Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató
A www.mariannapartman.hu weboldal látogatói és felhasználói részére.
A Bethlen 98 Kft (székhely: 4200 Hajdúszoboszló, József A. u. 2-4.) mint látogatóink
személyes adatainak a kezelője felelősséget vállal a felhasználók személyes
adatainak kezelése és védelme tekintetében és a hatályos adatvédelmi kezeléssel
kapcsolatos jogszabályok betartásával az Európa Parlament és a Tanács EU
2016/679 rendelete továbbiakban a GDPR szabályzata szerint.
A személyes adatok kezeléséről szóló tájékoztató célja, hogy tájékoztassuk
látogatóinkat és ügyfeleinket arról, hogy a birtokunkba jutott adatokat hogyan gyűjtjük
hogyan használjuk.
Az adatkezelő, Bethlen 98 Kft a weboldal működése során az oldalon regisztrált
látogatók adatait abból a célból kezeli és gyűjti, hogy számukra megfelelő
szolgáltatásokat nyújthasson.
Adatkezelő az adatkezelés során úgy jár el, hogy a látogatók és ügyfelek személyes
adatainak védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európa Parlament és
Tanács EU 2016/679 rendelete, különös tekintettel a 2011. Évi CXII törvény tartalma
szerint jár el, mely meghatározza az információs önrendelkezési jog és
információszabadság fogalmát.
Cég: Bethlen 98 Kft.
Székhely: 4200 Hajdúszoboszló, József A. u. 2-4.
Adószám: 11557757-2-09
E- mail cím: szilfa@vivamail.hu
Telefonszám: +3670/9438-404
www.mariannapartman.hu weboldalon keresztül feliratkozott ügyfeleink által
szolgáltatott adatok védelme:
Látogatóink és vendégeink által nyújtott adatokat, információkat bizalmasan kezeljük
és 10 éven át megőrizzük, abból a célból, hogy a szolgáltatásainkkal kapcsolatos
lényeges információkat, ajánlatokat, újdonságokat időben eljuttassuk.
Vélemények, ügyfelek tapasztalatai
(1) Az ügyfelek kifejezett és egyértelmű hozzájárulásával honlapjain időközönként
nyilvános vevői véleményeket jelenít meg, mely vélemények megosztása és közlése
nem képezi a Szolgáltató és ügyfelei együttműködésének szükséges és szerves
részét.
(2)Az érintetti kör vélemények megjelenítése esetén: minden olyan természetes
személy, aki a Szolgáltatóval kötött együttműködést követően beleegyezése után,
saját akaratából megosztja tapasztalatait a szolgáltatás sikerével,
eredményességével kapcsolatban
(3)A kezelt adatok köre vélemények megosztása esetén: név, fénykép,

(4)Az adatkezelési cél vélemények megosztása esetén: az érdeklődők, honlapra
látogatók tájékoztatása a szolgáltatásban foglalt lehetőségekről, mások személyes
tapasztalatai által az általuk elérhető célok pontosítása, érdeklődés felkeltése
(5)Az adatok címzettjei (akik megismerhetik az adatokat) vélemények megosztása
esetén: a weboldal látogatói
(6)Az adatkezelés időtartama vélemények megosztása esetén: az érintett kérelmére
történő törlésig.
(7)Az érintett kérheti az általa megosztott vélemény törlését.
Cookie (süti) használatról:
A cookie-k („sütik”) olyan rövid szöveges fájlok, amelyeket a megtekintett honlapok
helyeznek el a számítógép böngészőjében.
A cookie-k nem csatlakoznak az Ön rendszeréhez, és nem károsítják az Ön fájljait. A
cookie-k lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” cookie-k. Az állandó cookie-t a
böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a felhasználó
korábban nem törli, az ideiglenes cookie-t azonban a böngésző nem tárolja, az a
böngésző bezárásával automatikusan törlődik. Annak érdekében, hogy weboldalunk
a lehető leghatékonyabban működjön, mi is cookie-kat használunk.
A cookie-k által egy honlap felismeri a visszatérő felhasználókat, valamint lehetővé
teszik számunkra, hogy adatokat gyűjtsünk felhasználóink viselkedéséről, például
arról, hogy Ön melyik országban csatlakozott weboldalunkhoz, milyen böngésző
szoftvert és operációs rendszert használ, mi az IP-címe, milyen oldalakat tekintett
meg honlapunkon, mely funkciókat használta. Személyes azonosításra alkalmas
adatokat nem gyűjtünk, kivéve, ha azokat Ön önként adja meg. Az adatokat
honlapunk
továbbfejlesztéséhez,
látogatottságunk
elemzéséhez,
reklámstratégiánkhoz használjuk fel.
Amennyiben a süti (cookie) elhelyezéséhez Ön nem járul hozzá, azt a saját
böngészőjében elvégzett beállítások (tiltás, visszavonás) útján teheti meg. Ebben az
esetben ez bizonyos szolgáltatások igénybevételét korlátozhatja vagy
megakadályozhatja.

Hirdetésekkel kapcsolatos információk:
Külső szolgáltatók, amilyen a Google, cookie-k használatával jelenítenek meg
hirdetéseket, a felhasználónak a webhelyet érintő korábbi látogatásai alapján. A
Google által használt DART cookie lehetővé teszi, hogy a Google és partnerei a
hirdetéseket az Ön webhelyén és az internet egyéb helyein végzett látogatásaik
alapján jelenítsék meg a felhasználók számára.
Más weboldalakra mutató linkek:
Ezen a webhelyen más weboldalakra mutató linkek és utalások találhatók. Felhívjuk
a figyelmet arra, hogy ezen weboldalunkhoz tartozó szervezetünk, társaságunk

hatásköre nem terjed ki a más webhelyek által alkalmazott sütikre és követő
technológiákra, és ez a szabályzat más webhelyekre nem vonatkozik.

Általános Információk:
Jelen weboldal, ahol ezt az adatvédelmi nyilatkozatot, szabályzatot, tájékoztatót
olvassa a jelenlegi felhasználó, (továbbiakban: weboldalunk, weboldal) oldalain
megjelenő adatok, információk, feltételek kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak, azok
teljességéért, pontosságáért felelősséget nem vállalunk. A weboldalunkon
elhelyezett információkért, illetve a weboldalunkról elérhető további más tulajdonban
lévő weboldalak információiért felelősséget nem vállalunk és nem ellenőrizzük a
tartalmi helyességét, helyt-állóságát, illetve aktualitását.
A weboldalunk megtekintésével, letöltésével a látogató elfogadja a weboldalunkon
elhelyezett adatvédelmi nyilatkozat feltételeit, meghatározott pontjait. A Weboldalunk
teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. A weboldalunk előzetes írásbeli
engedélye nélkül tilos a weboldalunkon található képi, illetve írásos tartalom egésze,
vagy csak egy részének bármely formában történő másolása, átruházása,
terjesztése, reprodukció létrehozása. Ezenkívül a nyilvánosság számára elérhetővé
tenni, nyomtatott formában tárolni, amennyiben a személyes használat mértékét
meghaladja.
A weboldalunk, illetve annak tulajdonosa(i) olyan károkért nem tartozik, nem
tartoznak felelősséggel, amelyek a weboldal használatával, hiányosságaival,
hibáival, használhatatlanságával, rosszindulatú vírusok, tartalmak, adatátviteli
hibáiból adódnak. Továbbá harmadik személy által publikált, információk, fájlok,
irományok, nyomtatott anyagok, amelyek a weboldalunkkal kapcsolatban hozhatóak.
A weboldalunkhoz, -ra, illetve a weboldal kapcsolati elérhetőségeire eljuttatott
személyes adatokat csak kapcsolattartás céljából használjuk fel. Továbbá az Ön által
engedélyezett weboldalunkon feltüntetett 3. személy részére juttatjuk el az ide
látogató kérésére. Az adatvédelmi irányelvek felelőse a weboldal domain címének
igénylője.
A weboldalunkra látogató felhasználó, elfogadja, hogy a weboldalon feltüntetett
partnerek, linkek tulajdonosai felhasználhatják a személyes adatait üzletszerzés
céljából. További tájékoztatás: Ip címét, és internetes elérhetőségeit a weboldalunk
látogatása alkalmával a böngészőn keresztül tárolhatja a szerver kiszolgáló
információ technológiai rendszere, különböző forgalmi, látogatottsági statisztikák
készítése, rosszindulatú vírusok, tartalmak, támadások beazonosítása végett és az
adatok feldolgozása céljából az adatfeldolgozó információ technológiai rendszer,
vagy személy részére átadja.
Kapcsolatfelvétel:
Ha Önnek bármilyen kérdése, megjegyzése vagy aggodalma van ezzel a cookie /
süti használati, adatvédelmi szabályzattal vagy a webhely adatgyűjtési eljárásaival
kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a honlapunkon található
elérhetőségeink egyikén, illetve az esetlegesen megtalálható kapcsolati űrlapjainkon.

MELYEK AZ ÖN JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI?
Az Ön Jogai:Az Érintettet az alábbi jogok illetik meg (amely jogok feltételeit az
irányadó jogszabályok (pl. a GDPR) határozzák meg): (i) Hozzáféréshez való jog,
melyet az Érintett kérelmezhet az adatkezelőtől; (ii) Helyesbítéshez való jog; (iii)
Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog); (iv) Az adatkezelés korlátozásához való
jog; (v) Az adathordozhatósághoz való jog (vi) tiltakozáshoz való jog (ideértve a
profilalkotás ellen történő tiltakozást, valamint az automatikus döntéshozatallal
összefüggő egyéb jogokat), illetve a (vii) panaszhoz való jog. A jogait az Érintett úgy
gyakorolhatja, hogy közvetlenül kapcsolatba lép az adatkezelővel annak fent
meghatározott elérhetőségei útján.
Alább további információkat talál azon jogairól, amelyek a GDPR hatálya alá tartozó
esetekben megilletik Önt.
(i)

Hozzáféréshez való jog

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes
adatai kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,
jogosult arra, hogy a személyes adataihoz hozzáférést kapjon. A hozzáférési jog
többek között kiterjed az alábbi információkra is: az adatkezelés célja, a kezelt
személyes adatok kategóriái, azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel,
illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják.
Ön jogosult másolatot kérni az adatkezelés alá eső személyes adatairól. További
másolatok kérése esetén az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű
díjat számíthatunk fel.
(ii)

Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan
személyes adatokat. Az adatkezelés céljának függvényében Ön jogosult lehet arra,
hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését, ideértve azok kiegészítő
nyilatkozat útján történő kiegészítését is.
(iii)

Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog)

Bizonyos esetekben Ön jogosult arra, hogy kérésére töröljük az Önre vonatkozó
személyes adatokat, és kötelesek lehetünk arra, hogy az ilyen személyes a töröljük.
(iv)

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Bizonyos esetekben Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk személyes adatai
kezelését. Ilyen esetben az érintett adatokat megjelöljük, és azokat kizárólag csak
meghatározott célokból kezelhetjük.
(v)

Az adathordozhatósághoz való jog

Bizonyos esetekben Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által
rendelkezésünkre bocsájtott személyes adatokat tagolt, széles körben használt,

géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az
adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk.
(vi) A tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos
okokból bármikor tiltakozzon Személyes Adatainak az Adatkezelő által történő
kezelése ellen, és ilyen esetben előfordulhat, hogy az adatkezelő nem kezelheti
tovább az Ön Személyes Adatait. Amennyiben Önt megilleti a tiltakozáshoz való jog,
és Ön gyakorolja ezen jogát, az Ön Személyes Adatait nem kezeli tovább az
adatkezelő ilyen célokból. E jog gyakorlása nem jár költségekkel.
Ez a jog nem illeti meg Önt, azon adatok tekintetében amennyiben a Személyes
Adatai kezelése szerződéskötést megelőző lépések megtétele, vagy már megkötött
szerződés teljesítése érdekében szükséges
(vii) Panaszhoz való jog: Ön panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság előtt (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor
22/C.,
telefon:
+36-1-391-1400,
telefax:
+36-1-391-1410,
e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu).

Hajdúszoboszló, 2019. október 1.

