
GDPR – adatok kezelési hozzájárulás

 Az Európai  Parlament  és a Tanács  (EU)  2016 április  27.-én  meghozott  az információs
önrendelkezési  jogról  és  az  információszabadságról  szóló  rendelet  (a  továbbiakban
Adatvédelmi törvény) és a személyes adatok védelméről  szóló  2011.évi CXII..  törvénnyel
összefüggésben ezúton kérjük a személyes adatok feldogozásához való hozzájárulását

 

Az adatkezelő megnevezése

A személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás a  1117, Budapest, Fehérvári út
80.  3.  em. székhelyű,  14610554-2-13 adószámmal  és  01-09-277336
cégjegyzékszámmal rendelkező NagyUtazás.hu Online Utazási iroda Kft társaságot
illeti  (a  továbbiakban  Adatkezelő).  A  személyes  adatok  kezelése  az  Adatkezelő

feladata,  ugyanakkor  a  személyes  adatokat  a  weboldal  szolgáltató  TravelMax
Magyarország  Kft.  esetlegesen  más  szoftver,  szolgáltatások  és  alkalmazások
szolgáltatói is feldolgozhatják, amelyeket jelen időben az Adatkezelő nem alkalmaz.

 

A kezelt adatok köre

Az Ön hozzájárulása alapján az alábbi adatok kerülnek feldolgozásra:

Utasok Nevei

 

Elérhetőségek:

Utasok Cime, irányitószáma, város, telefonszám, emailcim 

 

• az  Adatkezelő  és  az  érintett  között  zajott  telefonbeszélgetések  vagy
egyéb (elektronikus) formájú komunikáció

• geolokációs adatok

• az  Ön  által  használt  webböngészővel  kapcsolatos  információk  (az
eszközt vagy annak felhasználóját azonosító információk, pl. IP-címek vagy
cookie-k, vásárlási preferenciák)

• adatok,  amelyek  feldolgozása  jogi  vagy  ezen  szerződésből  fakadó
kötelességünk, vagy saját törvényes érdekünk

 

Olyan adatokról van szó, amelyekre közvetlenül az érintettől teszünk szert nyilvános
forrásokból  (beleértve  a  szociális  hálózatokon  és  az  interneten  közzétett
információkat),  továbbá  felmérések,  felhasználói  tesztelések  esetleg  harmadik  fél
együttműködése által.

 

Az adatkezelés célja

Az adatokat az Ön által kiválasztott célnak megfelelően dolgozzuk fel, nevezetesen
idegenforgalmi információk és szolgáltatások kínálatának küldésére. Ebből a célból az
Ön  adatainak  további  feldolgozására,  elemzésére,  profilozására,  értékelésére  és



tárolására kerülhet sor annak érdekében, hogy kínálatunkat az Ön igényeihez igazítsuk
és fejlesztsük az Ön jogait és érdekeit tiszteletben tartva.

 

Az adatkezelés időtartama

Az érintett adatainak kezelési időtartama nem haladja túl azt az időt, ami szükséges az
adatkezelés  céljának  teljesítésére,  ugyanakkor  semmiképpen  nem  haladja  meg  a
belegyezéstől számított 5 év vagy azt az időtartamot, amíg az érintett a hozzájárulását
vissza nem vonja. Ezzel összefüggésben szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy a
hozzájárulás teljes mértékben önkéntes és bármikor visszavonható. 

A  személyes  adatok  feldolgozásával  kapcsolatos  további  részleteket,  beleértve  az
érintett  jogait  megtalálja  az  Adatkezelési  tájékoztatóban,  amely  ezen  hozzájárulás
részét képezi. 


