ELŐZETES ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁS
Kedves Vendégünk!
Ez az adatkezelési tájékoztatás azért készült, hogy Ön a személyes adataira vonatkozó nyilatkozata előtt – a hatályos jogszabályok
alapján – a jogai gyakorlásához és személyes adatainak biztonságához szükséges információk birtokába kerüljön.
A tájékoztatás az alábbi jogszabályokon alapul:
 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)
 a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.)

1. Miért kérjük a hozzájárulását személyes adatainak kezeléséhez? (Az adatkezelés célja Infotv. 16. § (1) bekezdés c) pont)
Szeretnénk, ha Ön a Vendéglátója vagy Szekszárd Megyei Jogú Város nevében elektronikus levelekben (e-mail) rendszeresen
tájékoztatást kapna Szekszárd Megyei Jogú Város turisztikai szolgáltatásairól és eseményeiről.
2. Milyen személyes adat megadását kérjük Öntől? (A kezelt adatok köre)
Ahhoz, hogy Önt tájékoztatni tudjuk – hozzájárulása esetén – nyilvántartásba vesszük a nevét, az e-mail címét, a lakóhelyének az
irányító számát. Ezeken túl az 1. pontban megfogalmazott cél érdekében semmilyen más adatát nem kezeljük.
3. Mi a feltétele annak, hogy az Ön adatait kezeljük, és a tájékoztató e-maileket megkapja? (Az adatkezelés jogalapja Infotv.
5. § (1) bekezdés d) pontja, 16. § (2) bekezdés a) pont, Grt. 6. § (1)-(2) bekezdés)
Az Ön adatainak kezelésérére és a tájékoztató e-mailek küldésére kizárólag akkor kerül sor, ha Ön ehhez nyilatkozatban
előzetesen hozzájárul.
4. Ki kezeli az Ön adatait? Hogyan történik az adatok kezelése? (Tájékoztatás az adatkezelőről, az adatfeldolgozóról és az
adatvédelmi tisztviselőről Infotv. 16. § (1) bekezdés a)-c) pont)
Az Ön által megadott személyes adatok (neve, e-mail címe, a lakóhelyének az irányító száma) kezelője (továbbiakban:
Adatkezelő): Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (7100 Szekszárd, Béla király tér 8., postmaster@szekszard.hu),
az adatokat az Adatkezelő megbízása alapján a Szekszárdi Turisztikai Nonprofit Kft. (7100 Szekszárd, Garay tér 17.,
szekszard@tourinform.hu) dolgozza fel (a továbbiakban: Adatfeldolgozó). Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
adatvédelmi tisztviselőjének neve és címe: Kovácsné dr. Kubik Andrea, tel: 74/504-143, e-mail: andi@szekszard.hu
Az Adatfeldolgozó az Ön személyes adatait zárt informatikai rendszerben rögzíti, az Ön által megadott e-mail címre tájékoztató
levelet küld. Az Adatfeldolgozó az adatokat más számára nem adja át. Az Adatfeldolgozó munkatársai szigorú adatvédelmi
szabályok alapján, titoktartási kötelezettséget vállalva dolgoznak. Az Adatfeldolgozó a személyes adatok biztonságát, a műszaki
és személyi feltételeket biztosítja.
Meddig lehet az Ön által megadott adatokat kezelni? (Az adatkezelés időtartama Infotv. 5. § (5) bekezdés, 16. § (2) bekezdés
b) pont)
Az Adatkezelő az Ön személyes adatait a hozzájáruló nyilatkozata visszavonásáig kezelheti. Ha az adatkezelés körülményeiben
változás következik be, az Adatkezelő megkeresi Önt azzal, hogy nyilatkozatát a változások ismeretében fenntarthatja vagy
visszavonhatja. Az Adatkezelő az adatkezelés megkezdésétől kezdve legalább három évente felülvizsgálja az adatkezelését.
5. Az Ön hozzájáruló nyilatkozatának lemondása (A nyilatkozat lemondása Grt. 6.§ (3) bekezdés)
Ön a hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja. Ennek a módja: 1. Az
Adatfeldolgozó szekszard@tourinform.hu e-mail címére küldött elektronikus levélben megfogalmazott lemondás, 2. minden, az
Ön címére küldött e-mail végén található nyilatkozattal elektronikusan.
Amennyiben az adatai kezeléséhez való hozzájárulását nyilatkozatban visszavonja, adatai törlésre kerülnek.
6. 16 évnél fiatalabb kiskorúak adatkezelése (Infotv. 6. § (3) bekezdés)
16 éven aluli kiskorúak nem adhatnak meg magukról személyes adatot, kivéve, ha szülőktől ehhez engedélyt kértek, ugyanis az
Infotv. értelmében 16 évet be nem töltött kiskorú hozzájárulásának érvényességéhez a törvényes képviselőjének beleegyezése
vagy utólagos jóváhagyása szükséges.
7. Az érintett jogai (Infotv. 14.§ és 16. § (1) bekezdés d) pont)
a) az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon (előzetes
tájékozódáshoz való jog);
b) kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az Adatkezelő a rendelkezésére bocsássa
(hozzáféréshez való jog);
c) kérelmére, személyes adatait az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (helyesbítéshez való jog);
d) kérelmére, személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozásához való jog);
e) kérelmére, személyes adatait az adatkezelő törölje (törléshez való jog);
f) ha a személyes adatainak kezelésekor jogsértést észlel, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.) fordulhat és eljárását kezdeményezhet (hatósági
jogorvoslathoz való jog);
g) a bíróság eljárását kezdeményezheti ( bírósági jogorvoslathoz való jog).
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