
 

Adatkezelési szabályzat 

 

I. Az adatkezelő adatai: 

„Endoscopia” Egészségügyi Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhelye: 4034. Debrecen, Vágóhíd u. 2. 7. épület 4. emelet 

Cégjegyzékszám: 09-09-025227 

Adószám: 24736642-2-09 

Telefonszám: 06-20-3399-821 

E-mail: info@borostyanmedhotel.hu 

Weboldal: http://borostyanmedhotel.hu/index.php/hu/ 

 

Az Endoscopia Egészségügyi Kft. jelen Adatkezelési Szabályzatban (továbbiakban: 

Szabályzat) határozza meg az általa üzemeltetett Borostyán Medhotel**** (továbbiakban 

Szálloda), valamint a hozzá tartozó vendéglátó és szolgáltató egységek tevékenységével 

kapcsolatos adatok kezelését. A Szálloda tevékenysége során tiszteletben tartja a Vendégei 

személyhez fűződő jogait, továbbá kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét. A 

Szállodával történő kapcsolatfelvétel, a Szálloda szolgáltatásainak igénybevétele, 

weboldalainak (borostyanmedhotel.hu, hotel-borostyan.hu, együttesen Weboldalak) 

használata és a mindennapi tevékenysége során megvalósuló kapcsolattartás során 

rendelkezésére bocsátott személyes adatokat, minden esetben a hatályos jogszabályoknak 

eleget téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési 

intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó 

jogszabályok betartásához szükségesek.  

Az e tájékoztatóban foglaltakhoz cégünk minden személyes adatkezeléssel járó esetben tartja 

magát, az itt leírtakat magunkra nézve kötelezőnek tartjuk. 

Fenntartjuk ugyanakkor a jelen egyoldalú jognyilatkozatban leírtak megváltoztatásának jogát, 

ez esetben az érintetteket előzetesen tájékoztatni fogjuk. Cégünk tevékenységének 

adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak, illetve némely esetben az adatkezelés a 

szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez 
szükséges. 

Adatkezeléseink megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, különösen a következőknek: 

 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a 

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 

hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR”) 

 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény („Info. tv.”). 
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Jelen adatkezelési szabályzat a Szálloda hivatalos weboldalain elektronikusan, illetve a 

Szállodában papír alapon is elérhető. 

 

II. Fogalommagyarázat: 

 

Alkalmazandó Jogszabályok: a GDPR-t és a magyar adatvédelmi törvényt (a 2011. évi 

CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról vagy 

bármely ezt módosító vagy ennek a helyébe lépő magyar jogszabály) illetőleg a személyes 

adatok kezelésére vonatkozó bármely más magyar jogszabályt kell érteni.  

 

A GDPR alatt az alábbi jogszabályt kell érteni: a Parlament és a Tanács 2016/679 (EU) 

Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 

tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 

rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet); 

 

1.   „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) 

vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy 

közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, 

online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, 

kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 

2.   „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 

automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, 

rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, 

felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel 

útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 

3.   „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük 

korlátozása céljából; 

4.   „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, 

amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos 

személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági 

helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, 

megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó 

jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják; 

5.   „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében 

további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes 

adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további 

információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, 

hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem 

lehet kapcsolni; 

6.   „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált 

vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott 

ismérvek alapján hozzáférhető; 

7.   „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan 

vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a 

tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó 

különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; 

8.   „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 



9.   „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 

egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik 

fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a 

tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek 

címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az 

adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak; 

10.   „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval 

vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása 

alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak; 

11.   „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő 

tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a 

megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt 

érintő személyes adatok kezeléséhez; 

12.   „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más 

módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményezi; 

13.   „genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire 

vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy 

egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett 

természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered; 

14.   „biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési 

jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, 

amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például 

az arckép vagy a daktiloszkópiai adat; 

15.   „egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára 

vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi 

szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy 

egészségi állapotáról; 

16.   „tevékenységi központ”: 

a) az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő esetében az 

Unión belüli központi ügyvitelének helye, ha azonban a személyes adatok kezelésének 

céljaira és eszközeire vonatkozó döntéseket az adatkezelő egy Unión belüli másik 

tevékenységi helyén hozzák, és az utóbbi tevékenységi hely rendelkezik hatáskörrel az 

említett döntések végrehajtatására, az említett döntéseket meghozó tevékenységi helyet 

kell tevékenységi központnak tekinteni; 

b) az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatfeldolgozó esetében 

az Unión belüli központi ügyvitelének helye, vagy ha az adatfeldolgozó az Unióban 

nem rendelkezik központi ügyviteli hellyel, akkor az adatfeldolgozónak az az Unión 

belüli tevékenységi helye, ahol az adatfeldolgozó tevékenységi helyén folytatott 

tevékenységekkel összefüggésben végzett fő adatkezelési tevékenységek zajlanak, 

amennyiben az adatfeldolgozóra e rendelet szerint meghatározott kötelezettségek 

vonatkoznak; 

17.   „képviselő”: az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az 

adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy 

jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre 

vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában; 



18.   „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, 

függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató 

személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is; 

19.   „vállalkozáscsoport”: az ellenőrző vállalkozás és az általa ellenőrzött vállalkozások; 

20.   „kötelező erejű vállalati szabályok”: a személyes adatok védelmére vonatkozó 

szabályzat, amelyet az Unió valamely tagállamának területén tevékenységi hellyel rendelkező 

adatkezelő vagy adatfeldolgozó egy vagy több harmadik országban a személyes adatoknak az 

ugyanazon vállalkozáscsoporton vagy közös gazdasági tevékenységet folytató vállalkozások 

ugyanazon csoportján belüli adatkezelő vagy adatfeldolgozó részéről történő továbbítása vagy 

ilyen továbbítások sorozata tekintetében követ; 

21.   „felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott 

független közhatalmi szerv; 

22.   „érintett felügyeleti hatóság”: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok 

kezelése a következő okok valamelyike alapján érint: 

a) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának 

területén rendelkezik tevékenységi hellyel; 

b) az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben 

érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy 

c) panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz; 

23.   „személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése”: 

a) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél 

több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több 

tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben 

kerül sor; vagy 

b) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő 

vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel 

összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint 

vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket; 

24.   „releváns és megalapozott kifogás”: a döntéstervezettel szemben benyújtott, azzal 

kapcsolatos kifogás, hogy ezt a rendeletet megsértették-e, illetve hogy az adatkezelőre vagy 

az adatfeldolgozóra vonatkozó tervezett intézkedés összhangban van-e a rendelettel; a 

kifogásban egyértelműen be kell mutatni a döntéstervezet által az érintettek alapvető jogaira 

és szabadságaira, valamint adott esetben a személyes adatok Unión belüli szabad áramlására 

jelentett kockázatok jelentőségét; 

25.   „az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás”: az (EU) 2015/1535 európai 

parlamenti és tanácsi irányelv (19) 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett 

szolgáltatás; 

26.   „nemzetközi szervezet”: a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet vagy annak 

alárendelt szervei, vagy olyan egyéb szerv, amelyet két vagy több ország közötti 

megállapodás hozott létre vagy amely ilyen megállapodás alapján jött létre. 

 

III. Weboldal: 

 

A Szálloda az általa üzemeltetett Weboldal felkeresése során sem a felkereső (továbbiakban: 

Felhasználó) IP címét, sem a Felhasználó más személyes adatát nem rögzíti. A rendszer 

működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok a Felhasználó bejelentkező 

számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és 

melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. 

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy 

cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU#ntr19-L_2016119HU.01000101-E0019


egyéb felhasználói személyes adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - 

össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szálloda fér hozzá. Az automatikusan 

rögzítésre kerülő adatok célja a 

1. Szálloda internetes oldalain keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása,  

a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése 

4. Felhasználók jogainak védelme, a felhasználói szokások elemzése. 

A Szálloda által üzemeltetett Weboldal html kódja webanalitikai mérések céljából független, 

külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A mérés 

kiterjed a konverziók követésére is. A webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak 

a böngészéssel kapcsolatos, az egyes egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel. 

Jelenleg a webanalitikai szolgáltatásokat a Google Inc. végzi (1600 Amphitheatre Parkway, 

Mountain View, CA 94043), a Google Analytics szolgáltatás keretében. A Felhasználók által 

a szolgáltatás igénybevétele során hozzáférhetővé tett adatokat a Szálloda felhasználhatja arra, 

hogy Felhasználói csoportokat képezzen, és a Felhasználói csoportok részére a Szálloda 

weboldalain célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg. 

A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a 

generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt 

időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. A Szálloda biztosítja, hogy ezen, automatikusan 

rögzített adatok egyéb felhasználói személyes adatokkal – a törvény által kötelezővé tett 

esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. 

A Szálloda Weboldalának a Web-Server Kft. (4025. Debrecen, Pásti u. 2.) szolgáltat tárhelyet 

és adatfeldolgozási tevékenységet végez a Weboldal üzemeltetésével összefüggésben. 

 

IV. Cookie: 

 

A Weboldalon tett látogatás során a Szálloda a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot 

(ún. "cookie"-t) helyez el. Ezek alapján a Szálloda a Felhasználók böngészési szokásaival 

kapcsolatos adatokat kezeli és tárolja a munkamenet során megadott információkat, így 

biztosítja a Weboldal minél magasabb színvonalú működését és a felhasználói élmény 

növelését. A cookie-k használatához a Felhasználó a Weboldalon megjelenő layer 

segítségével járulhat hozzá. A cookie-k főszabály szerint 30 napig tárolódnak, a Felhasználó 

ugyanakkor a böngésző program segítségével beállíthatja és meggátolhatja a cookie-kal 

kapcsolatos tevékenységet. Felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy ez utóbbi esetben, a 

cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem lesz képes használni a weboldal minden 

szolgáltatását. 

A Szálloda a Facebook és a Google AdWords hirdetési rendszerein keresztül ún. remarketing 

hirdetéseket futtat. Ezek a szolgáltatók cookie-k, webes jelzők és hasonló technológiák 

használatával gyűjthetnek vagy kaphatnak adatokat a Szálloda weboldaláról és egyéb 

internetes helyekről. Ezeknek az adatoknak a felhasználásával mérési szolgáltatásokat 

nyújtanak, illetve hirdetéseket tesznek célzottá. Az így célzott hirdetések a Facebook és a 

Google partnerhálózatában szereplő további weboldalakon jelenhetnek meg. A remarketing 

listák a látogató személyes adatait nem tartalmazzák, személyazonosításra nem alkalmasak. 

A cookie-k használatát a felhasználó saját számítógépéről törölni tudja, illetve a 

böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat. Ezek a lehetőségek böngészőtől függően, 

de jellemzően a Beállítások / Adatvédelem menüpontban tehetők meg. 



További információ a Google és a Facebook adatvédelmi irányelveiről az alábbi 

elérhetőségeken olvasható. 

 

V. Érdeklődés, ajánlatkérés: 

 

A szálloda Weboldalán, személyesen vagy telefonon történő érdeklődés, vagy ajánlatkérés 

esetén a tervezett tartózkodással kapcsolatos adatokon túl a következő személyes adatok 

megadása szükséges: név, e-mail cím vagy telefonszám. Az adatkezelés célja 

kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás a Szálloda által nyújtott szolgáltatások iránt érdeklődővel 

(továbbiakban: Felhasználóval), tájékoztatás, ajánlat küldése. A Szálloda a személyes 

adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így ajánlatkérés esetében azoknak a 

Szállodához történő érkezésétől számítva legfeljebb 30 napig kezeli, illetve, amíg a 

Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez 

adott hozzájárulását. Az adatkezelés jogalapja az Érintett önkéntes hozzájárulása. A Szálloda 

a telefonbeszélgetéseket nem rögzíti. 

 

Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait cégünk kezeli) 

1. kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, 
2. kérelmezheti azok helyesbítését, 

3. kérelmezheti azok törlését, 

4. kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes 

adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy cégünk az adatokat ne törölje, vagy 

ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, 

s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje), 

5. tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, 

6. gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az 

érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel 

formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy 

másik adatkezelőnek továbbítsa cégünk. 

 

VI. Online szállásfoglalással összefüggő adatkezelés: 

 

Cégünk lehetőséget biztosít online szállásfoglalásra annak érdekében, hogy gyors, kényelmes 

és költségmentes módon foglalhasson szobát a Borostyán Med-Hotelbe. 

A személyes adatok kezelője: Endoscopia Egészségügyi Kft., 4034. Debrecen, Vágóhíd u. 2. 

7. ép. 4. em.. 

Az adatkezelés célja: a szállásfoglalás megkönnyítése, költségmentessé, hatékonyabbá tétele. 

Az adatkezelés jogalapja: a szállást foglaló személy előzetes hozzájárulása. 

A kezelt személyes adatok köre: megszólítás; vezetéknév és keresztnév; lakcím (ország, 

irányítószám, város, utca, házszám; telefonszám; e-mail cím; gazdasági társaság esetében 

cégnév és székhely, bankkártya száma, SZÉP-kártya adatok (azonosító, kártyán szereplő név), 

nem. 

Az adatkezelés időtartama: a foglalás szerinti tartózkodási dátum utolsó napját követő két év. 

Adatfeldolgozó igénybevétele: cégünk az online szállásrendszerhez informatikai szolgáltató 

segítségét veszi igénybe a következők szerint. 

http://www.google.com/privacy.html
https://www.facebook.com/about/privacy


Adtafeldolgozó: NetHotelBooking Kft. (8200 Veszprém, Boksa tér 1/A), feladata a 

RESnWEB rendszer révén az online szállásfoglalás lehetőségének biztosítása. 

A jelen adatkezelési tájékoztató elfogadásával az érintett kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, 

hogy az Adatfeldolgozó – a szolgáltatás kényelmesebbé, testreszabottá tétele érdekében – 

további adatfeldolgozókat vegyen igénybe a következők szerint 

 

További adatfeldolgozó: Hostware Kft. (1149 Budapest, Róna utca 120-122.), feladata a  

Hostware Front Office szállodai rendszer alkalmazása esetén ügyfélkezelési feladatok 

ellátása. 

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: nem jön létre szerződés a 

szállodai szobára vonatkozóan. 

Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait cégünk kezeli) 

1. kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, 

2. kérelmezheti azok helyesbítését, 

3. kérelmezheti azok törlését, 

4. kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes 

adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy cégünk az adatokat ne törölje, vagy 

ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, 

s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje), 

5. tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, 

6. gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az 

érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel 

formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy 

másik adatkezelőnek továbbítsa cégünk. 

Cégünk adatfeldolgozói szerződést kötött az adatfeldolgozói feladatokra, amelyben a 

NetHotelBooking Kft. vállalja, hogy további adatfeldolgozó igénybe vétele esetén kötelezően 

alkalmazza azokat az adatvédelmi és adatkezelési garanciákat, amelyeket az adatfeldolgozói 

szerződés előír számára, erre tekintettel a személyes adatok jogszerű kezelését az 

adatfeldolgozó esetében is biztosítjuk. 

VII. Bejelentőlapon szereplő adatok adatkezelése 

A szálloda a vendégek bejelentkezésekor bejelentőlapot kér kitölteni, melyben a vendég 

személyes adatai szerepelnek. A bejelentőlapon szereplő adatokat a szállodai szoftveren és 

papír alapon tárolja. 

A személyes adatok kezelője: Endoscopia Egészségügyi Kft., 4034. Debrecen, Vágóhíd u. 2. 

7. ép. 4. em.. 

Az adatkezelés célja: kapcsolattartás a vendég szállodában tartózkodása során, elutazást 

követően kapcsolattartás, születésnapi köszöntések küldése, vendégek megkülönböztetése, 

idegenforgalmi adó bevallásának segítése, törzsvendégprogram kezelése, előírt kötelezettség. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. 

A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, születési idő, lakcím, 

rendszám, szobaszám, érkezés-utazás dátuma, kísérők adatai, hírlevélre feliratkozás, fizetés 

módja. 



Az adatkezelés időtartama: A bejelentőlapon a vendég nyilatkozik a személyes adatok 

tárolásának hozzájárulásáról, az adatokat a jóváhagyástól számított 8 évig a szálloda tárolja. 

Adatfeldolgozó igénybevétele: Hostware szállodai szoftver 

Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait cégünk kezeli) 

1. kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, 
2. kérelmezheti azok helyesbítését, 

3. kérelmezheti azok törlését, 

4. kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes 

adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy cégünk az adatokat ne törölje, vagy 

ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, 

s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje), 

5. tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, 

6. gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az 

érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel 

formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy 

másik adatkezelőnek továbbítsa cégünk. 

 

VIII. Hírlevélre való feliratkozással kapcsolatos adatkezelés: 

Cégünk hírlevél útján tartja a kapcsolatot vendégeivel, akiknek a figyelmébe ajánlja 

szolgáltatásait, a működésével kapcsolatos újdonságokról, akciókról tájékoztatja. 

A személyes adatok kezelője: Endoscopia Egészségügyi Kft., 4034. Debrecen, Vágóhíd u. 2. 

7. ép. 4. em. 

Az adatkezelés célja: kapcsolattartás a potenciális szállóvendégekkel 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. 

A jogos érdek megjelölése: a partnerekkel, szállóvendégekkel kialakított üzleti kapcsolatok 

fenntartása, fejlesztése 

A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím 

Az adatkezelés időtartama: cégünk a hírlevélről való leiratkozásig kezeli az e-mail címeket. 

Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait cégünk kezeli) 

1. kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, 

2. kérelmezheti azok helyesbítését, 

3. kérelmezheti azok törlését, 

4. kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes 

adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy cégünk az adatokat ne törölje, vagy 

ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, 

s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje), 

5. tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, 

6. gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az 

érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel 

formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy 

másik adatkezelőnek továbbítsa cégünk. 



 

IX. Talált tárgyakkal kapcsolatos adatok adatkezelése: 

A szálloda a vendégek elutazását követően szobában és közösségi térben talált tárgyakról 

nyilvántartást vezet. 

A személyes adatok kezelője: Endoscopia Egészségügyi Kft., 4034. Debrecen, Vágóhíd u. 2. 

7. ép. 4. em. 

Az adatkezelés célja: talált tárgyak nyilvántartása, vendégek értesítése, talált tárgy 

visszajuttatása 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. 

A kezelt személyes adatok köre: szobaszám, név, talált tárgy megnevezése, dátuma 

Az adatkezelés időtartama: a talált tárgyakat a szálloda 6 hónapig tárolja, így az azokra 

vonatkozó adatokat is a listára vezetéstől számított 6 hónapig tárolja. Amennyiben a talált 

tárgyat a tulajdonos átveszi, abban az esetben az adatok törlésre kerülnek. 

Adatfeldolgozó igénybevétele: A szálloda saját szerverén kerül rögzítésre. 

Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait cégünk kezeli) 

1. kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, 

2. kérelmezheti azok helyesbítését, 

3. kérelmezheti azok törlését, 

4. kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes 

adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy cégünk az adatokat ne törölje, vagy 

ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, 

s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje), 

5. tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, 

6. gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az 

érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel 

formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy 

másik adatkezelőnek továbbítsa cégünk. 

X. Elektronikus megfigyelőrendszer: 

A Borostyán Med-hotel területén biztonsági kamerafelvételek készülnek. 

A szálloda parkjában, parkolójában, beltéri közösségi tereiben, gazdasági területein egyaránt 

kamerafelvételek kerülnek rögzítésre. A kamerafelvételek megtekintésére és hozzáféréséhez 

kizárólag az arra nevesített személyek jogosultak. 

A személyes adatok kezelője: Endoscopia Egészségügyi Kft., 4034. Debrecen, Vágóhíd u. 2. 

7. ép. 4. em. 

Az adatkezelés célja: a vendégek és személyzet biztonságának elősegítése, az értékek 

megóvása, jogsértések bizonyítása, vitás kérdések tisztázása. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása a területre való belépéssel. 

Az adatkezelés időtartama: recepción és a gazdasági területeken 30 nap, a fentieken kívüli 

terülteken 3 nap. 



 

XI. Fényképekkel és videókkal kapcsolatos adatkezelés: 

A Borostyán Med-Hotel marketing célzattal készít fotókat és videókat a szálloda területén. 

A személyes adatok kezelője: Endoscopia Egészségügyi Kft., 4034. Debrecen, Vágóhíd u. 2. 

7. ép. 4. em. 

Az adatkezelés célja: a szálloda értékesítésének segítése, vágykeltés a potenciális 

vendégekben. 

Az adatkezelés jogalapja: érintett előzetes hozzájárulása. 

A kezelt személyes adatok köre: vendégek, személyzet, modellekről készült képek, videók és 

hangfelvételek. 

Az adatkezelés időtartama: 100 év 

Adatfeldolgozó igénybevétele: A szálloda saját szerverén kerül rögzítésre. 

Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait cégünk kezeli) 

1. kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, 
2. kérelmezheti azok helyesbítését, 

3. kérelmezheti azok törlését, 

4. kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes 

adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy cégünk az adatokat ne törölje, vagy 

ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, 

s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje), 

5. tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, 

6. gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az 

érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel 

formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy 

másik adatkezelőnek továbbítsa cégünk. 

XII. Egyéb adatkezelés: 

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy egyes hatóságok, közfeladatot ellátó szervek, bíróságok 

személyes adatok közlése céljából megkereshetik cégünket. Cégünk e szervek részére – 

amennyiben az érintett szerv a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot 

csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához 

elengedhetetlenül szükséges, és amennyiben a megkeresés teljesítését jogszabály írja elő. 

 

XIII. Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek:  

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes 

adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, 

élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az 

adatkezelő fenti elérhetőségein. 



Az érintett kérelmére az információkat elektronikus formában szolgáltatjuk késedelem nélkül, 

de legkésőbb 30 napon belül, a vonatkozó szabályzatunknak megfelelően. Az érintetteknek a 

lenti jogok teljesítésére irányuló kéréseit díjmentesen teljesítjük. 

Tájékoztatáshoz való jog: 

Cégünk megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a 

személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi 

információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, 

érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva, 

ugyanakkor precíz módon nyújtsa. 

A tájékozódáshoz való jog írásban, az 1. pontban megadott kapcsolati elérhetőségeken 

keresztül gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolását 

követően – szóban is adható tájékoztatás. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy amennyiben 

cégünk munkatársainak kétsége támad az érintett személyazonossága felől, az érintett 

személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérhetjük. 

Az érintett hozzáféréshez való joga: 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben folyamatban van személyes 

adat kezelése, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő, a 

felsorolásban szereplő információkhoz hozzáférést kapjon. 

 Az adatkezelés céljai; 

 az érintett személyes adatok kategóriái; 

 azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes 

adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli 

(Európai Unión kívüli) címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; 

 a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; 

 a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; 

 a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 

 az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve 

a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető 

információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve 

milyen várható következményekkel jár. 

A fentieken túlmenően személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet 

részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a 

továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról. 

Helyesbítés joga: 

E jog értelmében bárki kérheti a cégünk által kezelt, rá vonatkozó, pontatlan személyes adatok 

helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. 

Törléshez való jog: 

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére 

indokolatlan késedelem nélkül töröljük a rá vonatkozó személyes adatokat: 

1. személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték 

vagy más módon kezelték; 



2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az 

adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

3. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 

adatkezelésre; 

4. a személyes adatok jogellenes kezelése állapítható meg; 

5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt 

jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

6. a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 

kínálásával kapcsolatosan került sor. 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés a következő célokból szükséges: 

1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása 
céljából; 

2. a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy 

tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az 

adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat 

végrehajtása céljából; 

3. a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási 

célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; 

4. vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

Az adatkezelés korlátozásához való jog: 

Az érintett kérésére korlátozzuk az adatkezelést a GDPR 18. cikkében fennálló feltételek 

esetén, tehát ha: 

1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának 

ellenőrzését; 

2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását 

3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az 

érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez; vagy 

4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai 

elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az 

érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az 

Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az érintettet az 

adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatni kell. 

Adathordozáshoz való jog: 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott 

személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, 

és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Cégünk word vagy excel 

formátumban tudja teljesíteni az érintett ilyen kérését. 



Tiltakozás joga: 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult 

arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése 

ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A 

személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az 

adatok e célból nem kezelhetők. 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást: 

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált 

adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve 

joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Nem alkalmazható a 

fenti jogosultság, ha az adatkezelés 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges; 

2. meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi 

lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek 

3. védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy 

4. az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul. 

Visszavonás joga: 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás 

visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés 

jogszerűségét. 

Eljárási szabályok: 

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől 

számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem 

nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és 

a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő 

meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem 

kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. 

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül 

megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. 

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de 

legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az 

intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a 

felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, 

törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, 

kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az 

érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. 

Kártérítés és sérelemdíj: 

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni 

vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az 

adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik 



felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban 

meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az 

adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Ha 

több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó 

érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott 

károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a 

teljes kárért. 

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt 

előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség. 

Bírósághoz fordulás joga és adatvédelmi hatósági eljárás: 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság 

az ügyben soron kívül jár el. 

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni. 

A hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési címe: 1530 

Budapest, Pf.: 5. 

Telefon: +36-1-391.1400 

E-mail ugyfelszolgalat@naih.hu 

 

 


