Adatkezelési Tájékoztató a járványügyi helyzetből adódóan fel nem használt bérletekkel
kapcsolatos meghatalmazással megvalósított adatkezelésekhez
A Komáromi Thermálfürdő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Társaság) 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) előírásai szerint,
jelen tájékoztatóval tájékoztatja Önt a személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről.
AZ ADATKEZELŐ PONTOS MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGEI:
Adatkezelő rövidített elnevezése: Komthermal kft.
Adakezelő székhelye: 2900 Komárom Táncsics M.u.34-36.
Adatkezelő központi e-mail címe: komthermal@komthermal.hu
Adatkezelő központi telefonszáma: 0634/540-426
Adatkezelő vezető tisztségviselője: Radics Török Tímea
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@komthermal.hu
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:
A járványügyi helyzetre való tekintettel 2020. évre megváltott bérletek további felhasználásával kapcsolatos
nyilatkozat Adatkezelőhöz való leadása esetleges pénz visszafizetése meghatalmazott útján.
KEZELT ADATOK KÖRE:

Meghatalmazó neve, címe, születési ideje, helye, meghatalmazott neve, címe, születési ideje, helye, tanúk neve,
címe.
Számlázás tekintetében: természetes személy esetén név, cím, számlázással kapcsolatos adatok, egyéni
vállalkozó neve, címe, adószáma, számlavezető pénzintézet neve, bankszámlaszáma.
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:
GDPR 6. cikk (1) b), miszerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az
érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések
megtételéhez szükséges.
Számla kiadás tekintetében: GDPR 6. cikk (1) c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez szükséges
A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:
- Meghatalmazás tekintetében: A meghatalmazás leadását követően a Társaság 8 évig őrzi meg a
dokumentumokat.
- Számla kiadás tekintetében: Szám tv. 169. § (1) bekezdésére tekintettel 8 évig
AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATFELDOLGOZÓK:

adatfeldolgozó:
- név: Bilance Adótanácsadó és Könyvelő Kft.
- székhely: 2900 Komárom, Erdélyi utca 4.
- adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: könyvelési feladatok ellátása
- név: Moore Stephens Wagner Kft
- székhely: 2900 Komárom, Erdélyi u. 4.
- adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: könyvvizsgálói feladatok ellátása
AZ ADATKEZELÉS SORÁN AZ ADAT AZ ALÁBBI HARMADIK SZEMÉLYEK RÉSZÉRE, A MEGJELÖLT JOGALAPPAL
KERÜL TOVÁBBÍTÁSRA:
A Társaság azonban felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő
kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során
személyes adatok átadására kötelezi a Társaságot, úgy a Társaság, jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles
a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsájtani.
AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL TÉNYE:
Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.
AZ ÉRINTETTI JOGGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK:
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A Társaság tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi
jogérvényesítési lehetőségekkel élhet a járványügyi helyzetre való tekintettel 2020. évre megváltott bérletek
további felhasználásával kapcsolatos nyilatkozat beszerzése kapcsán:
 kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes vagy az azokkal
elérendő célból a Társaságnak már nincs rá szüksége,
 kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
 élhet adathordozhatósághoz való jogával (ha az adatkezelés automatizált módon történik)
Számla kiadása tekintetében az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:
 kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes vagy az azokkal
elérendő célból a Társaságnak már nincs rá szüksége,
 kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását
***
A Társaság gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és szervezési
intézkedéseket, amelyek a GDPR és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához
szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal,
törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
A Társaság törekszik arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által meghatározott
szabályok teljesítése mellett is a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos
és közérthető legyen.
Amennyiben jelen tájékoztatóban felsorolt célok tekintetében élni szeretne a GDPR-ban meghatározott jogaival
úgy, kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be az adatvédelmi tisztviselőhöz címzett, jelen tájékoztatóban
feltüntetett elérhetőségén. Amennyiben Ön azonban szóbeli tájékoztatást kér, úgy személyazonossága igazolását
követően a Társaság erre felhatalmazott munkatársa a tájékoztatást szóban is megadhatja, ha a tájékoztatáshoz
szükséges adatok részére rendelkezésére állnak. Minden más esetben az igényt munkatársunk rögzíti és a
kérelem beérkezésétől számított legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt kérelmével kapcsolatosan. Ezt a
határidőt maximum további két hónappal hosszabbíthatjuk meg, ha a kérelem összetettsége vagy az aktuálisan
kezelt kérelmek száma ezt indokolja, ellenben erről a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül,
elektronikus úton tájékoztatjuk.
Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal élhet.
Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatban Ön panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz, vagy választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez.
Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság gyakorlata
alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, ha előbb az adatkezelőhöz, esetünkben tehát hozzánk fordult, de
nem intézkedtünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadta el. Javasoljuk ezért, hogy először
Társaságunkkal vegye fel a kapcsolatot!
NYILATKOZAT
Alulírott, ……………………………………………
születési helye és ideje:

………………………………………

anyja neve:………………………………………………………
Kijelentem, hogy a Társaság Adatkezelési Tájékoztató a járványügyi helyzetből adódóan fel nem használt
bérletekkel kapcsolatos meghatalmazással megvalósított adatkezelésekkel kapcsolatos adatkezeléshez szóló
adatvédelmi tájékoztatóját megismertem, az abban foglaltakat tudomásul veszem.
Komárom, ……………………………
…………………………..
aláírás
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