
Adatvédelmi Szabályzat 

A www.kehidaiszallas.hu  domain alatt a Tuboly Vendégház hivatalos weboldala érhető el, amelynek 

célja a Tuboly Józsefné által működtetett vendégház szolgáltatásainak bemutatása és azok 

értékesítése. 

Az adatok kezelésével összefüggésben az adatkezelő / Szolgáltató / ezúton tájékoztatja a honlapot 

igénybe vevő felhasználókat az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése 

körében követet elveiről és gyakorlatról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és 

technikai kérdésekről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. 

Tuboly Józsefné a rögzített adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és a nemzetközi 

ajánlásokkal összhangban, a jelen szabályzatnak megfelelően kezeli. A honlap használatával, mint 

felhasználó minden természetes személy elfogadja jelen Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseit. 

Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei 

Cégnév: TUBOLY  VENDÉGHÁZ 

Székhely: 8784 Kehidakustány, Kossuth Lajos u. 18. 

Adószám: 75216881-1-40 

Engedélyszám: 47/2003./ önkormányzat/ 

Elektronikus levélcím: tubolyjozsef@gmail.com 

Az adatkezelés és jogalapja: 

Az adatkezelés során a felhasználókra vonatkozó adatok rögzítése, illetve továbbfelhasználása a 

Tuboly Vendégházban elérhető szolgáltatások üzemeltetéséhez, a kapcsolattartáshoz, szolgáltatások, 

kedvezményes csomagajánlatok felkínálásához és a tájékoztatáshoz szükséges mértékben történik. 

Az adatkezelő személyes adatokhoz a szállásközvetítő irodák foglalási és ajánlatkérési értesítései/ e-

mail/ útján, valamint az érdeklődő vendégek személyes jelentkezései / telefon, e-mail stb. /útján jut 

hozzá. 

A személyes adatok kezelésére az érintettek önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor. A felhasználók 

a hozzájárulást a szállásközvetítő irodán keresztül történt foglalással , vagy ajánlatkéréssel, illetve a 

közvetlen telefonos, vagy e-mail-es foglalással , vagy ajánlatkéréssel adják meg. 

A személyes adatok harmadik fél felé való továbbítására kizárólag a törvényben meghatározott 

esetben kerül sor az érintettek önkéntes hozzájárulása alapján, amely a foglalással megtörténik. 

A Tuboly Vendégház az általa kezelt személyes adatokat csak a szükséges ideig őrizheti, kezelheti. Az 

igénybevett szolgáltatás teljesülését, vagy az érintett hozzájárulásának visszavonását követően 

azonnal meg kell semmisíteni. 

A Tuboly Vendégház szolgáltatásainak igénybevétele során a felhasználó részére kötelezően a 

következő személyes és egyéb adatokat kell megadni: 
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-Név, lakcím, telefonszám, e-mail cím . A  vendégkönyves nyilvántartáshoz meg kell adni a születési 

időt és a személyi igazolvány számát is. 

                                                               . 

Az adatkezelés és – továbbítás célja:  

A felhasználónak a honlapon hirdetett szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása, a 

szobafoglalás lebonyolítása, a szálláshellyel kapcsolatos információk megosztása, a gazdasági 

reklámnak nem minősülő hirdetmények kiküldése és az illetéktelenek személyes adatokhoz való 

hozzáférésének megakadályozása. 

Az adatkezelés kizárólag a törvényben meghatározott módon, a cél megvalósulásához szükséges 

mértékben és ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely a fenti célok 

megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére alkalmas. 

A kötelezően és fakultatív módon megadott adatok kezelése a foglalással, vagy az ajánlatkéréssel 

kezdődik és- a jogszabályban meghatározott kivételekkel- az adatok törléséig, illetve a megrendelt 

szolgáltatások teljesülésének lezárultáig tart. 

A Tuboly Vendégház a személyes adatok kezelésére a Tuboly József családtagot / recepciós / 

alkalmazza. 

A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a felhasználók által megadott 

személyes adatok biztonságát, az adatok tárolása, őrzése során. 

A Szolgáltató a foglalásokról a kimutatást füzetben vezeti. 

Adatfeldolgozók: 

-Weboldalkészítő neve: Hencsei Krisztián, E-mail címe: hencseik@visionet.hu.Tevékekenységi köre:     

weboldal módosítása. 

-Tárhely szolgáltató neve: Drávanet Pécs, E-mail címe: info@dravanet.hu 

-A számítógép javítója: Visionet Kft. Keszthely. E-mail címe: visionet@visionet.hu 

A felhasználó az adatainak módosítását, azok törlését, illetve továbbításának megtiltását               

bármikor kérheti a tubolyjozsef@gmail. com címre küldött levél útján. 

A felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes 

adatokról a tubolyjozsef@gmail.com e-mai címre küldött levél útján. A Szolgáltató a felhasználó 

kérésér legfeljebb 30 napon belül tájékoztatást ad a rá vonatkozó adatokról, a kezelés céljáról, 

jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az 

adatait. 

A felhasználó a hatályos jogszabályok alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, valamint fordulhat a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz / 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 

22/C., www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu,+36-1-391-1400, elnök: dr. Péterfalvi  Attila. 



A Tuboly Vendégház jogosult a jelen Adatvédelmi Szabályzatot a felhasználók előzet s tájékoztatása 

mellett, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a honlapon történő közzétételt követő 

első használat alkalmával válnak hatályossá az adott felhasználóval szemben. 

A módosítás nem érintheti a jogszabályban előírt adatvédelmi kötelezettséget. 

2018.május 25. 
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