Adatvédelem és Adatkezelési tájékoztató – Eisenburg Kemping ( Rabona Kft)

Jelen dokumentum célja, hogy a Rabona Kft., mint adatkezelő (a továbbiakban egységesen
Adatkezelő) leírja az Adatkezelő szervezetében alkalmazott és működő, személyes adatnak minősülő
adatokra vonatkozó adatvédelmi szabályokat, eljárásokat és védelmi intézkedéseket.
Az Adatkezelő egyúttal e dokumentumban tájékoztatja ügyfeleit, partnereit, illetőleg minden olyan
természetes- és jogi személyt, akik az Adatkezelővel bármilyen - jogi szempontból értelmezhető kapcsolatban állnak és a személyes kezelése során érintettségük keletkezik, az általa kezelt
személyes adatok kezelésének szabályairól, az alkalmazott védelmi intézkedésekről eljárásokról és az
adatkezelés módjáról.
Az

Adatkezelő

jelen

Adatkezelési

tájékoztatóban

leírt

szabályokat,

rendelkezéseket

és

kötelezettségeket saját magára jogilag kötelező érvényűnek tekinti és működése során alkalmazza,
valamint kijelenti, hogy jelen dokumentumban leírt és alkalmazott adatvédelmi szabályok és eljárások
megfelelnek a hatályos adatvédelmi nemzeti és Európai Uniós jogszabályoknak. Adatkezelő kijelenti
továbbá, hogy fontosnak tekinti az információs önrendelkezés jogát, különös tekintettel a személyes
adatokra és saját hatókörében minden elérhető szervezeti, működési, szabályozási és technológia
intézkedést megtesz e jogok betartása és betartatása érdekében.
Az

Adatkezelési

tájékoztató

mindenkor

hatályos

verziója

a

www.eisenburgkemping.hu

hozzáférhetőségeken érhető el. Az Adatkezelési tájékoztatót Adatkezelő bármikor megváltoztathatja,
a közzététel- és az Érintettek tájékoztatásának kötelezettsége mellett.

Adatkezelő cégadatai:

Név: Rabona Kft.
Székhely: 1112 Budapest, Oltvány u 15.
Cégjegyzékszám: 01-09-281836
A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 25553237-2-43
Központi telefonszám: + 36 30 6460994
Központi e-mail adatkezelő elérhetősége: eisenburgkemping@t-online.hu

Adatkezelő Adatkezelései és a kezelt személyes adatok
Örömünkre szolgál, hogy ellátogatott weboldalunkra és az is, hogy érdeklődik kempingünk iránt. Biztosítjuk arról,
hogy az adatait, amelyet egy foglaláshoz megad nekünk, szigorúan bizalmasan kezeljük. Vendégeink adatainak
védelme számunkra természetes.
Alábbiakban tájékoztatjuk Önt arról, hogy adott esetben mely adatokat gyűjtjük össze és azokat hogyan védjük:
Mely személyes adatok szükségesek az utazás foglalásához és hogyan kerülnek feldolgozásra?
Weboldalunk meglátogatásához semmilyen személyes adatra nincs szükség. Csak az Ön internetszolgáltatóját
illetve a weboldalt,ahonnan hozzánk látogatott,a böngészőjének technikai adatait látjuk valamint azokat az
oldalakat,amelyeket nálunk meglátogatott. Az adott személyre vonatkozó felhasználói profil ezért ezekből az
adatokból nem hozható létre. Csak abban az esetben kerülnek személyes adatok megállapításra és
feldolgozásra, amennyiben szolgáltatásainkat veszi igénybe.
Név:
Email:
Telefonszám:

Milyen célból kellenek az adatok és milyen céllal dolgozzuk fel a személyes adatokat?
Mivel arra törekszünk, hogy szolgáltatásainkat folyamatosan, időről időre jobbá tegyük,pl.,hogy szolgáltatásaink
egyéni vonásait erősítsük, ezért a fent nevezett adatokból ( anonim) statisztikát készítünk és kiértékeljük.
Amennyiben szolgáltatásainkat is igénybe veszi, csak és kizárólag azokat az adatokat kérjük, amelyek feltétlenül
szükségesek az adott szolgáltatás teljesítéséhez. Amennyiben további adatokat is kérünk, az csak önkéntes
adatszolgáltatás. A személyes adatokat kizárólag a kért szolgáltatás teljesítéséhez használjuk. datok
szükségesek az utazás foglalásához és hogyan kerülnek feldolgozásra?
Személyes adatokhoz hozzájuthat egy harmadik személy is?
Minden birtokunkba jutott személyes adatát bizalmasan kezeljük, más vállalkozásnak vagy intézménynek azt
tovább nem adjuk, nem adjuk el és nem használjuk fel más célokra mindaddig, amíg Ön írásos egyértelmű
beleegyezését nem adja. Ez nem érvényes arra az esetre, ha a törvény kötelez bennünket az adatok kiadására.
Cookie-k használata
Mik azok a „cookie”-k?
A cookie egy szövegadat, ami vagy folyamatosan a számítógépében elraktározódik („Session-cookie”) és a
böngésző bezárásával törlődik vagy az Ön merevlemezén elraktározódik („parmanent cookie”). A cookie-t nem
használjuk programból való kilépésre vagy arra, hogy vírusokat tároljon a számítógépén. A létrehozott „cookie”-k
kizárólag az Ön számítógépéhez vannak hozzárendelve és csak az adott internetes szerverről olvashatók, amely
azt létrehozta. Az egyszer létrehozott „cookie” bármikor törölhető, amennyiben az internet böngészőjében a
megfelelő menüpontot előhívja vagy a merevlemezen kitörli. Ennek részleteit az internet böngésző megfelelő
menüpontjában (súgó) találja.

Weboldalunk használata „cookie” nélkül
Természetesen lehetősége van weboldalunk használatára cookie-k beállítása nélkül is. Ennek használatához
szükséges az internet böngészőjében minden alkalommal kikapcsolni a „cookie”-kat vagy a beállításoknál hagyja
megjelenni és minden alkalommal eldönti, hogy elfogadja-e a „cookie”-kat („cookie warning”). Az ehhez
szükséges beállításokat és részleteket megtalálja az internet böngésző megfelelő menüpontjában

Az Adatkezelések jogalapját adó jogszabályok
Adatkezelő a személyes adatok kezelését az alábbi jogszabályok alapján végzi:
GDPR Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) 2013.
évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

Biztonság
Megtettünk minden technikai és szervezeti intézkedést annak érdekében, hogy az Ön által rendelkezésünkre
bocsátott adatokat bizalmasan kezeljük, bármiféle veszteségtől, rombolástól, manipulációtól valamint jogtalan
használat ellen megóvjuk. Valamennyi munkatársunk és az adatokon dolgozó harmadik személy az
adatvédelemre és az ezzel összefüggésben lévő személyes adatok bizalmasan való kezelésére kötelezett.
További adatvédelmi kérdésekben kérjük forduljanak hozzánk az eisenburgkemping@t-online.hu email címen.

