ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
Az alábbi dokumentumban tájékoztatjuk Önt azon szabályokról, amelyekkel személyes adatainak
biztonságát védjük.
Adatok kezelésével kapcsolatos tények: Szállásunkat üzemeltető cégünk – VÁR-CAMPING Kft.
- a bejelentkezéskor megszerzett adatokat a mindenkor hatályos magyarországi és európai uniós
jogszabályoknak megfelelően kezeli. A hozzájárulást az egyes adatkezelések tekintetében Ön a
regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.
Mindenkori hivatkozási alap: 2011 évi CXII. törvény, az információs önrendelkezési jogról.
A foglalásrögzítéskor megadja a nevét, lakcímét, e-mail címét, telefonszámát, szálláskulcs
átvétele előtt megadja a nevét, lakcímét, születési adatait. Ezen adatokat felhasználja a foglalás
ügyintézés, pénzügy, pl. számlázás kapcsán, az e-mail címe a foglalás, írásos visszaigazolásához
szükséges, a telefonszáma a szállás kulcs átvételekor fontos, időpontot egyeztetni.
Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat? Az adatok megadása önkéntes, amennyiben a
vonatkozó adatokat Ön nem adja meg részünkre, úgy nem tudunk számlát kiállítani, nem tudjuk
a NAV részére megküldeni a kötelező nyilvántartást, nem tudjuk a kötelező IFA bevallást sem
megtenni.
Adatkezelés célja, jogalapja: Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása
és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatgyűjtés elsődleges célja a hatályos jogszabályok
szerinti bejelentő lap kitöltése, az IFA kötelezettség betartása, valamint, az, hogy megfelelő
szolgáltatást nyújtsunk.
Adatkezelés időtartama: Az Ön által rendelkezésünkre bocsájtott személyes adatokat bizalmasan
kezeljük és engedély, valamint az adattulajdonos előzetes tájékoztatása nélkül azt 3. személynek
nem adjuk ki. Mivel az adatkezelési törvény előírja, hogy Ön kérelmezheti az adatkezelőnél
személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását, így a személyes
adatokat csak itt tartózkodása alatt használjuk fel.
Adatfeldolgozásra jogosult személy: Az adatokhoz kizárólag a szálláshelyet üzemeltető
cég munkatársai jogosultak hozzáférni, akik a szolgáltatások teljesítéséhez és feladataik ellátásához
szükséges információkat használják fel a megfelelő mértékben.
Adattulajdonosok jogai: Cégünk szíves rendelkezésére áll az adattulajdonosok részére.
Amennyiben felvilágosításra lenne szüksége a nálunk tárolt adataival kapcsolatban, akkor kérjük,
forduljon írásban a foglalas@varcamping.hu e-mail címre.
Jogorvoslat: Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem
teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával
elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és
jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő
tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
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