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Adatkezelési Tájékoztató 

 
DUNA-TURISZT Kft., mint a http://partcamping.hu domain néven elérhető weboldal 

(továbbiakban: „Weboldal”) üzemeltetője ezúton teszi közzé a Weboldal a Weboldalhoz 

kapcsolódó, valamint a székhelyén nyújtott szolgáltatások keretében végzett adatkezelésre 

vonatkozó szabályokat, adatvédelmi, adatkezelési elveket, valamint az adatkezelésre 

vonatkozó tájékoztatást. 

A Part Camping Ásványráró területére történő belépéssel, valamint a weboldal használatával 

a látogatók (továbbiakban: „látogatók”) elfogadják a jelen Tájékoztatóban foglalt feltételeket, 

ezért kérjük, hogy a belépést, a weboldal használatát megelőzően, valamint a szolgáltatások 

igénybevétele előtt figyelmesen olvassák végig jelen Adatkezelési Tájékoztatót 

(továbbiakban: „Tájékoztató”). 

 

I. Az Adatkezelő adatai 

Az adatok kezelője a Weboldalt üzemeltető DUNA-TURISZT Kft. (továbbiakban: 

„Adatkezelő”). 

Székhelye: 9177 Ásványráró, 284/141. hrsz 

Képviseli: Böősi Gábor ügyvezető 

E-mail címe: dunaturiszt@gmail.com 

 

Az adatok tárolását az Adatkezelő végzi. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben 

további adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató 

módosításával tájékoztatja a Felhasználókat. 

 

 

mailto:dunaturiszt@gmail.com


2 
 

A Felhasználók a Weboldalon kétféleképpen adhatnak meg magukról információkat, 

adatokat: 

 A partcamping.hu weboldalon bemutatott szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékozódás, 

ill. a szolgáltatások igénybevétele céljából kifejezetten megadott és rendelkezésre 

bocsátott személyes adatok (lásd I.rész). 

 

 A Weboldal használatával összefüggésben az Adatkezelő részére, a Weboldalra 

látogatással, annak használatával kapcsolatban rendelkezésre bocsátott információk 

(lásd II. rész). 

 

II. Adatkezelés szabályai 

Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2020.01.01-től visszavonásig tart. A jelen 

szabályzat fogalmi rendszere megegyezik az Általános adatvédelmi rendelet (továbbiakban 

GDPR.) 4. cikkben meghatározott értelmező fogalommagyarázataival, illetve bizonyos 

pontokban kiegészítetten a 2018. május 25-től hatályos Infotv. 3. § értelmező 

rendelkezéseivel. Ezek alapján tehát: 

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó 

bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett 

módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online 

azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, 

kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és 

egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést 

félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő 

személyes adatok kezeléséhez; 

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 

egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy 

másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a 

tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó 

különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; 
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adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 

automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, 

rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, 

felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel 

útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon 

kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményezi; 

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára 

átlátható módon kell végezni. 

Az Adatkezelő a tájékoztatót folyamatosan hozzáférhetővé teszi honlapján. Az Adatkezelési 

tájékoztató elfogadása (a megfelelő checkboxban elhelyezett pipa) igazolja annak 

megismerését és adatkezelési hozzájárulásnak minősül. Így tehát az adatkezelésre csak akkor 

kerülhet sor, ha az érintett egyértelmű megerősítő cselekedettel, például írásbeli – ideértve az 

elektronikus úton tett -, nyilatkozattal önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű 

hozzájárulását adja a természetes személyt érintő személyes adatok kezeléséhez. 

Az Adatkezelő által gyűjtött személyes adatok csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű 

célból történhet, és azok nem kezelhetőek ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon, 

illetve tárolásuknak olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a 

személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. 

Az Adatkezelőnél adatkezelést végző alkalmazottak és az Adatkezelő megbízásából az 

adatkezelésben résztvevő, annak valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottjai 

kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. 

Az Adatkezelő munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan 

személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat 

tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne 

legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető. 
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Ha a szabályzat hatálya alatt álló személy tudomást szerez arról, hogy az Adatkezelő által 

kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy 

helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni. 

 

III. Kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelés, kép és hangfelvétel 

marketingtevékenység céljából történő felhasználása 

Az Adatkezelő székhelyén, a látogatók előtt nyitva álló helyiségeiben, így különösen a 

közösségi terek, közösségi konyha, parkolók területén az emberi élet, testi épség, személyi 

szabadság, az üzleti titok védelme és a vagyonvédelem céljából elektronikus 

megfigyelőrendszert alkalmaz, amely kép- és hangrögzítést is lehetővé tesz, ez alapján 

személyes adatnak tekinthető az érintett magatartása is, amit a kamera rögzít.   

Ezen adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése, és az érintett 

hozzájárulása.  

Az elektronikus megfigyelőrendszer adott területen történő alkalmazásáról jól látható helyen, 

jól olvashatóan, a területen megjelenni kívánó harmadik személyek tájékozódását elősegítő 

módon figyelemfelhívó jelzést, tájékoztatást kell elhelyezni. Ha több kamera van, 

kameránként kell tájékoztatni az érintetteket. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az 

elektronikai vagyonvédelmi rendszer által folytatott megfigyelés tényére, valamint a rendszer 

által rögzített, személyes adatokat tartalmazó kép- és hangfelvétel készítésének, tárolásának 

céljára, az adatkezelés jogalapjára, a felvétel tárolásának helyére, a tárolás időtartamára, a 

rendszert alkalmazó (üzemeltető) személyére, az adatok megismerésére jogosult személyek 

körére, továbbá az érintettek jogaira és érvényesítésük rendjére. 

A megfigyelt területre belépő harmadik személyekről (ügyfelek, látogatók, vendégek) kép és 

hangfelvétel a hozzájárulásukkal készíthető és kezelhető.  

A hozzájárulás ráutaló magatartással is megadható. Ráutaló magatartás különösen, ha az ott 

tartózkodó természetes személy a megfigyelt területre az oda kihelyezett elektronikus 

megfigyelő-rendszer alkalmazásáról tájékoztató jelzés, ismertetés ellenére a területre bemegy.  

A rögzített felvételek felhasználás hiányában maximum 3 (három) munkanapig őrizhetők 

meg. Felhasználásnak az minősül, ha a rögzített kép-, hang-, vagy kép- és hangfelvételt, 
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valamint más személyes adatot bírósági vagy hatósági eljárásban bizonyítékként kívánják 

felhasználni. 

Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kép-, hang-, vagy a kép- és hangfelvétel adatának 

rögzítése érinti, a kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvétel rögzítésétől számított három 

munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak 

kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje.  

Nem lehet elektronikus megfigyelőrendszert alkalmazni olyan helyiségben, amelyben a 

megfigyelés az emberi méltóságot sértheti, így különösen az öltözőkben, zuhanyzókban, az 

illemhelyiségekben vagy például elsősegély szobában. 

Az elektronikus megfigyelőrendszerrel rögzített adatok címzettjei (a felvétel megtekintésére 

jogosult): a jogsértések feltárása és a rendszer működésének ellenőrzés céljából a kezelő 

személyzet, a munkáltató. 

 

IV. Kép- és Hangfelvétel készítése marketing célú tevékenység céljából 

Adatkezelő székhelyére belépő, valamint a szolgáltatásait igénybe vevő harmadik személyek 

tudomásul veszik, hogy róluk – különösen a Part Camping Ásványráró területén, kikötőben, 

vízen és egyéb a szolgáltatásokkal összefüggésben lévő helyeken - kép- és hangfelvétel 

készülhet. 

A felvételek készítésének célja azok marketing célú felhasználása. A felvételek készítése előtt 

szóbeli tájékoztatás hangzik el, így aki nem kíván szerepelni a képeken, felvételeken az 

kitakarhatja magát. A felvételek az Adatkezelő által kezelt felületeken - weboldal, facebook, 

instagram - és megrendelt nyomtatott formájú marketing anyagokban felhasználásra 

kerülhetnek. 

Az adatkezelés időtartama: 1 év. 
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V. Az Adatkezelő elektronikus úton nem igényelhető szolgáltatásaival 

kapcsolatos adatkezelések 

a) Kenubérlés: 

A kenubérlést megelőzően határozott idejű vízisport eszközre irányuló bérleti szerződés jön 

létre az Adatkezelő, mint bérbeadó, valamint a bérbevevő között (továbbiakban együttesen: 

„szerződő felek”). A bérleti szerződés során az alábbi személyes adatok megadása kötelező: 

 név 

 lakcím 

 személyi igazolvány- / útlevél szám 

 telefonszám 

Adatkezelés jogalapja: Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése (GDPR Rendelet 6. cikk 

(1) bekezdés b) pontjával összhangban a szerződés teljesítése).  

Adatkezelés célja: Látogatók bérleti igényének rögzítése 

Adatkezelés időtartama: A regisztráció során megadott adatokat a regisztrációtól számított 1 

(Egy) év elteltét követő naptári év január 31-ig tárolja az Adatkezelő, de az Érintettnek 

bármikor lehetősége van a megadott személyes adatok törlését kérni. 

b) Vezetett vízi túra  

Adatkezelő lehetőséget biztosít vezetett vízi túrán való részvételre, melyen az alábbi 

személyes adatokat kéri be: 

 név 

 lakcím 

 telefonszám /e-mail 

Adatkezelés jogalapja: Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése (GDPR Rendelet 6. cikk 

(1) bekezdés b) pontjával összhangban a szerződés teljesítése).  

Adatkezelés célja: Látogatók bérleti igényének rögzítése 

Adatkezelés időtartama: A regisztráció során megadott adatokat a regisztrációtól számított 1 

(Egy) év elteltét követő naptári év január 31-ig tárolja az Adatkezelő, de az Érintettnek 

bármikor lehetősége van a megadott személyes adatok törlését kérni. 



7 
 

 

VI. Az Adatkezelő honlapjának használata során megvalósuló 

adatkezelések, a Felhasználók által kifejezetten megadott adatok kezelése 

1) Milyen személyes adatokat kérünk be? 

a) Előzetes egyeztetés 

A szállásfoglalást megelőzően előzetes telefonos egyeztetés szükséges mely során – törvényi 

kötelezettsége alapján - az alábbi személyes adatokat kéri be az Adatkezelő: 

 teljes név 

 neme 

 születési hely és idő 

 állampolgársága 

 lakóhely 

Az Adatkezelő (e bekezdés értelmében: „szálláshely-szolgáltató”) a Nemzeti Turisztikai 

Adatszolgáltató Központ (továbbiakban: „NTAK”) elektronikus felületén történő 

regisztrációját követően, a szálláshelykezelő szoftver alkalmazásával, elektronikus formában 

biztosítja szálláshelyenként az adatszolgáltatás körébe tartozó adatok továbbítását, amelyre a 

turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVII. törvény 

végrehajtásáról szóló 237/2018. (XII. 10.) Kormányrendelet 7. § (1) bekezdése alapján 

köteles. Szálláshely-szolgáltató az NTAK kompatibilis szoftverek közül az EleniSoft PMS 

1.0.0 alkalmazást használja. 

b) Szállásfoglalás elküldése esetén 

A Weboldalon bemutatott szállásra, illetve szolgáltatásokra vonatkozó foglalás elküldésekor a 

következő személyes adatok megadása szükséges: 

 teljes név 

 E-mail cím 

 Telefonszám 

 érkezés 

 távozás 

 vendégek száma 
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Az e-mail cím megadására az online kapcsolattartás okán van szükség. A telefonszám 

megadására a gyors kapcsolattartás miatt van szükség. A név, valamint érkezés, távozás és 

vendégek számára a szállásfoglalás és telítettség nyomonkövetése végett van szükség. 

2) Az adatkezelés célja és időtartama 

Adatkezelő a Weboldalról elérhető szolgáltatások nyújtásához használja fel az adatokat, így 

különösen a következő célokra: 

 Az 1./a) pontban: az NTAK-kal kommunikálni képes szálláshelykezelő szoftveen 

keresztül a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi 

CLVII. törvény végrehajtásáról szóló 237/2018. (XII. 10.) Kormányrendeletben 

foglalt kötelezettségeinek elégtételére;  

 Az 1./b) Szállásfoglalás pontban a Vendég konkrét szállásfoglalást tud küldeni a Part 

Camping részére, melyben megadja a saját személyes adatait (név, email cím, 

telefonszám), megjelöli a vendégek létszámát, az utazás időpontját, az igényelt 

szolgáltatásokat. 

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így elsősorban az 

adott Felhasználóval fennálló jogviszony időtartama alatt kezeli, illetve addig, amíg a 

Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza a hozzájárulását, de 

legfeljebb 1 (Egy) év elteltét követő naptári év január 31-ig. 

3) A személyes adatok kezelésének jogalapja 

Az 1. a)-b) pontokban írt funkciók használatával - előzetes egyeztetéssel, szállás foglalásával 

- a Felhasználók hozzájárulnak, hogy az Adatkezelő a személyes adataikat kezelje. A 

személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes 

hozzájárulásán alapul. 

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását 

jogszabályok teszik kötelezővé, amely tényről az Adatkezelő minden esetben külön értesíti az 

érintetteket. 

4) Kik ismerhetik meg a regisztrált adatokat? 

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybevett 

Adatfeldolgozó(k) a hatályos jogszabályok szerint jogosultak. 
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5) A Felhasználó jogai a kezelt adataival kapcsolatban 

Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok 

forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – az érintett személyes 

adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás 

kérhető e-mailben a dunaturiszt@gmail.com e-mail címen és postai levél útján a következő 

postai címen: 9177 Ásványráró, 284/141. hrsz, mindkét esetben a személyazonosság 

igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 

legkésőbb 30 (harminc) napon belül, írásban válaszol. 

Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) 

szintén a fenti címeken. 

Felhasználó a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben 

vagy egészben a fenti címek használatával, ingyenesen, indokolás nélkül, az email cím 

megadásával. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul 

gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Felhasználót a nyilvántartásából. 

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri. Az így 

zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, 

amely a személyes adat törlését kizárta. 

Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem 

teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás 

vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. 

 

VII. A weboldal használatával összefüggésben egyébként gyűjtött 

információk 

1) Milyen információkat gyűjtünk a Weboldal használatával összefüggésben? 

A honlapon, a honlap látogatottsági adatait elemző szoftver fut, amely a látogatásokról 

adatokat rögzít. Az Adatkezelő honlapja látogatóiról automatikusan keletkező információkat 

kap: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak 

adatai, a használt böngészőprogram neve. 
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adatkezelés célja: a honlaplátogatási szokások vizsgálata, az Adatkezelővel történő 

kapcsolatfelvétel elősegítése 

kezelt adatok köre: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a 

megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve 

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti érintetti hozzájárulása 

adattárolás határideje: az adatfelvteltől számított egy év 

adattárolás módja: elektronikus 

Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon az I. részben írtak szerint kifejezetten nem ad meg 

saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy az Adatkezelő semmilyen, a Felhasználóra 

vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó 

személy szerint beazonosítható lenne. 

A Weboldalra látogatással valamennyi Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a 

Tájékoztató jelen II. részében írt adatok, információk rögzítéséhez szükséges külső 

szolgáltatók által kezelt cookie-kat használjon a Weboldallal összefüggésben. 

Ilyen adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a Weboldal 

használata során generálódnak és, amelyeket a Weboldalon használt cookie-k a technikai 

folyamatok automatikus eredményeként rögzítenek. Az automatikusan rögzítésre kerülő 

adatokat a rendszer – a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a 

Weboldalra látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. 

Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz a 

Felhasználó ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag a cookie-

kat kezelő külső szolgáltatók és az Adatkezelő fér hozzá. 

Adatkezelő a Weboldalon kizárólag külső szolgáltatók (Google, Facebook) cookie-jait 

használja. A cookie-k rövid szöveg file-ok, amelyeket a Weboldal küld a Felhasználó 

számítógépének merevlemezére, és a Felhasználóra vonatkozó információkat tartalmaznak. 

Az Adatkezelő a Weboldallal összefüggésben igénybe veszi a Google Analytics rendszer 

szolgáltatásait. A Google Analytics által kezelt cookie-k a Weboldalra látogatottsági és egyéb 

webanalitikai adatok mérését segítik. A cookie-k által gyűjtött információk a Google által 

üzemeltetett külső szerverekre kerülnek továbbításra és tárolásra. A Google ezeket az 
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információkat az Adatkezelő érdekében elsősorban arra használja, hogy nyomon kövesse a 

Weboldal látogatottságát és a Weboldalon végzett tevékenységekről elemzéseket készítsen. A 

Google ezeket az információkat jogosult harmadik személyek részére továbbítani, 

amennyiben ezt jogszabály kötelezővé teszi. A Google jogosult, továbbá ezeket az adatokat az 

általa az adatok feldolgozásához igénybe vett harmadik személyek részére is továbbítani. Az 

adatok Google Analytics általi kezeléséről a Google Analytics tud részletes felvilágosítást 

adni (http://www.google.com/analytics). 

Az Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók (Google, Facebook) internetes webhelyeken 

jelenítik meg. Ezek a külső szolgáltatók (Google, Facebook) cookie-k segítségével tárolják, 

hogy a Felhasználó korábban már látogatást tett az Adatkezelő Weboldalán, és ez alapján – 

személyre szabottan – jelenítik meg a hirdetéseket a Felhasználónak (azaz remarketing 

tevékenységet folytatnak). 

 

2) Hogyan használjuk ezeket az információkat? 

A fent-említett technológiákkal gyűjtött adatok nem használhatók fel a Felhasználó 

azonosítására, és az Adatkezelő nem is kapcsolja össze ezen adatokat semmilyen egyéb, 

esetlegesen azonosításra alkalmas adattal. 

Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy az Adatkezelő a Weboldalt 

megfelelően működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a Weboldalra látogatási adatok 

nyomon követése, és a Weboldal használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése. 

Az Adatkezelő a fentieken kívül felhasználhatja ezen információkat arra, hogy felhasználási 

tendenciákat elemezzen, illetve a Weboldal funkcióit javítsa, fejlessze, továbbá, hogy átfogó 

forgalmi adatokat szerezzen a Weboldal teljes használatról. 

Az Adatkezelő felhasználhatja az így nyert információkat arra, hogy a Weboldal 

használatával kapcsolatban statisztikákat állítson fel, illetve elemezzen, valamint, hogy az 

ilyen azonosításra nem alkalmas statisztikai adatokat (pl.: látogatók száma, legnézettebb 

témakörök, illetve tartalmak) harmadik személy részére továbbítson, illetve összesítve, 

anonim módon nyilvánosságra hozzon. 
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3) Lehetőség a Cookie-k kikapcsolására: 

Amennyiben nem szeretné, hogy a fentiekben írt információkat gyűjtsenek Önről a Weboldal 

használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben 

kikapcsolhatja a cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatja a cookie üzenetek 

beállításait. 

A Google cookie-használata letiltható a Hirdetésbeállítások (bővebb információ: 

http://www.google.hu/policies/privacy/ads/) segítségével. A Felhasználók a Network 

Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/choices/) leiratkozási oldalán a 

külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják. 

4) Harmadik személyek által elhelyezett cookie-k: 

A Weboldal tartalmazhat olyan információkat, különösen reklámokat, amelyek olyan 

harmadik személyektől, reklámszolgáltatóktól származnak, akik nem állnak kapcsolatban az 

Adatkezelővel. Előfordulhat, hogy ezen harmadik személyek is elhelyeznek cookie-kat, web 

beacon-okat a felhasználó számítógépén, vagy hasonló technológiákat alkalmazva gyűjtenek 

adatokat annak érdekében, hogy a felhasználónak a saját szolgáltatásaikkal összefüggésben 

címzett reklámüzenetet küldjenek. Ilyen esetekben az adatkezelésre az ezen harmadik 

személyek által meghatározott adatvédelmi előírások  az irányadóak, és az ilyen adatkezelés 

tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal. 

 

VIII. 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. 

 

IX. 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 
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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 Adatfeldolgozó 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 Adatfeldolgozó 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 

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

életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak. 

Az adatbiztonság szempontjából fontos, hogy a nyilvános helyen, közös számítógépeken 

történő internetezéskor a használatot követően mindenképpen jelentkezzen ki a Weboldalról. 

Ha saját számítógépéről látogatja oldalunkat, akkor alkalmazástól függően bizonyos ideig 

bejelentkezve marad. Ez esetben is legyen körültekintő, hogy idegenek a számítógépéhez ne 
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férjenek hozzá, ne tudjanak az Ön nevében tranzakciókat (feliratkozások, foglalások, stb.) 

végrehajtani. 

 

X. Adatfeldolgozók 

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során kizárólag technikai jellegű feladatok 

ellátására az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe: 

 

Adatfeldolgozó neve: fws online Kft. 

címe: 9444 Fertőszentmiklós, Petőfi u 44. 

adatfeldolgozás célja: felhasználói szokások nyomonkövetése, web-hoszting szolgáltatás  

 

Adatfeldolgozó neve: Facebook Inc. 

címe: 1601 WILLOW ROAD, MENLO PARK, CA 94025 

adatfeldolgozás célja: marketing 

 

Adatfeldolgozó neve: Google LLC 

címe: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 

adatfeldolgozás célja: gmail fiókokkal való kommunikáció folytán történő adatszolgáltatás 

 

Adatfeldolgozó neve: EleniSoft Hungary Kft. 

címe: 2009 Pilisszentlászló, Tölgyfa u. 43. 

adatfeldolgozás célja: NTAK részére törvényi kötelezettségen alapuló adatszolgáltatás 
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Adatfeldolgozó neve: NATURASOFT Magyarország Kft. 

címe: 1113 Budapest, Bocskai út 77-79. 

adatfeldolgozás célja: könyvelés, számlázás 

 

Az Adatfeldolgozók az adatkezelést az Adatkezelő utasításai szerint végzik, az adatkezelést 

érintő érdemi döntést nem hozhatnak, a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag az 

Adatkezelő rendelkezései, valamint a vonatkozó törvények szerint dolgozhatják fel, saját 

céljára adatfeldolgozást nem végezhetnek, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő, 

valamint a vonatkozó törvények rendelkezései szerint kötelesek tárolni és megőrizni. 

 

XI. A nyilatkozat megváltoztatása 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a nyilatkozatot módosítsa. Amennyiben a módosítás 

az érintett által megadott személyes adatainak felhasználását érinti, úgy a változtatásokról a 

felhasználót e-mailes tájékoztató levél formájában tájékoztatja. 

Amennyiben a nyilatkozat módosításából kifolyólag az adatkezelés részletei is megváltoznak, 

az Adatkezelő külön megkéri az érintett hozzájárulást. 

 

XII. Jelen szabályzatban nem meghatározott kérdések 

A jelen szabályzatban nem meghatározott kérdésekben a GDPR, illetve az általa megengedett 

esetekben, kisegítő jelleggel a 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) szabályai az irányadók. 

 

XIII. Jogérvényesítési lehetőségek 

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

megfelelően történjék, amennyiben úgy érzi ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük írjon 

nekünk a dunaturiszt@gmail.com e-mail címre, vagy a 9177 Ásványráró, 284/141. hrsz. 

postai címre. 
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Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az 

irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél 

 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, 

Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) 

 bíróságnál. 

Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési 

Hatóság jár el, a részletes szabályozás az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az elektronikus 

kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók. 

 

XIV. Egyéb rendelkezések 

Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak. 

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót az érintettek előzetes értesítése 

mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa. 

 

Ásványráró, 2020. január 1. 

 

        DUNA-TURISZT Kft. képv.: 

            Böősi Gábor ügyvezető 


