
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Látogatónk!

Kérjük,  hogy  jelen  Tájékoztatót  olvassa  el  figyelmesen!  Amennyiben  jelen  adatkezelési
tájékoztatóval  vagy  a  személyes  adatok  kezelésével,  ill.  jogszabályok,  szabályzatok
értelmezésével  kapcsolatosan  bármilyen  kérdése,  észrevétele  lenne,  kérjük  forduljon
adatvédelmi tisztviselőnkhöz.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és
az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
– általános  adatvédelmi  rendelet)  (továbbiakban:  GDPR),  az  Információs  önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.)
rendelkezései alapján az alábbiak szerint tájékoztatjuk Önt a személyes adatok kezeléséről
és az alábbi garanciákat alkalmazzuk a személyes adatok kezelése során.
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1. ADATKEZELŐ

A TRENDY HOUSE 193., mint Adatkezelő adatai:

 cégneve: TRENDY HOUSE 193.

 székhelye: 3142 Mátraszele, Kossuth út 32/A.

 A tulajdonos adószáma: 56735114-1-32

 telefonszám: +36 20 236 4772

 e-mail: apartment@trendyhouse193.com 

 Adatvédelmi tisztviselő (DPO):

név: mobilszám: e-mail:

Csikós Lajos +36 20 236 4772 apartment@trendyhouse193.com

2. ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE

Adatvédelmi  incidenseket  a  következő címen  lehet  bejelenteni:
apartment@trendyhouse193.com

3. AZ ADATOKAT MEGISMERHETŐK KÖRE

Az  adatok  kezelésére,  feldolgozására  a  TRENDY  HOUSE  193., munkatársai  jogosultak.
Felhívjuk  a  figyelmét  arra,  hogy  adatainak  kezelése  elektronikus  formában,  online
adatbázisokban  történik.  A  szervezésével  kapcsolatban  összefüggő a  szolgáltatások
biztosításához  szükséges  adatkezelések  és  az  alkalmazott  adatfeldolgozókról  az
Adattovábbítás pontban olvashat.
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4. ADATTOVÁBBÍTÁS

Tájékoztatjuk továbbá, hogy szolgáltatásaink maradéktalan kiszolgálása érdekében, alvállalkozókkal és partnerekkel dolgozunk együtt, így adatai
feldolgozásában az alábbi szervezetek is részt vehetnek. Közös adatfeldolgozás nem történik.

Adatfeldolgozó Adatkezelés célja
Továbbított személyes adatok 
címzettje

www.inos.de
Website üzemeltetése és hozzá kapcsolódó technikai szolgáltatás 
támogatás.

Dr.-Ing. Martin Schnatmeyer, 
Bremervörder Str. 21, 28219 
Bremen, Germany,  mail@inos.de 

 +49 176 – 237 583 72

Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.

VENDÉGEM egyszerűsített 
vendégnyilvántartó alkalmazás.

Törvényi kötelezettségnek való megfelelés

Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. 
1525 Budapest, Pf.:97.

+36 1 550 1856

turisztika@1818.hu
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5. ADATKEZELÉS A WEBOLDALON - FOGLALÁS

Személyes adatok Cél Jogalap Az adatkezelés időtartama

Név
A foglalásnál az ügyfél neve - 
kapcsolattartás.

Az Info tv. 5.§ (1) bek. a, pontja, 
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja 
bekezdése alapján 

Önkéntes, érintett hozzájárulása

Hozzájárulás visszavonásáig

Cím
A foglalásnál az ügyfél címe - 
kapcsolattartás.

Az Info tv. 5.§ (1) bek. a, pontja, 
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja 
bekezdése alapján 

Önkéntes, érintett hozzájárulása

Hozzájárulás visszavonásáig

E-mail cím
A foglalásnál az ügyfél e-mail 
címe - kapcsolattartás.

Az Info tv. 5.§ (1) bek. a, pontja, 
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja 
bekezdése alapján 

Önkéntes, érintett hozzájárulása

Hozzájárulás visszavonásáig

Telefonszám A foglalásnál az ügyfél 
telefonszáma - kapcsolattartás.

Az Info tv. 5.§ (1) bek. a, pontja, 
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja 

Hozzájárulás visszavonásáig
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bekezdése alapján 

Önkéntes, érintett hozzájárulása
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6. KÖZÖSSÉGI MÉDIA

Személyes adatok Cél Jogalap
Az adatkezelés 
időtartama

Facebook 1

https://www.facebook.com/Trendy-
House-193-100296098646490

A www.facebook.com oldalon magának 
a weboldalnak a megosztása, illetve 
lájkolása.

Az Info tv. 5.§ (1) bek. a, pontja, GDPR 
6. cikk (1) bekezdés a) pontja bekezdése 
alapján 

Önkéntes, érintett hozzájárulása

Hozzájárulás 
visszavonásáig

Youtube 2

https://www.youtube.com/
channel/  .....................................  

Nyilvános videómegosztó webhely, ahol
a cég és kapcsolatai videoklipeket 
tölthetnek fel és nézhetnek meg 
elsősorban a cég konferenciáiról és 
rendezvényeiről

Az Info tv. 5.§ (1) bek. a, pontja, GDPR 
6. cikk (1) bekezdés a) pontja bekezdése 
alapján 

Önkéntes, érintett hozzájárulása

Hozzájárulás 
visszavonásáig

Instagram3

https://www.instagram.com/
trendy_house_193/

A felhasználók fényképeket és videókat 
tölthetnek fel, amelyeket feliratozhatnak,
különböző művészi hatású 
effektekkel/szűrőkkel láthatnak el, 
beállíthatják a készítés helyét, majd ezt 
követően a képeket, videókat 

Az Info tv. 5.§ (1) bek. a, pontja, GDPR 
6. cikk (1) bekezdés a) pontja bekezdése 
alapján 

Önkéntes, érintett hozzájárulása

Hozzájárulás 
visszavonásáig
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megoszthatják másokkal.

1 Az  adatkezelés  a  www.facebook.com  weboldalon  valósul  meg,  így  az  adatkezelés  időtartamára,  módjára,  illetve  az  adatok  törlési  és  módosítási  lehetőségeire  a
www.facebook.com közösségi oldal szabályozása vonatkozik: http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf

A  www.trendyhouse193.com használhat  ún.  plug-in-eket  olyan  hálózaton  keresztül,  amelyet  Facebook Inc.,  1601 S.  California  Ave,  Palo Alto,  CA 94304,  USA
üzemeltet, amennyiben a weboldalunk olyan alkalmazásába lép be, amely tartalmaz olyan plug-int, a böngészője közvetlenül a Facebook szervereivel veszi fel a kapcsolatot.
Az ilyen plug-ins-ek tartalmát a böngészőjére közvetlenül a Facebook küldi. Facebook tájékoztatást kap arról, hogy a böngészője a weblapunk vonatkozó oldalára belépett,
még akkor is, ha nem rendelkezik Facebook fiókkal vagy ha abban az időpontban a Facebook fiókjába nincs bejelentkezve. Az IP címét a böngészőprogramja közvetlenül a
Facebook Egyesült Államokban található szerverére megküldi, ahol rögzítésre kerül. Amennyiben a Facebook fiókjába be van jelentkezve, miközben az oldalunkat böngészi
Facebook közvetlenül összekötheti az oldalunkon tett látogatását a Facebook fiókjával. Amennyiben a plug-ins-ek használata közben aktív, például a „like” -ra kattint vagy
bejegyzést ír, az erre vonatkozó információ a Facebook szerverén tárolásra kerül és a Facebook fiókján megjelenik. Facebook jogosult ezt az információt hirdetési célból,
piaci  tanulmányok készítése  céljából  felhasználni.  Facebook létrehozhat  felhasználói  fiókokat,  meghatározhatja  az  érdeklődési  körüket,  kiépítheti  kapcsolataikat,  annak
érdekében,  hogy egyes  oldalak  felhasználtságát  értékelje,  jogosult  ezalapján  más Facebook felhasználókat  tájékoztatni,  szolgáltatásokat  kínálni.  Ha nem kívánja,  hogy
Facebook a weboldal használata során szerzett adatokat a felhasználói fiókjával összekapcsolja, a Facebook fiókjából ki kell, hogy jelentkezzen mielőtt a weboldalunkat
meglátogatja. A Facebook által végzett adatkezelésről, adattovábbításról, az adatkezelési folyamat során Önt megillető jogokról több információért, javasoljuk, hogy olvassa
el a Facebook adatvédelmi irányelvét, amelyet az alábbi linken tud tájékozódni: http://www.facebook.com/about/privacy

2 Az  adatkezelés  a  www.youtube.com  weboldalon  valósul  meg,  így  az  adatkezelés  időtartamára,  módjára,  illetve  az  adatok  törlési  és  módosítási  lehetőségeire  a
www.youtube.com közösségi oldal szabályozása vonatkozik:

 https://policies.google.com/privacy?hl=hu.google.com/privacy?hl=hu

3 Az  adatkezelés  a  www.instagram.com  weboldalon  valósul  meg,  így  az  adatkezelés  időtartamára,  módjára,  illetve  az  adatok  törlési  és  módosítási  lehetőségeire  a
www.instagram.com közösségi oldal szabályozása vonatkozik: https://help.instagram.com/519522125107875
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7. INTEGRITÁS ÉS BIZALMAS JELLEG

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatait bizalmasan kezeljük, harmadik személynek az Ön tudta
és beleegyezése nélkül, továbbá jogszabályi felhatalmazás hiányában azokat nem adjuk ki.
Társaságunk az adatbiztonsági követelmények betartása érdekében – megfelelő szervezési és
technikai intézkedésekkel - biztosítja a tisztességes és átlátható adatkezelést, gondoskodik az
Ön személyes adatainak védelméről és biztonságáról, különösen a jogosulatlan hozzáférés és
kezelés,  megváltoztatás,  továbbítás,  nyilvánosságra  hozatal,  törlés  vagy  megsemmisítés,
valamint a véletlen megsemmisülés (elvesztés) és sérülés (károsodás) ellen.

Az  általunk  alkalmazott  szervezeti  és  technikai  intézkedésekről,  továbbá a:
www.trendyhouse193.com honlapunk  használatával  kapcsolatos  további  tájékoztatást
Adatvédelmi Nyilatkozatunkban olvashat.  

8. ÖNT MEGILLETŐ JOGOK

Ön bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, továbbá kérheti személyes
adatainak helyesbítését, pontosítását, azok törlését, korlátozását  és gyakorolhatja mindazon
jogát, amelyre jogszabály Önt feljogosítja.

a. A tájékoztatás kéréshez való jog

Az érintett személy a fent megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a
Szervezettől arról, hogy

 milyen személyes adatait,

 milyen jogalapon,

 milyen adatkezelési cél miatt,

 milyen forrásból,

 mennyi ideig kezeli,

 a Szervezet kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz

biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

b. A helyesbítéshez való jog
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Az érintett  személy  írásban kérheti,  hogy a  TRENDY HOUSE 193. módosítsa  valamely
személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét). A TRENDY HOUSE
193. a  kérelmet  legfeljebb  egy  hónapon  belül  teljesíti,  és  erről  az  általa  megadott
elérhetőségre küldött levélben értesíti.

c. A törléshez való jog

Az érintett személy írásban kérheti a  TRENDY HOUSE 193.-től a személyes adatainak a
törlését.

A törlési kérelmet a  TRENDY HOUSE 193. abban az esetben utasítja el, ha a  TRENDY
HOUSE  193. a  személyes  adatok  további  tárolására  jogszabály  kötelezi.  Amennyiben
azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor a TRENDY HOUSE 193. a kérelmet legfeljebb egy
hónapon belül teljesíti, és erről az e célból megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti az
érintettet.

d. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett  személy  írásban kérheti,  hogy a  személyes  adatait  a  TRENDY HOUSE 193.
zárolja (az adatkezelés  korlátozott  jellegének egyértelmű̋ jelölésével  és az egyéb adatoktól
elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok
szükségessé́ teszi az adatok tárolását.

e. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen,  ha a  TRENDY HOUSE 193.
személyes  adatot  közvélemény-kutatás  vagy  tudományos  kutatás  céljából  továbbítaná,
felhasználná.

f. Panasztétel és jogorvoslat

Az adatkezeléssel kapcsolatosan Ön jogorvoslattal is élhet, ennek keretében az adatkezelés
kapcsán  az  adatvédelmi  tisztviselőhöz  fordulhat  panasszal,  valamint  panaszt  tehet  a
felügyeleti hatóságnál, ha a megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése
megsérti az adatvédelemre irányadó jogi szabályozást, végezetül Bírósághoz is fordulhat. 
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 Adatvédelmi tisztviselő:

Név: Csikós Lajos

Email: 

apartment@trendyhouse193.com

Postacím: 

3142 Mátraszele, Kossuth út 32/A.

Felügyeleti Hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósága

Cím: Budapest, Falk Miksa u. 9-11, 

1055 Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
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