
Fehérló Panzió Adatvédelmi  és Adatkezelési Szabályzata

A szolgáltató, mint adatkezelő adatai:

Majsa Trade Kft.

Székhelye: 6120 Kiskunmajsa, Rákóczi u. 46.
Cégjegyzékszáma: 03-09-105648
Nyilvántartó cégbíróság: Kecskeméti Törvényszéki Cégbíróság
Adószám: 11429559-2-03
Telefonszám: 0677/483-271 vagy 0630/426-9349
E-mail: majsatrade@colonial.hu
képviselő: Kertiné Fűz Erika ügyvezető
(a továbbiakban: „Adatkezelő”)

Az Adatkezelő,  mint a Fehérló Panzió (továbbiakban: Szálláshely)  üzemeltetője ezúton tájékoztatja
ügyfeleit,  vendégeit,  valamint  honlapjának  látogatóit  (továbbiakban  ezek  együttesen:  érintett(ek),
felhasználó(k)  vagy vendég(ek)),  hogy tiszteletben tartja Vendégei személyhez  fűződő jogait,  ezért
adatkezelése során az alábbi adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) értelmében jár el. Az
Adatkezelő  a  Szabályzatnak  az  időközben  módosulandó  jogszabályi  háttérrel  és  egyéb  belső
szabályzattal  való  összehangolása  miatti  megváltoztatására  a  jogot  fenntartja.  Az  adatvédelmi
szabályzat  mindenkor  hatályos  változata  elérhető  a  www.feherloetterem.hu weboldalon,  továbbá a
Fehérló Panzió recepcióján papíralapon is elérhető.

 SZABÁLYZAT HATÁLYA

   Időbeli hatály: Jelen Szabályzat 2021. szeptember 01. napjától további rendelkezésig, visszavonásig 
hatályos. 

   Személyi hatály: Jelen Szabályzat hatálya kiterjed a Szálláshelyre, azon személyekre, akik adatait a 
jelen Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, továbbá azon személyekre, akik jogait 
vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.

   Tárgyi hatály: Jelen Szabályzat hatálya kiterjed a Szálláshely minden szervezeti egységében 
folytatott valamennyi személyes adatokat tartalmazó adatkezelésre.

FOGALOMMEGHATÁROZÁS

   Érintett vagy Felhasználó, vagy Vendég: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított 
vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

   Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, 
valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára 
jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

http://www.feherloetterem.hu/
mailto:majsatrade@colonial.hu


    Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő 
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok 
- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

   Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, 
az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy 
az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja, a jelen szabályzat és a Szálláshely szempontjából 
adatkezelő: Majsa Trade Korlátolt Felelősségű Társaság. 

  Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a 
műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, 
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása 
vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további 
felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy 
azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése;

  Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

  Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül
a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, 
feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

  Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

  Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a 
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy 
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés;

AZ ADATKEZELÉS ELVEI

   Arányosság, szükségesség elve: Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának 
megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél 
megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

   Célhoz kötöttség elve: Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és 
kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie
az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell 
lennie.

   Önkéntesség elve: Az érintett általi adatszolgáltatás önkéntes. Az Adatkezelő a személyes adatot az 
érintett beleegyezésével kezeli.

AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT TEVÉKENYSÉGEK ÉS ADATOK KÖRE

Szállodai szolgáltatások igénybevétele

Szobafoglalás

Az online, személyes (papír alapú) vagy telefonos szobafoglalás esetén a Szálláshely az
alábbi adatokat rendelkezésre bocsátását kéri/kérheti a Vendégtől:



•megszólítás (nem kötelező mező);
•keresztnév;
•vezetéknév;
•cím(cím, település, irányítószám, ország);
•e-mail cím;
•telefonszám;
•mobiltelefonszám (nem kötelező mező);

Bejelentkezés és a bejelentő lap

Az egyes szálláshelyi szolgáltatások igénybevételekor a Vendég bejelentőlapot tölt
ki, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy a Szálláshely az alábbi kötelezően megadandó
adatokat a vonatkozó jogszabályokban (így különösen az idegenrendészettel, valamint az
idegenforgalmi adóval kapcsolatos jogszabályokban) meghatározott kötelezettségei
teljesítése, illetve a teljesítés bizonyítása, továbbá a Vendég beazonosítása kötelezettségek
teljesítését ellenőrizheti:
•családi és utónév;
•lakcím;
•állampolgárság (kizárólag statisztikai célból, az adott személyekre vissza nem
vezethetően kezelt adat);
•születési hely és idő;
Harmadik országbeli állampolgárokról az alábbi adatok kezelése jogszabályi előírás:
•a természetes személyazonosító adatokon kívül, az
•úti okmány (útlevél) azonosító adata
•szálláshely címe
•szálláshely igénybevételének kezdő és záró időpontja
•vízum, tartózkodási engedély száma,
•beutazás időpontja, helye
Harmadik ország állampolgárságával rendelkező személy: Magyar állampolgár kivételével
minden olyan személy aki nem Európai Gazdasági Térség tagállam állampolgára, ideértve a
hontalant is.

Az EGT tagállamai:
•az Európai Unió tagállamai,
•Izland, Liechtenstein és Norvégia, mint részes tagállam,
•valamint Svájc, mint azonos jogállású állam.
A kötelezően megadandó adatok Vendég általi megadása a szálláshelyi szolgáltatás
igénybevételének feltétele.
A bejelentőlap aláírásával a vendég hozzájárul ahhoz, hogy a bejelentőlap kitöltésével
átadott személyes adatait a Szálláshely a szerződés létrejötte, illetve teljesülésének,
teljesítésének bizonyítása, illetve az esetleges igényérvényesítés céljára a fent megjelölt
határidőn belül kezelje, illetve archiválja.

Kamerarendszer

1. Az Adatkezelő által üzemeltetett Szálloda területén kamerák üzemelnek a Vendégek személyi és 
vagyoni biztonsága érdekében, ezek működtetésére az érintettek figyelmét tájékoztató táblák hívják 
fel. A térfigyelő rendszer jogszerű működtetésére vonatkozóan Adatkezelő a jelen szabályzatban és a 
kameraszabályzatban meghozott rendelkezések szerint jár el és teszi azokat elérhetővé az érintettek 
számára.
2. A kezelt adatok köre: Az üzemeltett kamerarendszer által rögzített érintetti képmás.



3. A kamerás térfigyelő rendszer működtetésére vonatkozó speciális szabályok:
a. A jelen szabályzat rendelkezéseivel összhangban a kamerás térfigyelő rendszerre külön szabályzat 
irányadó, amelynek mindenkor hatályos változata elérhető a Panzió recepcióján.
b. A kamerarendszer képfelvételt rögzít.
c. Az adatkezelés célja: személy-, és vagyonbiztonság.
d. A felvétel tárolásának helye: az Adatkezelő üzemeltetésében álló, 6120 Kiskunmajsa,Rákóczi u.48. 
szám alatt található cím alatt található Panzió.
e. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása az Üzemeltető táblák formájában 
kihelyezett tájékoztatása alapján. A hozzájárulás ráutaló magatartás formájában is megadható. Ráutaló 
magatartás különösen, ha az érintett a kamerás térfigyelő rendszerrel érintett egységekbe bemegy, 
illetve ott tartózkodik.
f. Az Üzemeltetőnek biztosítania kell, hogy az érintett személy személyes adatait, így különösen 
magántitkait és magánéletének körülményeit illetéktelen személy tudomására jutásától megóvja.
g. Nem alkalmazható elektronikus megfigyelőrendszer olyan helyen, ahol a megfigyelés az emberi 
méltóságot sértheti, így különösen öltözőben, zuhanyzóban és mosdóban, illemhelyen, pihenőhelyen. 
A kamerás megfigyelés annak céljával arányos, a korlátlan és közvetlen megfigyelést az Adatkezelő 
nem folytat.
h. A felvétel tárolásának időtartama: A rögzített képfelvételt felhasználás hiányában legfeljebb a 
rögzítéstől számított 3 munkanap elteltével meg kell semmisíteni, illetve törölni kell. Felhasználásnak 
az minősül, ha a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot bírósági vagy más hatósági 
eljárásban bizonyítékként felhasználják.
i. Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel, illetve más személyes adatának rögzítése érinti, a 
rögzítésétől számított 15 munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy 
az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje.
j. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített felvételt, valamint más személyes adatot a 
bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben megkeresésre attól 
számított harminc napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített 
képfelvételt, valamint más személyes adatot meg kell semmisíteni, illetve törölni kell, kivéve, ha a 
szabályzat szerinti határidő még nem járt le
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