
Adatkezelési tájékoztató 

 

Angyalporta vendégház 

Adatkezelési tájékoztató a www.angyalporta.hu látogatói számára 

A honlapon keresztül történő online kapcsolatfelvétellel, valamint online árajánlatkéréssel 

egyidejűleg, mint felhasználó elfogadja jelen adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: Adatvédelmi 

Tájékoztató) rendelkezéseit. 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kapcsolatfelvételhez szükséges kitölteni egy adatkérő űrlapot annak 

érdekében, hogy a felmerült igényekre teljes körű tájékoztatást tudjunk adni az Önök részére. 

A személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal 

összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeljük. 

Adatkezelő : 

Angyalporta vendégház 

9941 Őriszentpéter Keserűszer 6. 

www.angyalporta.hu  facebook.com/angyalporta 

Telefon: 06-30-630-9718 

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel a felhasználókkal 

A kezelt adatok köre: vezeték- és keresztnév, telefonszám e-mail cím, lakcím, születési hely, dátum. 

 

Az adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelő a személyes adatokat az irányadó jogszabályoknak 

megfelelően kezeli. Az adatkezelésre irányadó jogszabályok különösen: 

    az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: „Infotv.”); 

    a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. 

törvény (továbbiakban: „Grtv.”); 

    az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete; 

    az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény; 

    a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (a bizonylatok megőrzését illetően). 

Az adatkezelés időtartama: a kapcsolatfelvétel lezárultáig, de maximum 6 hónapig. 

Az Adatkezelő a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság követelményeinek megfelelően, a 

Felhasználókkal együttműködve jár el az adatkezelés során. Az Adatkezelő csak a törvényben 

meghatározott vagy a Felhasználók által megadott adatokat kezeli. Személyes adatok köre arányban 

áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl. 

 Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi, a megadott Személyes adatok 

megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. 

Bármikor kérhet tájékoztatást személyes adatai kezelésével kapcsolatban írásban (emailben, illetve 

postai címünkre megküldött levélben) vagy szóban (telefonon). 

http://www.angyalporta.hu/
http://www.angyalporta.hu/


Amennyiben olyan kérdése merül fel, amely jelen adatkezelési tájékoztatónk alapján nem 

egyértelmű, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot velünk fenti elérhetőségeinken! 

 

Személyes adatai védelméhez fűződő jogai megsértése esetén további jogorvoslati lehetőségért a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, alábbi elérhetőségein: 

Hivatalos név:  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 

Postai cím:  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

Telefonszám:  +3613911400 

Email:  ugyfelszolgalat@naih.hu 


