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Utazási feltételek
I. Az utazási szerződés
1. A For two Kft. által közvetített külföldi utazásokra a Polgári Törvénykönyv 6:254. paragrafusa, az utazási
szerződésről szóló 281/2008. (XII. 28.) sz. kormányrendeletben, az utazásszervező utazási feltételeiben
és az adott légitársaság illetve hajóstársaság megfelelő szabályzatában, szállítási feltételeiben előírtak az
irányadók.
2. Az utazás megrendelésével, a jelentkezés nyilvántartásba vételével és visszaigazolásával, valamint az
előleg befizetésével létrejön az utas és az utazásszervező között az utazási szerződés.
3. Az utazás időtartamát, a szolgáltatások meghatározását, minőségét, a teljesítés módját és a részvételi
díjat az utazásszervező által közzétett programajánlat, illetve a megrendelés visszaigazolása tartalmazza.
4. Az utazásszervező felhívja az utas/megrendelő figyelmét, hogy az utazási szerződés csak az előbb
felsorolt feltételek mindegyikének hiánytalan megvalósulásával és a részvételi díj (teljes részvételi díj)
utazásszervező bankszámlájára vagy pénztárába történő beérkezésével lép hatályba. Az utazásszervező
külön felhívja az utas/megrendelő figyelmét, hogy az előző mondatban meghatározottak alapján létrejött
utazási szerződés érvényes, de nem hatályos, és mindaddig amíg a szerződés nem lép hatályba, addig
az utazásszervezőt nem terheli az elutaztatási kötelezettség.
5. Az utazás időtartama alatt az utas és az utazásszervező közreműködője között bármilyen formában és
bármilyen ok miatt, de az utazásszervező írásbeli hozzájárulása nélkül létrejött szerződés és az ebből
eredő kötelezettségek, teljesítések, ellenszolgáltatások az utazásszervező tekintetében érvénytelenek,
nem vonatkoznak az utazásszervezőre, azok teljesítéséért, helytállásáért való felelősséget az
utazásszervező kizárja.
6.
Az utas/megrendelő a szerződés aláírásával tanúsítja, hogy állampolgársága szerinti országának
jogszabályai alapján cselekvőképes, önállóan jogosult az utazási szerződés aláírására.
7. Az utazásszervező jogosult a szerződéskötési feltételeket egyoldalúan módosítani.
8. Az
utazásszervezőt nem terheli szerződéskötési kötelezettség. Az utazásszervező az
utassal/megrendelővel történő szerződéskötést bármikor, indokolás nélkül elutasíthatja.
9. Az utazási szerződés részét képezi az utazásszervező által kiállított foglalás visszaigazolása, az
utazásszervező által elektronikusan vagy nyomtatott formában közzétett prospektus az utazási
szerződésben rögzített pozíciószámon.
10.
A szerződés hatálybalépése:
Az érvényes utazási szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy a teljes részvételi díj a szerződésben
rögzített indulási napot megelőző 60-30. napig beérkezzen az utazásszervező bankszámlájára.
Amennyiben az utas/megrendelő utazásközvetítőnél fizette be az előleget/részvételi díjat, úgy jogosult az
utazásszervezőnél telefonon, levélben vagy elektronikus levélben tájékoztatást kérni arról, hogy a
közvetítőnél befizetett/átutalt összeg megérkezett-e az utazásszervező bankszámlájára.
II. A díjfizetés feltételei
Az utas jelentkezésekor előleget fizet, melynek mértéke a részvételi díj és az utas által megrendelt
szolgáltatások összesített díjának 40%-a, repülős hajóutak csomagfoglalása esetén 50%-100%-a. Az
utazási szerződés (vagy annak módosítása) szerinti hátralék összege a szerződésen szereplő határidőig
– 60-tól 30 nappal indulás előtt – fizetendő. A hátralék befizetésével kapcsolatban az utazásszervező
külön értesítést nem küld. Amennyiben az utas ezen feltételt nem teljesíti, a szerződés nem lép hatályba,
és az utazásszervező a megrendelést lemondottnak tekintheti, és jogában áll az utazási feltételekben
rögzített lemondási költséget felszámítani.
2. Ha a jelentkezés az utazást megelőző 45 - 30 napon belül történik, akkor a teljes részvételi díj fizetendő
(a többi megrendelt szolgáltatás díjával együtt).
3. Az utazásszervező a teljes összeg befizetése ellenében az utazás megkezdése előtt néhány nappal a
befizetett és visszaigazolt szolgáltatások igénybevételére jogosító részvételi jegyet küld az utasnak
(amennyiben az utas utazásközvetítő irodánál fizetett be, úgy a közvetítő irodának), melyet az indulás
előtt az utazásszervező képviselőjének be kell mutatni. Ellenkező esetben az utas az utazáson nem vehet
részt. Az utas csak a részvételi jegyen szereplő szolgáltatások igénybevételére jogosult.
4. Az utas a személyes, különleges kéréseket, kívánságokat, feltételeket, amelyek az utazással, az azon
1.
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való részvételével kapcsolatosak, az utazási szerződés megkötése előtt köteles az utazásszervező
tudomására hozni. Ezeket elfogadásuk esetén az utazásszervező legkésőbb az utazási okmányok
átadásakor, a részvételi jegyen írásban igazolja vissza.
III. A részvételi díjak érvényessége
1. A részvételi díj az utazási ajánlatban meghirdetett szolgáltatások időtartamára az adott minőségben az
árat, az utazásszervező szervezési díját és az általános forgalmi adót tartalmazza. Nem tartalmazza az
útlevél, az esetleges vízum költségét és a költőpénzt.
2. A szállítási költségek, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó adók, illetékek, közterhek, a valutaárfolyamok
jelentős megváltozása miatt az utazásszervező a részvételi díjat legkésőbb az utazás megkezdése előtt
20. napig felemelheti. Ha a részvételi díj emelése a 8%-ot meghaladja, akkor az utas az erről kapott
értesítéstől számított 6 naptári napon belül írásban elállhat a szerződéstől, és az utazásszervező a
befizetett részvételi díjat visszafizeti.
3. Az utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori útlevél-, vízum-, vám- és devizajogszabályokat
betartani. Ezek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő költségek és károk az utast terhelik.
4. Az utazásszervező – az utas kérésére – csak az Európai Unió tagállamának állampolgárát köteles
tájékoztatni a cél- és tranzitországok útlevél-, vízum-, illetve egészségügyi beutazási szabályairól,
előírásairól. Más államok állampolgárainak, ideértve a hontalanokat és a kettős állampolgárokat is, az
illetékes diplomáciai képviselet ad felvilágosítást.
IV. Lemondási feltételek
Az utas/megrendelő az utazási szerződéstől az indulás napjáig írásban megtett nyilatkozatával bármikor
elállhat. A lemondás akkor válik hatályossá, amikor a lemondó nyilatkozatot az utazásszervező kézhez
kapja. Az utas elállási jogát bánatpénz megfizetése ellenében gyakorolhatja. Elállási jogát bánatpénz
megfizetése ellenében. A bánatpénz mértéke:
a., Repülőjegyek értékesítése esetén:
- A légitársaság feltételei szerint
1.

b., Repülős csomagajánlatok esetén a legszigorúbb feltételek, amennyiben az Utazásszervező másképp
nem rendelkezik:
- 30 napig a részvételi díj 25%-a
- 29-22 napig a részvételi díj 40%-a
- 21-15 napig a részvételi díj 55 %-a
- 14-7 napig a részvételi díj 75 %-a
- 6-3 napig a részvételi díj 85%-a
- 3 napon belüli lemondás esetén, illetve ha az utas a lemondását nem közli, a részvételi díj 100%-át
köteles az Utazásszervezőnek megtéríteni.
c., Külföldi utazásszervező által értékesített repülős, SPECIÁLIS CSOMAGTÚRA AJÁNLATOK esetén:
Külföldi utazásszervező által értékesített, speciális (a foglalási rendszerben X jellel feltüntetett), külföldi
indulású csomagtúra ajánlatok esetében a foglalás kizárólag maximum 30 napon belüli indulással
lehetséges. A For Two (illetve utazásközvetítője) a foglalás megkezdése előtt köteles felhívni az utas
figyelmét, továbbá köteles az utazási szerződésben is feltüntetni, egyértelművé tenni az ilyen jelzésű
utakat. Erre vonatkozóan a lemondási feltételek:
- Foglalás utáni lemondás nem lehetséges, kötbér: 100%
- Névmódosítás: nem lehetséges
- Harmadik személy részére történő átírás (névcsere): nem lehetséges
- Fizetés: kizárólag egy összegben, a foglalással egyidejűleg
d., Egyéni és buszos utazás, valamint csak szállásfoglalás esetén a legszigorúbb feltételek, amennyiben az
Utazásszervező másképp nem rendelkezik:
- 46 napig a részvételi díj 20%-a
- 45-36 napig a részvételi díj 50%-a
- 35-4 napig a részvételi díj 80 %-a
- 3 napon belüli lemondás esetén, illetve ha az utas a lemondását nem közli, a részvételi díj 100%-át
köteles az Utazásszervezőnek megtéríteni.
e., HAJÓUTAK esetén a legszigorúbb feltételek, amennyiben az hajótársaság/utazásszervező másképp
nem rendelkezik:
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-

Általános csak hajóút foglalás esetén:
szerződéskötéstől – 36.napig: 25%,
35-16.napig: 60%,
15-8.napig: 80%, 7–0.napig: 100 %
- Repülős hajóutak csomagfoglalása esetén:
szerződéskötéstől – 30.napig: 80%,
29-0.napig: 100%
- Csoportos hajóutak és egyéb akciós hajóutak foglalása esetén:
- Csoportos hajóutak: Nem visszatéríthető, a szerződéskötéstől az indulás napjáig 100% a kötbér.
Egyéb akciós utak: az utazást közvetítő szerződésen feltüntetett kötbér az irányadó.
Az e pontban meghatározott bánatpénz mértékek az áfát nem tartalmazzák.
Ha az utas átjelentkezik egy másik utazásra vagy más időpontra, akkor is a IV. 1. pontban meghatározott
bánatpénzt köteles az utas/megrendelő megfizetni, kivéve, ha az utazásszervező ajánlja fel a változtatás
jogát kívüli átjelentkezés esetén 3.000 Ft/ fő.
3. Semminemű visszatérítés nem illeti meg azt az utast, aki az utazás folyamán lép vissza a szerződéstől,
vagy azért nem tud részt venni az utazáson, mert a vonatkozó mindenkori (útlevél, vízum, deviza, vám
stb.) előírásokat nem tartotta be.
4. Az utazásszervező a befizetett összeg – az utazási szerződés megkötésétől számított időre az érintett
naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű – kamattal
növelt visszatérítése mellett a szerződéstől elállhat az utazás megkezdése előtti 20. napig (és köteles
erről az utast is ugyaneddig az időpontig értesíteni), ha az utazáshoz szükséges legkisebb létszám nem
jött össze, illetve bármikor, ha az utazás lebonyolítása az utasok egészségét és biztonságát közvetve
vagy közvetlenül veszélyezteti.
5. Ha az utas szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti vagy sérti utastársai
nyugalmát, egészségét, biztonságát, érdekeit, utazását, az utazási szerződés, program teljesítését, nem
az elvárható magatartást tanúsítja, akkor figyelmeztetés után az utazásszervező jogosult azonnali
hatállyal kizárni az utast az utazásból, jogosult elállni a szerződéstől, és az utas a hazautazásáról maga
köteles gondoskodni. Ebben az esetben az utazásszervező jogosult kárainak megtérítését követelni az
utastól.
2.

V. BBP-biztosítás
Az utazásszervező kárenyhítési és kármegelőzési kötelezettsége alapján szerződéskötési feltételként
írhatja elő, hogy az utas az utazás időtartamára betegség-, baleset- és poggyászbiztosítással
rendelkezzen. Az utazás során az utas által harmadik személynek okozott kárért az utas felelős.
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VI. Visszatérítés
1. A szerződés hibás teljesítése esetén az utas a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles a kifogását
az utaskísérővel és a helyszíni szolgáltatóval közölni. A közlés késedelméből eredő kárért az utas felelős.
Az utaskísérő az utas bejelentését annak kérésére köteles jegyzőkönyvbe foglalni és ennek egyik
példányát az utasnak átadni. A kártérítési kérelmet a hazaérkezéstől számított 10 napon belül írásban kell
benyújtani az utazásszervezőnek. A panasz megfelelő alátámasztására a bejelentéshez csatolni kell a
kifogásra okot adó cselekmény helyén az utazásszervező megbízottjai vagy a szolgáltató által felvett
jegyzőkönyv vagy az igazoló dokumentumok egy példányát.
2. Az utazásszervező
nem köteles a díjat leszállítani, ha az utas valamely szolgáltatást saját
elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okok miatt nem vett igénybe.
3. Az
utazásszervező köteles a szerződésszegéssel okozott kárt megtéríteni. Mentesül a kár
megtérítésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű teljesítés érdekében úgy járt el,
ahogy az az adott helyzetben elvárható és a kárt olyan szokatlan, előre nem látható körülmény okozta,
amely az utazásszervező érdekkörén kívül áll, s amelynek következményeit az utazásszervező a
legkörültekintőbb gondosság ellenére sem tudta elhárítani, illetve ha a kárt az utas vagy a szerződés
teljesítésében érdektelen harmadik személy okozta.
4. Az utazásszervező ebben az esetben lehetőségeihez képest segítséget nyújt az utasnak.
5. Az
utas saját maga köteles gondoskodni dolgainak őrzéséről, felügyeletéről, kivéve, ha az
utazásszervező, annak képviselője vagy közreműködője a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette. A
megőrzésre való átvételt az utasnak átadott csomagjegy/elismervény bizonyítja.
6. Az utazásszervező nem felel olyan szolgáltatások elmaradásáért, amelyek a közlekedési eszközök
késése, illetve menetrendváltozás miatt, vagy a járat törlésének következtében maradnak el.
7. Az utazásszervező fenntartja a jogot a szálláshely kategórián belüli megváltoztatására, valamint a
programok azonos értékű programokra történő felcserélésére kivételes esetekben, ha erre olyan tényezők
rákényszerítik, melyekre az utazásszervezőnek nincs ráhatása.
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8.
9.

Az utazásszervező a kártérítési felelősségét a részvételi díj kétszeresében korlátozza.
Ha vis maior (mint például háború, természeti csapás, járvány, sztrájk stb.), az utazást befolyásolják vagy
meghiúsítják, ezért és a szolgáltatások fenti okokból bekövetkezett elmaradásáért az utazásszervező
felelősséget nem tud vállalni. A bekövetkezett változásokért az utazásszervező kártérítési felelősséggel
nem tartozik, de a befizetett részvételi díj arányos részét visszatéríti. Ilyen esetben az illetékes hivatalos
szervek által kiadott állásfoglalás az irányadó. Ugyanakkor az utazásszervező lehetőségeihez képest
segítséget nyújt az utasnak, ha annak a fenti okokból nehézségei támadnak.

VII. Egyéb
1. Az utazásszervező a jogszabályban előírt vagyoni biztosítékát a Colonnade Insurance (Europe) Ltd.-nél
helyezte el. Ezen vagyoni biztosíték csak az utasok hazaszállítására, vagy az előleg, illetve a részvételi
díj visszafizetésére fordítható az utazásszervező esetleges fizetésképtelensége esetén.
2. Az utazásszervező tájékoztatja az utast, hogy a vasúti személyszállítást igénybe vevők jogairól és
kötelezettségeiről szóló 1371/2007/EK rendelet, a tengeri utasszállítók baleseti felelősségéről szóló
392/2009/EK rendelet, a tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevő utasok jogairól szóló 1177/2010/EU
rendelet, a légi fuvarozók felelősségéről szóló, a 2005. évi VII. törvénnyel kihirdetett montreali
egyezmény, a visszautasított beszállás és a légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén nyújtandó
kártalanításról szóló 260/2004/EK rendelet, a légi személyszállításról szóló 25/1999. (II. 12.) Korm.
rendelet valamint az 1986. évi II. tvr.-tel kihirdetett berni (COTIF) egyezmény alapján az utazásszervezőt
nem terheli sem felelősség, sem kártérítési kötelezettség mindazon károkért, amelyek az utasnál a
személyfuvarozó magatartása (pl. járatkésés, járattörlés, beszállás megtagadása stb.) következtében
keletkeztek. Az utazásszervező az 1952. évi III. törvény (polgári perrendtartás) alapján nem jogosult az
utas személyfuvarozóval szembeni igényérvényesítésére, képviseletére.
3. A repülős és hajós utazásokkal kapcsolatosan az utas tudomásul veszi, hogy a légitársaságok, illetve
hajóstársaságok üzletszabályzatai, szállítási feltételei az utazásszervezővel kötött utazási feltételek
részeivé válnak.
4. Repülős és hajós utazásoknál, amennyiben kiskorú gyermek csak egy szülővel utazik, úgy a másik szülő
által kitöltött és aláírt Szülői Nyilatkozat szükséges , melyet a légitársaság vagy hajótársaság kérésére be
kell mutatni. Amennyiben a kiskorúnak egyik szülője már nem él, úgy a halotti anyakönyvi kivonat
másolatát kell magával vinni.
5. Az utazásszervező a 2111/2005/EK rendelet értelmében a repülős utaknál legkésőbb az utazási
okmányok átadásakor tájékoztatja az utast a szerződő és az üzemeltető légitársaság kilétéről. Az Európai
Unión belül működési tilalom alá eső légi fuvarozók közösségi listája az alábbi weboldalon tekinthető
meg: http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_hu.htm
6. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései szerint az utas (fogyasztó) a lakóhelye
szerint illetékes Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett békéltető testülethez fordulhat, ha
panaszügyének rendezését az utazásszervezőnél megkísérelte, de az nem vezetett eredményre.
7. Az utazásszervező fenntartja a jogot, hogy az autóbuszos utazásoknál az előre lefoglalt és visszaigazolt
ülőhelyet módosítsa (pl. a hozzátartozók egymás mellé ültetése érdekében).
8. Helyi viszonyok (közlekedés, időjárási viszonyok, helyi ünnepek) vagy technikai okok (pl. autóbusz
esetleges meghibásodása) miatt a programmódosítás jogát – rendkívüli esetekben – az utazásszervező
fenntartja.
9. Az autóbuszos utazásoknál a csomagtérben utasonként egy maximum 20 kg-os bőrönd, az utastérben
pedig maximum 5 kg súlyú kézipoggyász szállítását tudja az utazásszervező garantálni a nemzetközi
gyakorlatban egyre többször előforduló súlyellenőrzések miatt.
10.
Mindazok a helység-, szállás-, fuvarozó- és
programleírások, prospektusok, tájékoztatók, elektronikus ismertetők, amelyeket nem az utazásszervező
adott ki, az utazási szerződés teljesítése és az utazásszervező kötelezettségei szempontjából
érvénytelenek, továbbá ezek tartalma, ajánlata, adatai, leírásai nem kérhetők számon sem az
utazásszervezőn, sem annak közreműködőin; azokért az utazásszervező nem vállal felelősséget,
teljesítésükre sem részben, sem egészben nem köteles.
11.
A programfüzetben lévő képek illusztrációk.
Budapest, 2018. ……………..
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FOR TWO KFT. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Az For Two Kft. (Kobale Lilla, e-mail: info@fortwo.hu, tel: +36 1 430 1778, adószám: 10619496-2-41,a
továbbiakban Szolgáltató, Adatkezelő/Utazási Iroda), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen
jogi közlemény tartalmát.
www.hajosutak.com;
www.repulosutak.com,
Adatkezelő
üzemelteti
a
következő
weblapokat:
www.egzotikusutak.com, www.golfutak.com, www.fortwo.hu (a továbbiakban: Weboldal)
E tájékoztató célja, hogy tájékoztatást adjon az Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési
elvekről és az Adatkezelő adatvédelmi és adatkezelési politikájáról.
A TÁJÉKOZTATÓ TÁRGYA
Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel
a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak
tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes
adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely
az adatok biztonságát garantálja.
Az Adatkezelési Tájékoztató, és annak esetleges módosításai, frissítései folyamatosan megtekinthetőek az
utazási irodában, illetve on-line elérhetőek az Utazási Iroda honlapjain.
Az Utazási Iroda által üzemeltetett weblapok:
• www.hajosutak.com
• www.repulosutak.com
• www.egzotikusutak.com
• www.golfutak.com
• www.fortwo.hu
Az Utazási Iroda az ügyfelek személyes adatait az utazási vállalkozói tevékenység végzésével
összefüggésben, az utazásközvetítői tevékenységgel összhangban az utazásszervezők utazási
csomagjainak megismertetéséhez, ajánlat kéréséhez/ajánlat adásához, az általa közvetített utazási
szerződések létrejöttének elősegítéséhez szükséges körben és ideig kezeli, illetve továbbítja az adott
szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben az ügyfél által megrendelt szolgáltatás(oka)t nyújtó
belföldi és külföldi partnerek részére az alkalmazott informatikai rendszerek használatával.
Az Utazási Iroda, mint utazásközvetítő más utazásszervezők szolgáltatásaira adott megrendelések
esetében az ügyfél személyes adatait továbbítja az utazásszervező felé.
Az Utazási Iroda tevékenységét, illetve ügyfelei adatainak kezelését az alábbi jogszabályoknak megfelelően
végzi:
2011.
évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, a
továbbiakban: „Infotv.”)
2012.
évi C. törvény a számvitelről (Számv.tv.),
2013.
évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker.tv.),
2014.
évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.),
2015.
évi XLVIII. törvény – gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
(Grt.),
2016.
472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az utazási csomagra és az utazási
szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679.számú rendelete 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 jelen szabályzat tartalmazza az Utazási Iroda munkatársai által alkalmazandó – adatkezeléssel
összefüggő – szabályokat, illetve bemutatja az utazási irodánál alkalmazott adatkezelési folyamatokat. A
szabályzat célja, hogy egyértelműen biztosítsa az iroda működése során a hatályos magyar
jogszabályoknak és a GDPR-nak való megfelelést. A szabályozás kiterjed minden rendszerre, személyre
és folyamatra, akik/amelyek az Utazási Iroda információs rendszerét alkotják, beleértve a vezető
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tisztségviselőket, munkavállalókat, szállítókat és további harmadik feleket, partnereket, akik az Utazási
Iroda által kezelt adatokhoz bármilyen formában hozzáférhetnek.
Az Utazási Iroda a tevékenységi helyén folytatott működése során, az Unió területén végzett bármely
személyesadat-kezelést e szabályzattal összhangban és a jogszabályoknak megfelelően kell végezni,
tekintet nélkül arra, hogy maga az adatkezelés az Unió területén történik-e. E szabályzatot kell alkalmazni
az Unió területén tartózkodó érintettek személyes adatainak az Unióban tevékenységi hellyel nem
rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó által végzett kezelésére.
FOGALMAK
• „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely
információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen
valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes
személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó
egy vagy több tényező alapján azonosítható;
• „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált
módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés,
tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás,
terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás,
korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;3951+VP7751
• „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása
céljából;
• „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt
meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az
adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami
jog is meghatározhatja;
• „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
• „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a
személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok
kezelésére felhatalmazást kaptak;
• „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson
alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést
félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok
kezeléséhez;
• „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt
személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan
közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA ÉS IDŐTARTAMA
Az Adatkezelő adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségen
alapulnak.
Amikor az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtjük, az Adatkezelő a személyes adatok
megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információk mindegyikét:
a) az adatkezelőnek és az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
b) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
c) ha a személyes adatokat nem az érintettől szereztük meg: az érintett személyes adatok kategóriái;
d) adott esetben a személyes adatok címzettjeit, illetve a címzettek kategóriáit, ha van ilyen.
Az említett információk mellett az érintettet a következő kiegészítő információkról is tájékoztatjuk:
a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam
meghatározásának szempontjairól;
b) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes
adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
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c) az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő
visszavonásához van joga az érintettnek, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján
végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
d) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy
szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni,
továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes
adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon.
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó
pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a
hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó
személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy egyéb feltételek teljesülése esetén az érintettre
vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje.
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike
teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának
korlátozását;
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli
azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg
megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos
indokaival szemben.
Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezeléskorlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy
aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy
ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő,
amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson vagy
szerződésen alapul és automatizált módon történik.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy
bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást
is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a
személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a
profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős
mértékben érintené.
Ha egy esetlegesen bekövetkező adatvédelmi incidens az Adatkezelő rendszerén belül valószínűsíthetően
magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan
késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
Az értékesítés folyamán az Utazási Iroda az utastól kizárólag azokat a személyes adatokat kéri el, ami az
utazáshoz és az irodánkkal létrejövő szerződéskötéshez szükséges. Az online vagy offline forrásokból
beérkezett személyes adatokat a foglalás során biztonságos backoffice rendszereken keresztül juttatjuk el,
az utazásszervező partnereinkhez, illetve a szállással és/vagy személyszállítással foglalkozó
partnercégekhez (alább megnevezve). A személyes adatok segítségével tudjuk a foglalásokat
véglegesíteni, az utazásközvetítői szerződést megkötni, és az utazásszervező részére az utazási
szerződés megkötése érdekében továbbítani. A szerződések elkészítése saját „VIP” nevű CRM
rendszerünkben történik. A CRM rendszerben tároljuk az utas személyes adatait az utazásközvetítői
szerződés keretein belül kapcsolattartási céllal. A kinyomtatott aláírt szerződést a számviteli törvénynek
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megfelelően a könyvelésre továbbítjuk, majd miután visszaérkezett a törvényi előírásoknak megfelelően
őrizzük, a törvényben előírt ideig.
Az weben történő online értékesítés folyamán az utazáshoz szükséges személyes adatokat titkosított
HTTPS protokolt használva juttatjuk el (saját fejlesztésű online értékesítő rendszerrel (nem általunk
működtetett, alább megnevezve) az utazásszervezéssel, illetve szállással és/vagy személyszállítással
foglalkozó partnercégekhez (alább megnevezve). Az utazás visszaigazolása és a fizetés (adattovábbítás a
bank felé) is ezen rendszeren keresztül történik. Az utazás megvásárlása után az automatikusan elkészült
utazásközvetítői szerződés rögzítésre kerül a CRM rendszerünkben. Az utas által aláírt visszaküldött
szerződést a számviteli törvénynek megfelelően a könyvelésre továbbítjuk, majd miután visszaérkezett a
törvényi előírásoknak megfelelően őrizzük, a törvényben előírt ideig.
Az Utazási Iroda lehetőséget nyújt online vagy offline ajánlatkérésre.Az ajánlatkérő űrlapokon csak azokra
a személyes adatokra van szükség, amivel pontos ajánlatot tudunk adni ez érdeklődőknek. Amennyiben az
ajánlatot nem követi szerződéskötés (akár foglalás lemondása miatt) az adatokat 30 napon belül töröljük.
Amennyiben a felsorolt lehetőségeken kívül más formában fordul hozzánk (online kapcsolati űrlap, telefon,
fax, e-mail, stb.), a személyes adatok kezelését szintén az ajánlatkérés folyamata szerint végezzük.
Offline értékesítés, regisztráció, ügyfélkapcsolat (üzleti szerződéses kapcsolat) létesítése és annak
fennállása során kezelt személyes adatok
o Köre: utazó neve, születési ideje, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe
o Az adatkezelés jogalapja: szerződésen alapuló adatkezelés
o Az adatkezelés célja: értékesítés, üzleti kapcsolat létesítése
o Az adatkezelés időtartama: A szerződéskötés, valamint kapcsolattartás és a kiállított számla
esetében (elszámolást alátámasztó bizonylatok) a törvényben előírt iratmegőrzési idő szerint.
Felmerülő kapcsolattartás esetén a hozzájárulás visszavonásáig
o Adattovábbítás (alább részletezve): külső foglalási rendszerek, bankok, belső CRM
o Adatfeldolgozó (alább részletezve): könyvelő és bérszámfejtő
o Az adatszolgáltatás módja: önkéntes
o Adatbekérés formája: papír alapú űrlap, formanyomtatvány
Online értékesítés saját weboldalon keresztül (alább részletezve), ügyfélkapcsolat (üzleti szerződéses
kapcsolat) létesítése és annak fennállása során kezelt adatok:
o Köre: utazó neve, születési ideje, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe
o Az adatkezelés jogalapja: szerződésen alapuló adatkezelés
o Az adatkezelés célja: értékesítés, üzleti kapcsolat létesítése
o Az adatkezelés időtartama: A szerződéskötés, valamint kapcsolattartás és a kiállított számla
esetében (elszámolást alátámasztó bizonylatok) a törvényben előírt iratmegőrzési idő szerint.
Felmerülő kapcsolattartás esetén a hozzájárulás visszavonásáig
o Adattovábbítás (alább részletezve): külső kapcsolódó foglalási rendszerek, bankok, külső
szolgáltatást értékesítő rendszerek, belső CRM
o Adatfeldolgozó (alább részletezve): könyvelő és bérszámfejtő
o Az adatszolgáltatás módja: önkéntes
o Adatbekérés formája: webes űrlap, adatbekérő
Adatbekérés internetes helye: értékesítési oldalak (alább részletezve)
o Adatbekérés fizikai helye: külső szerződött cég szervere
Online
weboldalak
cookie-k
(sütik)
kezelése
során
kezelt
adatok:
A cookie-k olyan text formátumú adatfájlok, melyek a felhasználó böngészője által, saját merevlemezén
tárolódnak. A cookie-k ugyanakkor nem tartalmaznak személyes jellegű adatokat, úgy, mint nevet, címet, email címet, stb. A cookie-t az oldal látogatója használja, például, hogy jogosultságot kapjon egy oldal
információit megtekinteni vagy egy vásárlási folyamatot végi vinni. Nincs szükség különleges beállításokra
a felhasználó böngészőjének ahhoz, hogy cookie-kat tudjon a számítógépére letölteni. Alapbeállítás esetén
a felhasználó böngészője fogadni fogja a cookie-kat, és egy listán tárolja őket (pl. az “Ideiglenesen letöltött
internet fájlok”), mivel az semmiféle kockázati tényezővel nem jár. Amennyiben nem szeretné a felhasználó,
hogy az Utazási Iroda és a szerződött szolgáltatói és partnerei cookie-kat alkalmazzanak, úgy inaktiválja
azok fogadását a webböngészőjében. További információkat talál erről a felhasználó a saját böngészőjének
súgójában. Amennyiben a felhasználó fogadja a cookie-kat, azok típustól függően 30 vagy 60 napig a
felhasználó számítógépén kerülnek eltárolásra, hacsak a felhasználó nem törli azokat már korábban.
Figyelmeztetjük azonban, hogy a cookie-k használatának mellőzése a weboldalak korlátozott működését
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vonhatja maga után.Partnerünk, a Google hirdetései egyéni, felhasználóként eltérő kiszolgálása érdekében
a felhasználó számítógépén ún.sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. Egy későbbi látogatás alkalmával a
sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van egyeztetni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de
kizárólag az oldallal releváns tartalom tekintetében. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját
számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében azok kezelését. A Google által használt sütiket a
http://www.google.hu/privacy_ads.html címen is le lehet tiltani.
• Köre: dátum, ügyfél ipcíme, egyedi azonosító, weboldalra látogatás ideje
• Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja. A
weboldalon megjelenő „süti tájékoztató” jóváhagyásával a látogató hozzájárul az adatok sütiken
keresztül történő kezeléséhez.
• Az adatkezelés célja: a weboldal működése, felhasználói élmény növelése, az értékesítési folyamat
segítése, tranzakciók visszaigazolása
• Az adatkezelés időtartama: ideiglenes (oldalbezárásakor automatikusan törlődő) cookie-k (sütik), állandó
(felhasználó a böngészője segítségével bármikor törölhető) cookie-k (sütik)
• Adattovábbítás: személyes adattovábbítás nem történik
• Adatfeldolgozó: személyes adatfeldolgozás nem történik
• Az adatszolgáltatás módja: önkéntes
• Cookie-k (sütik) fajtája:
o Működési Cookie-k (sütik)
Felhasználó azonosítás: csak a vásárlási folyamat alatt, esetleges adatmódosítások,
tételmódosítások miatt (személyes adatkezelés nem történik)
Helymeghatározás: nincs
Felugró ablak: ajánlatok megjelenítése, megfelelő működéshez szükséges (személyes
adatkezelés nem történik)
Értesítések: ajánlatok megjelenítése, megfelelő működéshez szükséges (személyes adatkezelés
nem történik)
Egyéb: nincs
o Közösségi média Cookie-k (sütik)
Google Analytics
Facebook pixel
Egyéb
o Adatbekérés internetes helye: értékesítési oldalak (alább részletezve)
• Adatbekérés fizikai helye: külső szerződött cég szervere
Közösségi média linkek / böngésző bővítmények használata, saját weboldalak és értékesítési oldalak
(alább részletezve)
o Köre: dátum, ügyfél ipcíme, egyedi azonosító, weboldalra látogatás ideje, böngészőre és
operációs rendszerre vonatkozó információk
o Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja
o Az adatkezelés célja: a weboldalakon található információk egyszerű megosztása a közösségi
oldalakon, felhasználói élmény növelése
o Az
adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig (közösségi oldalakból való
kijelentkezésig)
o Adattovábbítás: minden kiegészítő és bővítmény az adott közösségi oldalhoz továbbítja az
adatokat
o Adatfeldolgozó: nincs
o Az adatszolgáltatás módja: közösségi gombok, jelölések, ikonok használata
o Adatbekérés internetes helye: saját weboldalak és értékesítési oldalak (alább részletezve)
o Adatbekérés fizikai helye: külső szerződött cég szervere
o A weboldalon használt közösségi média szolgáltatók: Facebook, Google+, Instagram, Twitter,
Youtube
Marketing:
A marketing hozzájárulás során beérkező személyes adatok tárolásra és feldolgozásra kerülnek, ami
alapját képezi hirdetési és marketingkampányoknak, kapcsolattartásnak, lehetséges utazási szerződésnek.
Az adatfeldolgozás lehetőséget ad az ajánlataink személyre szabására és a pontos igények szerinti
paraméterezésére.
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Az Utazási Iroda külső hírlevél küldő szolgáltatót és marketingre szakosodott cégeket kér fel a kampányok
megszervezésére, akik adatfeldolgozást is végeznek megbízásuk teljesítése során. Mind az Utazási Iroda,
mind a partnereink a hozzájárulás során kapott személyes adatokat a törvényi előírásnak megfelelően
használják fel.
9. Marketing
o Online Marketing tevékenységhez kezelt adatok
Köre: név, e-mail cím, telefonszám
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása, a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény 169. § (2) bekezdése, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §
Az adatkezelés célja: Utazási Iroda Kft. aktuális ajánlatainak bemutatása online és offline
ajánlatok segítségével
Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig
Adattovábbítás: nincs
Adatfeldolgozó: nincs
Az adatszolgáltatás módja: önkéntes
Adatbekérés formája: papír alapú űrlap, formanyomtatvány
Adatbekérés fizikai helye: Utazási Iroda Kft Irodája
o Online hírlevél küldéséhez kezelt adatok
Köre: név, e-mail cím
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása, a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény 169. § (2) bekezdése, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §
Az adatkezelés célja: Utazási Iroda Kft. aktuális ajánlatainak bemutatása heti rendszerességgel
Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig
Adattovábbítás: MailChimp (The Rocket Science Group, LLC)
Adatfeldolgozó: nincs
Az adatszolgáltatás módja: önkéntes
Adatbekérés formája: Mailchip böngésző bővítmény és API és papír alapú űrlap,
formanyomtatvány
Adatbekérés internetes helye: saját weboldalak és értékesítési oldalak (alább részletezve)
Adatbekérés fizikai helye: külső szerződött cég szervere
A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA
Az Adatkezelőszámítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, valamint a
vonatkozó szerverein találhatók meg.
Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai
eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
• csak az arra feljogosítottak számára hozzáférhető;
• hitelessége és hitelesítése biztosított;
• változatlansága igazolható;
• a jogosulatlan hozzáférés ellen védett
legyen.
Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen
megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné
válás ellen.
Az Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti
intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel
kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
Tájékoztatjuk ugyanakkor az érintetteket, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól
(e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek
tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására
vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az Adatkezelőmegtesz minden tőle elvárható
óvintézkedést.
Az Adatkezelő által kezelt adatokat elsődlegesen az illetékes belső munkatársaink jogosultak megismerni,
azokat harmadik személyek részére nem adjuk át, kizárólag jogos érdekből (pl. adósságbehajtás), jogszabályi
kötelezettségből, vagy ha ehhez a Felhasználó előzetesen kifejezett beleegyezését adta.
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EGYÉB
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Társaságunk fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az érintettek értesítése mellett
egyoldalúan módosítsa.
Társaságunk a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért
kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget
vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a nyomozó hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése,
átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik Társaságunkat.
ELJÁRÁSI SZABÁLYOK
A személyes adatokról az információ adásra, törlésre, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő
rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett ilyen igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban
közli az elutasítás indokait.
JOGORVOSLAT

Amennyiben Társaságunkkal, adatkezelésünkkel vagy szolgáltatásaink igénybevétele során észrevétele,
kérdése, problémája van, a honlapunkon megtalálható elérhetőségeken kapcsolatba léphet velünk.
Panaszával forduljon hozzánk bizalommal! Panaszát kivizsgáljuk, és tájékoztatjuk!

Elérhetőségeink:
Név: Kobale Lilla
Cím: 1036 Budapest, Nagyszombat utca 1.
Telefon:+36 1 430 1778
E-mail cím: info@fortwo.hu
Panaszával bírósághoz is fordulhat.
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Telefon: 06-1-391-1400, Fax: 06.1.391.1410, E-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: http://www.naih.hu+VP7751
ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÁS
Érintett nyilatkozata, amelyet a checkbox-al elfogad.
A hozzájáruláson alapuló adatkezelés körében mint érintett felhasználó önkéntesen, határozottan és
megfelelő tájékoztatáson alapulva hozzájárulok, hogy a Weblapon megadott adataimat rögzítse, tárolja és
továbbítsa az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint.
Az adatkezelési hozzájárulás a hozzájárulásom visszavonásáig érvényes. Tudomással bírok arról, hogy ez
az adatkezelési hozzájárulás bármikor, indokolás nélkül visszavonható.
A hozzájárulásom visszavonása esetén, továbbá ha az adataim törlését kezdeményezem az
Adatkezelőnél, ez felhasználói státuszom megszüntetését eredményezheti. E jogkövetkezményt tudomásul
veszem és kijelentem, hogy nem emelek ellene kifogást.
Kijelentem, hogy az általam rögzített adatok hitelességéért teljes felelősséggel tartozom.
A jelen nyilatkozatban foglaltakat megértettem, tudomásul vettem és a négyzetbe kattintással hitelesítem.
Az erre vonatkozó külön a checkbox-al hozzájárulok ahhoz, hogy a megadott adatokat testreszabott
tájékoztatás kialakításához, valamint a Weboldal ajánlatainak reklámozása érdekében postai vagy
személyes kapcsolatfelvételhez a szervezet felhasználja.
Budapest, 201.. .............................

...............................................................
UTAS
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