ADATKEZELESI TAJEKOZTATO
Helyfoglaló ű rlaphoz kapcsoló dó szemé lyes adatok kezelé sé rő l
Hatá lyos: 2021. áprilistól
- A Csiza Má rton egyé ni vá llalkozó (Kajaksziget Kalandtábor) helyfoglaló ű rlapot
kitö ltő k ré szé re A Csiza Má rton egyé ni vá llalkozó a szemé lyes adatok kezelé sé t a vonatkozó jogszabá lyok,
ı́gy első sorban az informá ció s ö nrendelkezé si jogró l é s az informá ció szabadsá gró l szó ló
2011. é vi CXII. tö rvé ny (Infotv.), valamint az Euró pai Parlament é s a taná cs (EU)
termé szetes szemé lyeknek a szemé lyes adatok kezelé se tekinteté ben tö rté nő vé delmé rő l
é s az ilyen adatok szabad á ramlá sá ró l, valamint a 95/46/EK rendelet hatá lyon kı́vü l
helyezé sé rő l szó ló 2016/679. sz. rendelete (á ltalá nos adatvé delmi rendelet) tiszteletben
tartá sa mellett vé gzi.
Az á ltalá nos adatvé delmi rendelet elő ı́rá sainak eleget té ve, ezú ton tá jé koztatjuk az On
szemé lyes adatainak kezelé sé rő l:
1. Az adatkezelő














Az adatkezelő neve: Csiza Má rton
Az adatkezelő cı́me - telephely: 8315 Gyenesdiá s, Csillag kö z 3.
e-mail: info@kajakszigetbalaton.hu
telefon: +36 30 553-6010
honlap: www.kajakszigetbalaton.hu
Adatvé delmi felelő s: Csiza Má rton

2. A kezelt adatok:
A(z) Csiza Má rton egyé ni vá llalkozó a helyfoglaló ű rlapot kitö ltő szemé lyek szemé lyes
adatait bizalmasan kezeli.
A kezelt adatok kö re, az adatkezelé s cé lja é s jogalapja
Személyes adat
Táborozó adatai

Számlázási adatok

Egyéb információk

Adatkezelés célja
Tábori regisztrációhoz feltétlenül
szükséges adatok,
fejlesztések/foglalkozások/étkezések
személyre szabása
Számla kiállításához feltétlenül szükséges
adatok, helyfoglaló űrlapot kitöltő
megszólítása, kapcsolatfelvételikapcsolattartási cél, marketing célú
megkeresések, rendszerüzenetek
kiküldéséhez feltétlenül szükséges
adatok,
Tábori regisztrációhoz feltétlenül
szükséges adatok,
fejlesztések/foglalkozások személyre
szabása

Adatkezelés jogalapja
Kitöltő hozzájárulása

Kitöltő hozzájárulása

Kitöltő hozzájárulása

Az adatkezelé s (tá rolá s) idő tartama: A hozzá já rulá s visszavoná sá ig.
A Hı́rleveleinkrő l az alá bbi mó don tud leiratkozni: Az info@kajakszigetbalaton.hu e-mail
cı́men ké rheti, hogy a jö vő ben ne kü ldjü nk Onnek marketing tá rgyú megkeresé seket.
Az adatkezelé s sorá n tö rté nik-e profilalkotá s? Nem
Az adatkezelé s sorá n tö rté nik-e automatikus dö nté shozatal? Nem
A kezelt szemé lyes adatok forrá sa: A szemé lyes adatok kö zvetlenü l az Erintettő l
és/vagy Szülőtől/Gondviselőjétől szá rmaznak, ö nké ntes adatszolgá ltatá s (ű rlapkitö lté s)
ú tjá n kerü lnek az adatkezelő hö z.
Az adatok tová bbı́tá sra kerü lnek: Nem
Az adatokhoz való hozzá fé ré s é s az adatbiztonsá gi inté zkedé sek: Az On á ltal megadott
szemé lyes adatokhoz kizá ró lag az Csiza Má rton egyé ni vá llalkozó munkatá rsai fé rnek
hozzá , feladataik ellá tá sa é rdeké ben, valamint az ü gyvezető ismerheti meg az adatokat.
Ezt jogosultsá gkezelé ssel biztosı́tjuk, tová bbá minden munkatá rsunk titoktartá si
kö telezettsé ggel tartozik.
Az adatkezelő az On szemé lyes adatait az Csiza Má rton egyé ni vá llalkozó
szé khelyé n/telephelyé n talá lható pc-n, laptopon tá rolja.
Az Erintett jogai:








Tá jé koztatá st ké rhet szemé lyes adatai kezelé sé rő l.
Ké rheti szemé lyes adatainak helyesbı́té sé t (ha vitatható az adatok pontossá ga,
ké rheti az adatok felhaszná lá sá nak zá rolá sá t vagy korlá tozá sá t).
Kiké rheti a tá rolt adatokat.
Bá rmikor visszavonhatja a hozzá já rulá sá t, ezá ltal ké rheti szemé lyes adatainak
tö rlé sé t vagy zá rolá sá t, azokra az adatokra vonatkozó an, amelyek nem a tö rvé nyi
megfelelé s vagy szerző dé s teljesı́té se miatt vannak kezelve é s tá rolva (az
adatkezelé s felfü ggeszté sé t, ami nem azonos a tö rlé ssel).
Panaszt nyú jthat be az adatvé delmi ható sá ghoz
Jogorvoslaté rt fordulhat a Nemzeti Adatvé delmi é s Informá ció szabadsá g
Ható sá ghoz (1125 Budapest Szilá gyi Erzsé bet fasor 22/c.).

A szemé lyes adatok kezelé sé hez az Erintett ö nké ntes hozzá já rulá sa szü ksé ges, melyet a
helyfoglaló ű rlap kitö lté sé vel elfogad.

