Adatkezelési Tájékoztató
a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő és a Városi Tanuszoda díjszabásával kapcsolatos
személyes adatkezelésekre vonatkozóan
Az Adatkezelő adatai, elérhetősége
Az adatkezelő neve:
Elérhetőségeink:
Postai címünk:
Email címünk:
Telefonszámunk:

Mezőkövesdi Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.
3400 Mezőkövesd, Dózsa György út 2.
mezvgrt@t-online.hu
+36-49-505-149

Alkalmazott jogszabályok
Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a személyes adatok kezelését a mindenkori hatályos,
különösen pedig az alábbiakban felsorolt jogszabályi előírásoknak megfelelően végzi:




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 helyezés (általános
adatvédelmi rendelet), vagy más néven GDPR: General Data Protection Regulation;
2011. évi CXII. törvény (Infotv.) az információs önrendelkezési jogról és
információszabadságról.

Panaszkezelés és további jogérvényesítési lehetőségek
Mindent tőlünk telhetőt megteszünk, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak
megfelelően történjék. Amennyiben úgy érzi, hogy nem feleltünk meg ennek vagy bármilyen kérdése
merülne fel ezzel kapcsolatban, kérjük jelezze Nekünk fenti elérhetőségeinken.
Személyes adatai védelméhez fűződő jogai megsértése esetén jogorvoslati lehetőségért – amennyiben
az Adatkezelő az Ön jelzése ellenére sem szünteti meg jogsértő magatartását – a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, alábbi elérhetőségein:
Hivatalos név:
Postai cím:
Telefonszám:
Email:
Weboldal:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
+3613911400
ugyfelszolgalat@naih.hu
www.naih.hu

Kedvezményes belépőjegyek igénybevételéhez kapcsolódó személyes adatok kezelése
Az adatkezelés célja
A kedvezményes belépőjegyek igénybevételére való jogosultság igazolása.
Az adatkezelés jogalapja

Önkéntes hozzájáruláson alapul az adatkezelés az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) és az
információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
alapján. A kedvezmények igénybevételéhez a jogosultságot igazolni szükséges, így a kedvezményes
jegy igénylése esetén előzetesen megismerve és elfogadva a pénztárakba és az adatkezelő weboldalára
is kihelyezett Adatkezelési tájékoztatóba foglalt idevonatkozó személyes adatok kezelésére vonatkozó
részleteket ráutaló magatartással önkéntes hozzájárulását adja az érintett a személyes adatok
kezeléséhez.
A kezelt adatok köre
A kedvezmények igénybevételéhez a jogosultságot igazolni szükséges a jogosultságot igazoló alábbi
okmányok, igazolványok felmutatásával:
-

érvényes nyugdíjasigazolvány
érvényes diákigazolvány
állandó eredeti lakcímkártya és személyi igazolvány együttes felmutatása

Az adatkezelés időtartama
A jogosultság igazolásának időpontjáig.
Adattovábbítás címzettje
A kezelt adatokat nem továbbítjuk, a kezelt adatokat az érintett okmányok, igazolványok bemutatása
során történő ellenőrző megtekintéssel kezeljük.
Jogérvényesítés
Adatai kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást fenti elérhetőségeinken.
A kezelt személyes adatait nem rögzítjük, csak az érintett okmányok, igazolványok bemutatása során
történő ellenőrző megtekintéssel kezeljük.
Az Adatkezelési tájékoztató felülvizsgálata és elérhetősége
Fenntartjuk a jogot jelen tájékoztató felülvizsgálatára és szükség szerinti módosítására, amely indokolt
lehet a vonatkozó jogszabályok vagy adatkezelési tevékenységünk, az arra alkalmazott technológia
megváltozása esetén egyaránt. Amennyiben a módosítás az önkéntes hozzájárulása alapján kezelt
személyes adatait is érinti, akkor erről haladéktalanul tájékoztatjuk, s személyes adatai további
kezelését felfüggesztjük mindaddig, amíg ahhoz nem járul hozzá újra.
A mindenkori hatályos Adatkezelési tájékoztató elérhető mindig a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő és a
Városi Tanuszoda pénztáraiban-, illetve az adatkezelő weboldalán a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő és a
Városi Tanuszoda Díjszabásának elérhetőségénél nyilvánosan közzé téve.

