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Helyfoglaló űrlaphoz kapcsolódó személyes adatok kezeléséről 
Hatályos: 2020. októberétől 

 
- Az Csiza Márton egyéni vállalkozó (Hévíz patak evezős túra) 

helyfoglaló űrlapot kitöltők részére - 
 
A Csiza Márton egyéni vállalkozó a személyes adatok kezelését a vonatkozó jogszabályok, így 
elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény (Infotv.), valamint az Európai Parlament és a tanács (EU) természetes 
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 
2016/679. sz. rendelete (általános adatvédelmi rendelet) tiszteletben tartása mellett végzi.  
 
Az általános adatvédelmi rendelet előírásainak eleget téve, ezúton tájékoztatjuk az Ön 
személyes adatainak kezeléséről: 
 
1. Az adatkezelő 

 Az adatkezelő neve: Csiza Márton 
 Az adatkezelő címe - telephely: 8315 Gyenesdiás, Csillag köz 3. 
 e-mail: info@kajakszigetbalaton.hu 
 telefon: +36 30 553-6010 
 honlap: www.kajakszigetbalaton.hu 
 Adatvédelmi felelős: Csiza Márton 

 
2. A kezelt adatok: 
 
A(z) Csiza Márton egyéni vállalkozó a helyfoglaló űrlapot kitöltő személyek személyes adatait 
bizalmasan kezeli.  
 
A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja 
 

Személyes adat Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja 

Név (számlázási név) 
A helyfoglaló űrlapot kitöltő 

megszólítása, kapcsolatfelvételi cél, 
marketing célú megkeresés 

Az Érintett hozzájárulása 
E-mail cím 

A rendszerüzenetek (pl.: foglalás 
visszaigazolás) kiküldéséhez 
feltétlenül szükséges adat, 

kapcsolatfelvételi cél, marketing célú 
megkeresés 

Cím (számlázási cím) 
A számlakiállításhoz feltétlenül 

szükséges adat 

Telefonszám 
A kapcsolattartáshoz feltétlenül 

szükséges adat, kapcsolatfelvételi cél 



 
Az adatkezelés (tárolás) időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig. 
A Hírleveleinkről az alábbi módon tud leiratkozni: Az info@kajakszigetbalaton.hu e-mail 
címen kérheti, hogy a jövőben ne küldjünk Önnek marketing tárgyú megkereséseket. 
Az adatkezelés során történik-e profilalkotás? Nem 
Az adatkezelés során történik-e automatikus döntéshozatal? Nem 
A kezelt személyes adatok forrása: A személyes adatok közvetlenül az Érintettől származnak, 
önkéntes adatszolgáltatás (űrlapkitöltés) útján kerülnek az adatkezelőhöz. 
Az adatok továbbításra kerülnek: Nem 
Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések: Az Ön által megadott 
személyes adatokhoz kizárólag az Csiza Márton egyéni vállalkozó munkatársai férnek hozzá, 
feladataik ellátása érdekében, valamint az ügyvezető ismerheti meg az adatokat. Ezt 
jogosultságkezeléssel biztosítjuk, továbbá minden munkatársunk titoktartási kötelezettséggel 
tartozik.  
 
Az adatkezelő az Ön személyes adatait az Csiza Márton egyéni vállalkozó 
székhelyén/telephelyén található pc-n, laptopon tárolja.  
 
Az Érintett jogai: 
 

 Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről. 
 Kérheti személyes adatainak helyesbítését (ha vitatható az adatok pontossága, kérheti 

az adatok felhasználásának zárolását vagy korlátozását). 
 Kikérheti a tárolt adatokat. 
 Bármikor visszavonhatja a hozzájárulását, ezáltal kérheti személyes adatainak törlését 

vagy zárolását, azokra az adatokra vonatkozóan, amelyek nem a törvényi megfelelés 
vagy szerződés teljesítése miatt vannak kezelve és tárolva (az adatkezelés 
felfüggesztését, ami nem azonos a törléssel). 

 Panaszt nyújthat be az adatvédelmi hatósághoz 
 Jogorvoslatért fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 

(1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.). 
 
A személyes adatok kezeléséhez az Érintett önkéntes hozzájárulása szükséges, melyet a 
helyfoglaló űrlap kitöltésével elfogad. 


