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1) Az adatkezelésébe kerülő személyes adatokat a Pizza Tábor Kft. nyilvánosságra nem hozza, 

külföldre nem továbbítja, és harmadik félnek nem adja át 

2) A Pizza Tábor Kft. gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi mindazokat a 

technikai intézkedéseket, illetve kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az 

adatvédelmi rendelkezések megvalósulásához szükségesek, összhangban az Infotv. 

rendelkezéseivel.  

3) A Megrendelő által megadott adatokért, azok helyességéért, teljességért és valódiságáért a 

Megrendelő a felelős. A tévesen megadott adatokból eredő károkért a Pizza Tábor Kft. akkor 

sem felel, ha az adat téves jellegét felismerhette. Ha a Megrendelő más személy nevében jár 

el, a Megrendelő felelős azért, hogy a jelen Adatvédelmi nyilatkozat és tájékoztató szerinti 

feltételekkel megegyező adatvédelmi hozzájáruló nyilatkozattal az érintett személytől 

rendelkezzék, illetve ennek bizonyítása is őt terheli.  

4) A személyes adatok kezelése a szállásfoglalás interneten vagy telefonon történő leadásával 

megkezdődik, és a kezelés a személyes adatok kérelemre való törléséig, az adatkezelési cél 

megszűnéséig, illetve az adatkezelés Megrendelő általi megtiltásáig tart. 

5) Pizza Tábor Kft. Megrendelő által megadott adatokat, mint név, születési hely, idő, lakcím, 

személyi igazolvány száma, telefonszám az Miskolci Megyei Jogú Város Önkormányzata által 

kivetett Idegenforgalmi Adó bevallásának és megfizetésének ellenőrizhetősége végett 5 éven 

át tárolja. 

6) Az adatkezeléssel kapcsolatban a Megrendelőnek az alábbi jogai, jogorvoslati lehetőségei 

állnak fenn: 

a) A Megrendelő tájékoztatást kérhet a Pizza Tábor Kft-től annak elérhetőségein (e-mail: 

ptapartman@gmail.com; postacím: 3525 Miskolc, Városház tér 2.; telefonszám: +3620 

4220107) a személyes adatok kezeléséről; ennek során a Pizza Tábor Kft. tájékoztatást ad az 

általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, illetve az esetleges 

adatfeldolgozásról, vagy az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.  

A Pizza Tábor Kft. köteles megadni a tájékoztatást, amelyet csak törvényben meghatározott 

ok alapján tagadhat meg. A tájékoztatás megtagadása esetén jogainak érvényesítése érdekében 

a Megrendelő bírósági jogorvoslattal élhet, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: NAIH) fordulhat vizsgálat lefolytatása 

érdekében.  

b) A Megrendelő a személyes adat helyesbítését, illetve törlését vagy zárolását bármikor 

kérheti a Pizza Tábor Kft-től az a) pontban megadott elérhetőségeken.  

c) A Megrendelő tiltakozhat a személyes adatának kezelése ellen a Pizza Tábor kft. az a) 

pontban megadott elérhetőségekre eljuttatott nyilatkozatában, ha az adatkezelés jogszerűségét 

kifogásolja; ebben az esetben a Pizza Tábor Kft. a döntésről írásban értesíti a Megrendelőt.  


