ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYILATKOZAT

Az AH TURIZMUS Turisztikai, Idegenforgalmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság,
mint Adatkezelő az Ön által
megadott
személyes
adatait a cégjegyzékben
bejegyzett
tevékenységével összefüggésben kezeli figyelemmel arra, hogy teljes mértékben meg kíván felelni a
személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a
Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad
áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a
2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szól.
Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei:
Név / cégnév:

AH TURIZMUS Turisztikai, Idegenforgalmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:

7090 Tamási, Bartók B. u. 3.

Adószám:

25730584-2-17

Telefonszám:

+36 (30) 7098465

E-mail cím:
Weboldal megnevezése, címe:

info@wowapartments.hu
https://wowapartments.hu/

Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége: A Társaság honlapja és székhelye.
Az adatkezelés célja: foglalkoztatotti jogviszony létesítése, teljesítése vagy megszüntetése, az ezekkel
kapcsolatos jogosultságok elismerése és kötelezettségek tanúsítása.
Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) a) és b) pontok], valamint szerződésen alapuló.
Az adattárolás határideje: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, főszabály szerint legfeljebb 5 évig.
Az adatkezelés módja: elektronikus és papíralapú.
Adattovábbítás: Az adatokat kizárólag a Társaságunkkal
adatfeldolgozók/adatkezelők részére továbbítjuk.

szerződéses

jogviszonyban

álló

Jogérvényesítési lehetőségek: az érintett foglalkoztatott az Infotv. 14-24. §-ban, valamint az Intézmény
Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatában foglaltak szerint jogosult arra, hogy az adatkezeléssel
összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon (a továbbiakban:
előzetes tájékozódáshoz való jog), kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő
információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa (a továbbiakban: hozzáféréshez való

jog), kérelmére személyes adatait az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (a továbbiakban:
helyesbítéshez való jog), kérelmére személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza (a
továbbiakban: az adatkezelés korlátozásához való jog), kérelmére személyes adatait az adatkezelő
törölje (a továbbiakban: törléshez való jog).
Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti
a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse, illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintett személy jogosult
arra is, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó pontatlan
személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat
indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja.
A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a
fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.
Az érintett személy élhet továbbá a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával az
alábbi elérhetőségen:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

