Tájékoztató a vendégek részére
A Rómahegy Rendezvényház (továbbiakban Rendezvényház), mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek
ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.
A Rendezvényház kötelezettséget vállal arra, hogy a szállóvendégek adataival kapcsolatos minden
adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban, a hatályos nemzeti jogszabályokban és az Európai Unió jogi
aktusaiban meghatározott elvárásoknak. A Rendezvényház elkötelezett a személyes adatok védelmében,
továbbá kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.
A Rendezvényház a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai
és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja.

Az adatkezelő adatai
Megnevezése:
Képviselője
Központi e-mail címe
Telefonszáma
Honlapja
Székhelye
Postacíme

Rómahegy Rendezvényház Korlátolt
Felelősségű Társaság
Pesti Tibor
romahegyrendezvenyhaz@gmail.com
+36 70 319 5909
www.romahegyrendezvenyhaz.hu
7623 Pécs Rét u. 49.
7623 Pécs Rét u. 49.

Az adatkezelés alapelvei
A szállásbiztosítással kapcsolatos adatkezelés törvényi felhatalmazáson és a Rendezvényház vendégeinek
hozzájárulásán alapulnak.
Az Rendezvényház személyes adatokat csak a jelen tájékoztatóban, illetve a vonatkozó jogszabályokban
meghatározott célból kezeli.
Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik
kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.
Az Rendezvényház az érintetti jogokat a 2016/679/EU rendelet III. fejezetében foglaltaknak megfelelően
biztosítja. Ennek megfelelően Ön bármikor tájékoztatást kérhet az adatkezelésről, illetve hozzáférhet a kezelt
adataihoz, helyesbítheti is azokat továbbá tiltakozhat az adatkezelés ellen.

Jogorvoslati jogok
Ön személyiségi jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben
soron kívül jár el. Bírósághoz fordulás esetén a pert az érintett a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti
Törvényszék előtt indítja meg.
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni arra vonatkozóan, hogy a
személyes adatai kezelésével összefüggésben jogsérelem következett be, vagy ennek közvetlen veszélye
fennáll az alábbi elérhetőségeken:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
Valamely eljárás megkezdése előtt érdemes a Rendezvényháznak elküldeni a panaszt, a probléma gyors és
hatékony orvoslása érdekében.

A kezelt személyes adatok köre, célja, jogalapja és megőrzésükre vonatkozó határidő
Személyes
fajtái

adat Adatkezelés célja

Név, e-mail cím,
telefonszám

Név,
személyigazolvány
szám,
állampolgárság,
lakcím, e-mail cím,
telefonszám,
születési hely és idő,
aláírás

Jogalapja

Megőrzési idő

Személyre szóló
kommunikáció

Az érintett
hozzájárulása

Az ügy
lezárását
követő 3
hónap, vagy a
hozzájárulás
visszavonásáig

Szállásfoglalás
lebonyolítása,
idegenforgalmi adó
bevallása

Szerződéskötés
előkészítéséhez és
teljesítéséhez
szükséges
adatkezelés;
Jogi
kötelezettség
teljesítése

A szerződés
teljesítését
követő 5 év
(Art., Ptk.)

Személyre szóló kommunikációval kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása, amelyet az üzenet általunk kért módon történő elküldésével
tud megadni.
Az adatkezelés célja: Amennyiben Ön a Rendezvényház részére elektronikus levelet küld, úgy rögzítésre kell,
hogy kerüljön az e-mail címe, neve, illetve telefonszáma és ezeket a szolgáltatás nyújtásához szükséges
mértékben és időtartamban a Rendezvényház kezeli. Ezáltal biztosítható az Ön azonosítása, továbbá a
személyre szabott és az elvárásainak megfelelő válasz megadása.
Személyes adatok köre: Név, e-mail cím, telefonszám
Az adatkezelés időtartama: Az Ön személyes adatait kizárólag a szolgáltatásunk teljesítése érdekében
kezeljük. Ennek megfelelően, személyes adatait az Ön által küldött üzenet esetén, az üzenet tartalmát
képező ügy lezárását követő három hónapon belül töröljük, kivéve, ha egyedi esetben a Rendezvényház
jogos érdeke a személyes adat további kezelését indokolja, akkor ezen jogos érdek fennállásáig.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatok megdásának elmaradása nem
teszi lehetővé az Ön azonosítását és az esetleges kapcsolatfelvételt, így a megkeresésre nem áll
módunkban válaszolni.
A szállásfoglalással kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése, az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése
Az adatkezelés célja: Szállásbiztosítás lebonyolítása, idegenforgalmi adó bevallása
Személyes adatok köre: Név, személyigazolvány szám, állampolgárság, lakcím, e-mail cím, telefonszám,
születési hely és idő, aláírás
Az adatkezelés időtartama: A szolgáltatás teljesítését követő 5 év az adózás rendjéről szóló törvény 78 §. (3)
bekezdése, valamint a Polgári Törvénykönyv 6:22 § (3) bekezdése által megállapított elévülési időnek
megfelelően.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A kért adatok hiányában nem áll
módunkban szerződést kötni Önnel.

