
 

Adatvédelmi nyilatkozat 
 

Bevezető 
A Haus Kati ’97 Bt. által üzemeltetett Wellness Hotel Katalin**** szálloda, továbbiakban, mint 
Szolgáltató vagy Szálloda a tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok 
védelmét. A 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. A Szálloda a jogszabályoknak való 
megfelelés céljából megalkotta jelen adatvédelmi nyilatkozat, melynek ezúton aláveti magát. 
Jelen nyilatkozat a mindenkori hatályos jogszabályok alapján kerül kialakításra, különös 
tekintettel 

 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvényre (a továbbiakban: Adatvédelmi törvény); 

 a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. 
évi XLVII. törvényre; 

 a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi 
XLVIII. törvényre; 

 a személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 
95/46/EK irányelvére; 

 az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 
1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvényre; 

 az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényre (a 
továbbiakban Elker törvény); 

 a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről 
szóló 1995. évi CXIX. törvényre; 

 a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól 
szóló 2005. évi CXXXIII. törvényre. 

Jelen nyilatkozat 2015. október 20-tól további rendelkezésig vagy visszavonásig hatályos. A 
nyilatkozat módosításai a Szolgáltató weblapján (www.hotelkatalin.hu) történő közzététellel 
lépnek hatályba. Jelen nyilatkozat hatálya kiterjed a Szálloda által folytatott valamennyi 
személyes adatot tartalmazó adatkezelésre.  
Jelen nyilatkozatban használt fogalmak – úgymint személyes adat, adatkezelő, adatkezelés és 
így tovább – tekintetében az Adatvédelmi törvény 3. §-ban található értelmezések irányadóak. 
 

http://www.hotelkatalin.hu/


Az adatkezelés jogalapja, célhoz kötöttsége és egyéb elvei 
Személyes adat akkor kezelhető, ha 

 ahhoz az érintett hozzájárul, vagy 

 azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – 
helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli. 

Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy 
aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése 
a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy 
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és 
ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban 
áll. 
Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes 
hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, 
valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához 
vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az 
érintett személyes adatai kezelhetőek. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását 
tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy 
utólagos jóváhagyása nem szükséges. 
Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés 
végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes 
adatok kezelése szempontjából – e törvény alapján – az érintettnek ismernie kell, így különösen 
a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az 
adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A 
szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul 
adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez. 
Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett 
adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában 

 a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy 

 az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen 
érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával 
arányban áll 

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. 
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. 
Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson 
alapul vagy kötelező. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni 
kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és 
jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés 
időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az érintett hozzájárulásával 
és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése vagy harmadik személy jogos 
érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A 
tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati 
lehetőségeire is.  
A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az 
érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő 
rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek. Az 



adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés 
céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az 
adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. 
 

Funkcionális adatkezelés 
1. Adatkezelés a weboldalon 

a) Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Adatvédelmi törvény 5. § (1) 
bekezdése, illetve az Elker törvény 13/A. § (3) bekezdése. A szolgáltatás igénybevételével a 
Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Haus Kati 97’ Bt. a jelen adatvédelmi tájékoztatóban 
leírtaknak megfelelően, a szolgáltatás teljes körű nyújtásának céljából a Szálloda összegyűjtse és 
kezelje személyes adatait.  
b) Az érintettek köre: a weboldalon foglaló és ajánlatot kérő valamennyi érintett. 
c) Az adatgyűjtés célja: a Szolgáltató a weboldal teljes körű használata, pl. szolgáltatás 
nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, 
teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal 
kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait. 
d) A kezelt adatok köre: a látogatás dátuma és időpontja, a látogató felhasználó 
számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, név, telefon, e-mail cím, dátum és időpont, 
felnőtt személyek száma, gyermekek száma és életkora, ellátás típusa, továbbá a Felhasználó 
által megadott egyéb személyes adatok.  
e) Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a szobafoglalástól számított 5 
év, ajánlatkérés esetén, ha nem jött létre szerződés azonnal; míg a hírlevél küldéséhez adott 
hozzájárulások esetében a hozzájárulás visszavonásáig. A számviteli bizonylatok esetében a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrzi meg Szolgáltató. 
f) Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a személyes adatokat az 
adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával. 
g) Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: a személyes adatok törlését, 
vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni: 
- postai úton a Haus Kati '97 Bt. 8315 Gyenesdiás, Szent István utca 5. címen, vagy 
- e-mail útján az info@hotelkatalin.hu címen. 

2. Cookie-k (sütik) kezelése 
a) Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k 
használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő 
közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.  
b) Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett. 
c) Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése. 
d) Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok 
e) Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a 
session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart. 
f) Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az 
adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával. 
g) Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük 
van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az 
Adatvédelem menüpont beállításai alatt. 

3. Hírlevél, DM tevékenység 
a) Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és 
a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. 
törvény 6. § (5) bekezdése. 
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b) Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett. 
c) Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) 
küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, 
akciókról, új funkciókról stb.  
d) Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum, időpont. 
e) Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat 
visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés. 
f) Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az 
adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával. 
g) Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor, 
ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről. 
A Szolgáltató e célból történő adatkezelésének nyilvántartási száma: NAIH-89025/2015. 

4. Belső adatvédelmi szabályok 
a) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, melyet a bejelentő lap aláírásával juttat 
kifejezésre. 
b) Az érintettek köre: a Szálloda vendégei 
c) Az adatkezelés célja: az idegenforgalmi adóval kapcsolatos jogszabályi előírásoknak való 
megfelelés. 
d) Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: amíg az illetékes hatóság az 
adott jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítését ellenőrizheti, továbbá a 
szerződés esetén határideje – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésének 
megfelelően – az adott évet követő 7. év december 31-e. 
e) A kezelt adatok köre: név, lakcím, állampolgárság, születési hely és idő, telefonszám, 
rendszám, egyéb személyes adatok.  
f) Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az 
adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával. 

5. Névjegykártyák adatkezelése 
a) Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, mely azzal a cselekedettel 
történik, amikor Felhasználó átadja Szolgáltató részére a személyes adatait tartalmazó 
névjegyét. 
b) A kezelt adatok köre: név, telefonszám, lakcím, e-mail cím, munkahely, munkahely címe, 
továbbá a névjegykártyán szereplő egyéb személyes adat.  
c) Az adatkezelés célja: a kapcsolatépítés, a személyek közötti érintkezés megkönnyítése. 
d) Az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a 
névjegykártya megsemmisítésére vonatkozó utasításig. 
e) Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat 
az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával. 
Jelen adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit megfelelően kell alkalmazni a névjegykártyák 
átadása, azok kezelése esetén. 
 

Adatbiztonság 
Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy 
biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. Az adatkezelő, illetve tevékenységi 
körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá 
megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási 
szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre 
juttatásához szükségesek. 
Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, 
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a 



véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó 
hozzáférhetetlenné válás ellen. 
A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében 
megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – 
kivéve ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az 
érintetthez rendelhetők. 
A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó 
további intézkedésekkel biztosítja 
a. a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását; 
b. az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli 

berendezés segítségével történő használatának megakadályozását; 
c. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli 

berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják; 
d. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor 

és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe; 
e. a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és 
f. azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön. 
Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések 
meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. 
Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok 
magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az 
adatkezelőnek. 
 

Az érintettek jogai 
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes 
adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését 
a Szolgáltató jelen nyilatkozatban megadott elérhetőségén. 
Az érintett kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés 
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az 
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy 
kapták meg az adatokat. A Szolgáltató köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb 
idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában, ingyenesen 
megadni a tájékoztatást. 
A valóságnak meg nem felelő személyes adatot a Szolgáltató az érintett kérelmére helyesbíti. 
A személyes adatot a Szolgáltató törli, amennyiben 

 annak kezelése jogellenes, 

 az érintett kéri, 

 az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható –, feltéve, 
hogy a törlést törvény nem zárja ki, 

 az adatkezelés célja megszűnt, 

 az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, 

 azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. 
A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az 
adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára 
való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 
 



Jogorvoslat, kártérítés, elérhetőségek 
Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha 

 a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi 
kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy 
jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény 
rendelte el; 

 a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-
kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; 

 törvényben meghatározott egyéb esetben. 
Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 
15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a 
kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát 
megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – 
megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett 
intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot 
korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 
Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – 
annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el. 
A Szolgáltató az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem 
követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a 
felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok 
idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy 
súlyosan gondatlan magatartásából származott. 
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóságnál, a következő elérhetőségeken is lehet élni: 
        Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
        Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
        Telefon: +36 (1) 391-1400 
        Fax: +36 (1) 391-1410 
        E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
        Weboldal: www.naih.hu 
        Elnök: Dr. Péterfalvi Attila 
  Az adatkezelő adatai, elérhetőségei 
        Név: Haus Kati ’97 Bt. 
        Cím: 8315 Gyenesdiás, Szent István utca 5. 
        Telefon: +36 83 311 324 
        E-mail: info@hotelkatalin.hu 
        Web: www.hotelkatalin.hu 
 


