
Adatvédelmi nyilatkozat 

A honlapon található minden tartalom Smaragdforrás Bt. tulajdonát képezi. 

Az oldal látogatottsági és webanalitikai mérését külső, független auditáló szolgáltatás (Google 

Analytics) végzi, mely úgynevezett cookie-kat, más néven sütiket küld a látogató 

böngészőjének. A mérési adatok kezeléséről a http://www.google.com/intl/hu/analytics 

weboldalon lehet részletesen tájékozódni. 

Tárhelyszolgáltatónk 

Neve: Magyar Hosting Kft. 

Székhelye / levelezési címe: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22 

Telefonszáma: +36 (1) 700-2254 

E-mail címe: info@mhosting.hu 

Adatkezelési irányelveink 

A foglaláskor megadott adatokat az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően bizalmasan 

kezeljük, harmadik félnek azt át nem adjuk. Az adatvédelmi elveink az 1992. évi LXIII. 

törvény és az 1998. évi VI. törvény figyelembevételével kerültek kialakításra. 

Az adatkezelő adatai 

Smaragdforrás Bt 

Cím: 7300 Komló, Ipari út 38. 

Adószáma: 24833127-1-02 

Tel.: 06 30 3178267 

E-mail: aliz.szakacs@gmail.com 

Weblap: http://www.harangzuginyaralas.hu/ 

Az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama 

A www.harangzuginyaralas.hu weboldal látogatói: 

Az adatkezelés célja: a honlap zavartalan működésének biztosítása, a visszaélések 

megakadályozása. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) 

bekezdése. 

Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 180 nap. 

Az érintett jogai 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak 

helyesbítését, illetve törlését az adatkezelő elérhetőségein. Az érintett tiltakozhat személyes 

adatának kezelése ellen a vonatkozó törvényekben meghatározott esetekben. 
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Jogorvoslati lehetőségek 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóságnál lehet élni, cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., weblap: 

www.naih.hu 

  

Adatkezelési tájékoztató 

A Weboldal használatának megkezdésével a Weboldalra látogató felhasználók elfogadják a 

jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglalt valamennyi feltételt, ezért kérjük, hogy a Weboldal 

használata előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Tájékoztatót. 

Jelen dokumentum az Ön személyes adatainak kezeléséről és az azzal kapcsolatos jogairól ad 

az Európai Unió rendelete (az Európai Parlament és a Tanács 2016/ 679 Rendelete, 

továbbiakban: GDPR) és a hazai jogszabálynak (az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a továbbiakban: Info tv.) megfelelő 

tájékoztatást. 

Adatkezelő: Smaragdforrás Bt 

Cím: 7300 Komló, Ipari út 38. 

Adószáma: 24833127-1-02 

Tel.: 06 30 3178267 

E-mail: aliz.szakacs@gmail.com 

Weblap: http://www.harangzuginyaralas.hu  

Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: Szakács Alíz Éva Tel.: 06 30 3178267 

E-mail: aliz.szakacs@gmail.com 

Az adatkezeléssel kapcsolatos információk 

1. ALAPELVEINK  

Az adatkezelése során alábbi alapelveket követjük: 

a) A személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan 

kezeljük. 

b) A személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük, és 

azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon. 

c) Az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából 

megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak. 

d) Minden észszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok 

pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat 

haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük. 
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e) A személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése 

céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható. 

f) Megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes 

adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen 

elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben. 

2. AZ ADATKEZELÉS SORÁN 

a) az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a 

szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, 

rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk. 

b) egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező 

jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét. 

c) bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Adatkezőlnek, vagy pedig 

harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és 

biztonsága. 

3. A KEZELT ADATOK KÖRE 

a) Honlap látogatása során: 

Az adatkezelés célja: a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása, a 

szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása, a rosszindulatú, weboldalunkat támadó 

látogatók beazonosítása, a látogatottság mérésére, statisztikai célok. 

Az adatkezelés jogalapja: jogos érdekünk 

A kezelt adatok köre: demográfiai adatok (életkor, nem), érdeklődési körök, földrajzi adatok 

(hely, nyelv), viselkedés (új vagy visszatérő látogató, gyakoriság, munkamenet és időtartam), 

technológia (böngésző és operációs rendszer), hálózat (szolgáltató), IP cím 

IP cím (szükségesek a weboldal betöltésekor fellépő esetleges problémák 

diagnosztizálásához, a weboldal adminisztrációjához és a demográfiai adatokhoz. Az IP cím 

olyan számsorozat, mellyel az internetes felhasználók számítógépei, mobil eszközei 

egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is meghatározható az 

adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, 

időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. 

érdeklődés során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a 

felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni) 

Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket? 

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon 

keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön 

internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők 

(Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését 

és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával 



ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja 

törölni.  A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb 

tájékoztatást. 

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével 

megkezdődik – a Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az 

Ön hozzájárulását. 

Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével 

harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek. 

A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha 

sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik. 

Milyen sütiket alkalmazunk? 

A Honlap a Google Inc. által nyújtott internetes elemzési szolgáltatást (a Google Analytics-et) 

használja. A Google Analytics lehetővé teszi a webhely használatának elemzését. Az 

információk a weboldal használatáról általában az USA-ban lévő Google-szerverekhez 

továbbítódnak és ott tárolódnak. A weboldal üzemeltetőjének nevében a Google ezt az 

információt felhasználja a weboldal használatának értékeléséhez, a webhelyes tevékenységről 

szóló jelentések összeállításához, valamint a weboldal tevékenységével és az 

internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtásához a weboldal 

üzemeltetőjének. A Google Analytics által a Google Analytics részeként kezelt adatok (pl.: 

IP-cím) nem kerülnek összevonásra más Google-adatokkal. 

A weboldalunkat látogatóktól csak akkor kérjük személyes adataikat, ha az „Szobafoglalás” 

funkciót igénybe veszik. 

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel az adatkezelőn keresztül kérhet további 

tájékoztatást, válaszunkat késedelem nélkül, 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon 

belül) megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre. 

b) A “Szobafoglalás” során: 

A Weboldalon elérhető adatlap kitöltése során a Felhasználónak lehetősége van megadni 

adatait annak érdekében, hogy tájékoztatást kapjon a Weboldalon kínált szolgáltatásokkal 

kapcsolatban (a továbbiakban: Szobafoglalás). A Szobafoglalás során a következő személyes 

adatok megadása szükséges (a *-al jelölt adatok megadása kötelező): 

Érkezés dátuma; Távozás dátuma; Vendégek száma*; 2 éven alúli gyermekek száma; 

Elhelyezés; Fizetési mód; Név*; Email cím*; Telefonszám*;Lakcím*;Megjegyzés; 

Az adatkezelés célja: kapcsolattartás, a Felhasználók tájékoztatása, Szolgáltatás nyújtása 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes 

hozzájárulása 



Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának fennállása alatt, azaz az Adatkezelőhöz 

történő érkezésétől számítva legfeljebb 30 napig, illetve, amíg a Felhasználó nem kéri az 

adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását. 

A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, az egyes 

adatkezelések során megjelölt határidő elteltével, illetve a Felhasználó kérésére 

haladéktalanul törlésre kerülnek. 

4. A SZEMÉLYES ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE, 

ADATFELDOLGOZÁS 

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő a hatályos jogszabályok szerint jogosult. 

Az adatok feldolgozását az Adatkezelő végzi, ahhoz adatfeldolgozó közreműködését nem 

veszi igénybe. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben adatfeldolgozókat vonjon be az 

adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Felhasználókat. Az 

Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett 

hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas 

adatokat. 

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a regisztráció illetve a 

Társaságunkkal kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor 

fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön 

felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink 

igénybevételének. 

Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy 

vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik. Amennyiben nem 

saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának 

beszerzése. 

5. A FELHASZNÁLÓK JOGAI 

Önnek 

 joga van a pontatlan adatok helyesbítését vagy befejezetlen adatok kijavítását kérni, 

(helyesbítéshez jog GDPR 16. cikk, Info tv. 17. §) 

 Joga van személyes adatainak törlését kérni, továbbá joga van ahhoz ha, hogy ha a 

személyes adatai nyilvánosságra kerültek, törlés iránti kérelmét más adatkezelők 

részére is továbbítsák (törléshez való jog GDPR 17. cikk, Info tv. 17. § (2) bek.), 

 Joga van kérni az adatkezelés korlátozását (adatkezelés korlátozásához való jog GDPR 

18. cikk, Info tv. ), 

 Joga van az Önre vonatkozó személyes adatokat strukturált, általánosan használt és 

gépileg olvasható formában megszerezni, valamint ezen adatok átadását kérni egy 

másik adatkezelő részére (adathordozhatósághoz való jog GDPR 20. cikk), 

 Joga van az adatkezelés ellen tiltakozni (tiltakozáshoz való jog GDPR 21. cikk, Info 

tv. 21. §), 

 Joga van a hozzájárulásán alapuló adatkezelésnél a hozzájárulásának bármikori 

visszavonására. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző időszak adatkezelésének 

jogszerűségét nem befolyásolja. (hozzájárulás visszavonásához való jog, GDPR 7. 

cikk (3) bek.). 



6. LINKEK 

Az Adatkezelő a Weboldalról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és 

információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben az Adatkezelő 

tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a 

hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról. 

7. ADATBIZTONSÁG 

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi 

továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási 

szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek 

legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és 

jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, 

akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, 

hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének. Adatkezelő gondoskodik arról, hogy 

a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne 

továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag 

Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó(k) 

ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem 

rendelkező személynek nem adja át. 

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se 

sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az 

adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja. 

A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való megadása 

esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek 

vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az 

adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés 

vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő 

nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a 

Felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül a Felhasználó 

is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy 

módon is felhasználhatják. 

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan 

adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai 

véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-

képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális 

életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak. 

8. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK 

Önnek joga van a felügyeleti hatóságnál panaszt benyújtani, ha úgy ítéli meg, hogy az 

adatkezelés valamely jogszabállyal ellentétes. (felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez 

való jog GDPR 77. cikk) Az adatkezeléshez kapcsolódó jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni (székhely: 1024 

Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Honlap: http://www.naih.hu . Levelezési cím: 1530 

http://www.naih.hu/


Budapest, Pf.: 5., Telefon:  +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410 E-

mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön, általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a 

megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott: 

 adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,  időtartamáról, ha 

pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának , szempontjairól, 

 az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő 

tevékenységükről, 

 adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint 

megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá 

 az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és 

címzettjéről. 

A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan 

tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést 

visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás 

kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk 

meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz 

fordulás lehetőségéről tájékoztatással. 

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem 

kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus 

úton közöljünk elutasításunk ténybeli és jogi indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági 

jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. 

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem 

benyújtásától számított 15 napon belül megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban 

tájékoztatjuk. 

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan 

kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, 

jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért 

egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától 

számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat. 

Amennyiben a Felhasználó úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való 

jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező 

szerveknél. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az 

érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék 

előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz 

is fordulhat panasszal. 

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak 

megfelelően történjék, amennyiben azonban a Felhasználó úgy érzi, ennek nem felelt 

meg, lehetősége van írni az adatkezelőnek e-mail címére, vagy posta címére. Kérjük Önt, 

hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés 

és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Bennünket. 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu


9. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 

– a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a 

Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) 

Cégünk fenntartja magának a jogot jelen Adatvédelmi tájékoztató módosítására, amelyről az 

érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk 

közzététele a  www.harangzuginyaralas.hu weboldalon történik. 

Komló, 2018. május 24. 
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