igénye esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.,
www.naih.hu, telefon: (06 1) 391-1400, fax: (06 1) 391-1410, ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy
választása szerint az Cégünk székhelye, az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint
illetékes törvényszékhez fordulhat.
8. Adatbiztonság
Cégünk az adatkezelést akként végzi, hogy annak során biztosítsa az Ön magánszférájának
védelmét. Cégünk az adatokat a technológia állásának leginkább megfelelő
információtechnológiai megoldásokkal védi különösen 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.

