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Adatkezelési Tájékoztató

Az általa használt személyes adatok adatkezelőjeként a SILVANUS HOTEL Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő vagy Társaság)

Az Adatkezelő azonosító adatai:
SILVANUS HOTEL

Adatvédelmi Tisztviselő:
dr. Tamás Gyöngyvér
Adatkezelő képviselője:
Lantos Árpád
Hotel Silvanus, 2025 Visegrád, Panoráma út 2.
Tel.: +36 26 597 513
E-mail: marketing@hotelsilvanus.hu
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Bevezető
A jelen Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: Adatkezelési Tájékoztató) a Silvanus Hotel
által a www.hotelsilvanus.hu webhelyen keresztül nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos
adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.
A honlap marketing-funkcióival kapcsolatos adatkezelési rendelkezések a Marketing
Szabályzatban találhatók.
Az Adatkezelési Szabályzat 2.2. (Adatvédelem alapfogalmai) és 3.1. (Személyes adatok
kezelésére vonatkozó alapelvek) pontjaiban foglalt rendelkezései az Adatkezelési
Tájékoztatóra is megfelelően alkalmazandók és irányadók.
A Társaság azon személyes adatok adatkezelője, amelyeket vendégei vagy leendő vendégei
bocsátanak rendelkezésére, illetőleg akik a www.hotelsilvanus.hu weboldalt használják,
valamint személyek egyéb csoportjai esetében, akiket az Adatkezelési Szabályzat vendégként
azonosít, és akik különböző csatornákon, üzleti kapcsolattartókon és a munkatársainkon
keresztül lépnek velünk kapcsolatba (a továbbiakban: érintett vagy Ön).
A Silvanus Hotel üzleti tevékenysége során a vendégektől, leendő vendégektől, üzleti
partnerektől, munkatársaktól és más személyektől személyes adatokat kér, szerez és dolgoz fel.

I. Az érintett jogai
Az érintett (Ön) jogaira vonatkozó részletekbe menő szabályozást az Adatkezelési Szabályzat
8.1.-8.9. pontjai tartalmazzák, amelyek az Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt jogokra nézve is
megfelelően alkalmazandók és irányadók.
A Silvanus Hotel az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi
információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető
formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújt, különösen a gyermekeknek
címzett bármely információ esetében.
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az
adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.
1.1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése
Az Adatkezelőnek az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi
információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető
formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell nyújtania, különösen a
gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az információkat írásban vagy más
módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére
szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett
személyazonosságát.
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Az Adatkezelőnek elő kell segítenie az érintett jogainak a gyakorlását.
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az
adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. Ennek keretében az érintettet
tájékoztatni kell:















az Adatkezelő és képviselője kilétéről és elérhetőségeiről,
az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeiről (ha van ilyen),
a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés
jogalapjáról,
jogos érdek érvényesítésén alapuló adatkezelés esetén, az Adatkezelő vagy harmadik
fél jogos érdekeiről,
a személyes adatok címzettjeiről – akikkel a személyes adatot közlik - , illetve a címzettek
kategóriáiról, ha van ilyen;
adott esetben annak tényéről, hogy az Adatkezelő harmadik országba vagy
nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat.
a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen
időtartam meghatározásának szempontjairól;
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;
az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulás
bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás
előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
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 automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább
ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, és arra vonatkozóan érthető
információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve
milyen várható következményekkel bír.

1.2. Az érintett hozzáférési joga
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 az előző pontban foglalt szempontokra figyelemmel milyen adatkezelési
műveletekben és folyamatokban szerepel az érintett és ezekre nézve milyen jogok és
garanciák illetik meg.
1.3. A helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse illetőleg kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
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Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a
rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre
vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok
valamelyike fennáll:







a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték
vagy más módon kezelték;
az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja;
az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre,
a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban
előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A törléshez való jog nem érvényesíthető, ha az adatkezelés szükséges








a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása
céljából;
az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség
teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy
statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné
tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

1.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az adatkezelés korlátozása esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve
valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az
alábbiak valamelyike teljesül:


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;
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 az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de
az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez; vagy
 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.
1.6. Az adathordozhatósághoz való jog
A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az
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 Adatkezelő, ha
 az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és
 az adatkezelés automatizált módon történik.
Az érintett kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is.
Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti az elfeledtetéshez való jogot és
nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre
ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához
szükséges. E jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
1.7. A tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdeken, közfeladat
végrehajtásán vagy jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve az említett
rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes
adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést
olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett
érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez
vagy
védelméhez
kapcsolódnak.
E jog a tiltakozáshoz a műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolható.
1.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

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, kivéve, ha a döntés:



az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében
szükséges;
meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi
lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek
védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
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1.9. Jogorvoslati jog
Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a
szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti
tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése
megsérti a Rendeletet. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles
tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak
eredményéről, ideértve azt is, hogy az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.
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

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden
természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá
vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben. Az egyéb közigazgatási vagy nem
bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági
jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három
hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási
fejleményekről vagy annak eredményéről.
A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a
felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül, minden érintett
hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e
rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.
Az Adatkezelővel vagy annak egy vagy több adatfeldolgozójával szembeni eljárást az
Adatkezelő vagy az igénnyel érintett adatfeldolgozója tevékenységi helye szerinti tagállam
bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási
helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó
valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.
A jelen Tájékoztató mindezen jogok összességére vonatkozik. E jogok bármelyikének
értelmében az érintett kérése alapján indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon
belül elektronikus úton vagy az Ön által kért egyéb módon választ kap, kivéve, ha az
Adatkezelő megítélése szerint az eljárás nem szükséges, amely esetben viszont az érintett
írásban tájékoztatást kap a döntés okáról, valamint a rendelkezésére álló jogorvoslati
lehetőségekről.
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II. Adatkezelések
2.1. Szobafoglalás online
A Társaság a szállásfoglalás megkönnyítése, költségmentessé, hatékonyabbá tétele, a szállást
foglaló vendéggel történő kapcsolatfelvétel érdekében a Rendszeren keresztül az alábbi
adatfeldolgozón keresztül saját honlapján üzemelteti.
az adatkezelés célja: Az érintett által indított online szobafoglalási folyamat, illetve online
fizetés esetén a tranzakció megvalósulása.
adatkezelés jogalapja: az érintett előzetes kifejezett hozzájárulása, amely az Adatkezelési
Tájékoztatóban foglaltak tudomásul vételével történik meg
kezelt adatok köre: megszólítás; vezetéknév és keresztnév; lakcím (ország, irányítószám, város,
utca, házszám;) telefonszám; e-mail cím; gazdasági társaság esetében cégnév és székhely,
bankkártya száma, SZÉP-kártya adatok (azonosító, kártyán szereplő név).
adattárolás határideje a foglalás szerinti tartózkodási dátum utolsó napját követő két év vagy
a hozzájárulás visszavonásáig
adatkezelés módja: elektronikusan
Az adatkezelő neve: NetHotelBooking Kft.
címe: 8200 Veszprém Boksa tér 1/A
feladat: A RESnWEB rendszer révén az online szállásfoglalás lehetőségének
biztosítása, pre-arrival e-mail modul működtetése
Adatkezelési Tájékoztatója itt elérhető: https://resnweb.com/adatkezelesitajekoztato/
adatfeldolgozó neve: Hostware Kft.
címe:1149 Budapest, Róna utca 120-122
feladat: A Hostware Front Office szállodai rendszer alkalmazása esetén
ügyfélkezelési feladatok ellátása
itt elérhető

Az adatfeldolgozó neve: Creative Management Kft.
címe: 8200 Veszprém, Boksa tér 1. A ép.
feladat: Szerverhoszting feladatok ellátása
Adatkezelési Tájékoztatója itt elérhető: https://cmdesign.hu/adatkezelesitajekoztato/
adatkezelés módja: elektronikusan
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2.2. Ajánlatkérés online
A Társaság a vendégek a szolgáltatás-nyújtás díjaira vonatkozó előzetes tájékozódása
érdekében a Rendszeren keresztül az alábbi adatfeldolgozók közreműködésével saját
honlapján üzemelteti.
adatkezelés célja: Az érintett által megadott személyes adatok az érintett által indított online
ajánlatkérési folyamat megvalósulását, az ajánlat megfelelősége esetén a későbbi online
foglalási folyamat zökkenőmentessé, hatékonyabbá és gyorsabbá tételét szolgálják.
adatkezelés jogalapja: a szállást foglaló személy előzetes hozzájárulása, illetve az adatkezelés
a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez
szükséges
kezelt adatok köre: megszólítás; vezetéknév és keresztnév; telefonszám; e-mail cím;
szállóvendégek száma
adattárolás határideje: a foglalás szerinti tartózkodási dátum utolsó napját követő két év vagy
a hozzájárulás visszavonásáig.
adatkezelés módja: elektronikusan
Az adatfeldolgozó neve: NetHotelBooking Kft.
címe: 8200 Veszprém Boksa tér 1/A
feladat: ajánlatkérő modul működtetése
Adatkezelési Tájékoztatója itt elérhető: https://resnweb.com/adatkezelesi-

tajekoztato/
Az adatfeldolgozó neve: Creative Management Kft.
címe: 8200 Veszprém, Boksa tér 1. A ép.
feladat: Szerverhoszting feladatok ellátása
Adatkezelési Tájékoztatója itt elérhető: https://cmdesign.hu/adatkezelesitajekoztato/
adatkezelés módja: elektronikusan
2.3. Ajándékutalvány rendelés online
A Társaság az általa nyújtott szolgáltatások igénybevételét az érintett által indított
ajándékutalvány megrendelési folyamat egyszerű, kényelmes megvalósulásának lehetősége
érdekében a Rendszeren keresztül saját honlapján üzemelteti.
az adatkezelés célja: ajándékutalvány vásárlása és kézbesítése
adatkezelés jogalapja: az érintett (ajándékutalványt vásárló személy) előzetes hozzájárulása,
amely az Adatkezelési Tájékoztató tudomásul vételével történik.
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kezelt személyes adatok köre: megszólítás; vezetéknév és keresztnév; lakcím (ország,
irányítószám, város, utca, házszám); telefonszám; e-mail cím (ajándékozóé és
megajándékozotté egyaránt)

adattárolás határideje: a hozzájárulás visszavonásáig, illetve a megrendelt ajándékutalvány
felhasználását követő 7 napig.
adatkezelés módja: elektronikusan
adatfeldolgozó neve: NetHotelBooking Kft.
címe: 8200 Veszprém Boksa tér 1/A
feladat: Ajándékutalvány modul működtetése
Adatkezelési Tájékoztatója itt elérhető: https://resnweb.com/adatkezelesi-

tajekoztato/
Az adatfeldolgozó neve: Creative Management Kft.
címe: 8200 Veszprém, Boksa tér 1. A ép.
feladat: Szerverhoszting feladatok ellátása
Adatkezelési Tájékoztatója itt elérhető: https://cmdesign.hu/adatkezelesitajekoztato/
adatkezelés módja: elektronikusan
2.4. Hírlevél
A Társaság a vendégeivel való kapcsolattartás és a szolgáltatásai népszerűsítése érdekében
az alábbi adatfeldolgozókon keresztül üzemelteti.
adatkezelés célja: kapcsolattartás a potenciális szállóvendégekkel, a személyes adatok
megadása elmaradása esetén, az érintett nem kap hírlevelet.
adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, valamint az adatkezelő (Társaság) jogos
érdeke, a partnerekkel, szállóvendégekkel kialakított üzleti kapcsolatok fenntartása, fejlesztése

kezelt adatok köre: név, e-mail cím
adattárolás határideje: a hírlevélről való leiratkozásig – a Hotel Silvanusnak címzett e-mail-lel
vagy a hírlevélben a leiratkozás ikonra történő kattintással
adatkezelés módja: elektronikusan és papír alapon
adatfeldolgozó neve: Creative Management Kft.
címe: 8200 Veszprém, Boksa tér 1. A ép.
feladat: Hírlevélküldő rendszer működtetése
Adatkezelési Tájékoztatója itt elérhető: https://cmdesign.hu/adatkezelesitajekoztato/
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adatfeldolgozó neve: MEDIACENTER HUNGARY Kft.
címe: 6000 Kecskemét, Sosztakovics utca 3. 2. em. 6.
feladat: Hírlevélküldő rendszer biztosítása
Adatkezelési
Tájékoztatója
itt

elérhető:

http://www.mediacenter.hu/doc/adatvedelmi_szabalyzat.pdf
2.5. Elégedettségmérés
A Társaság célja, hogy vendégeinek szolgáltatásait magas színvonalon nyújtsa, ezért
folyamatosan visszajelzést kér vendégeitől azok tartózkodása során gyűjtött tapasztalataikról
az alábbi adatfeldolgozók közreműködésével a Rendszeren keresztül üzemelteti.
adatkezelés célja: visszajelzés kérése a vendégektől a Társaság szolgáltatásainak további
fejlesztése, javítása érdekében
adatkezelés jogalapja: a Társaság jogos érdeke, a visszajelzések alapján szolgáltatások
fejlesztéséhez információszerzés
kezelt adatok köre: név, nem, e-mail cím
adattárolás határideje: a foglalás szerinti tartózkodási dátum utolsó napját követő két év.
Az adatkezelő neve: NetHotelBooking Kft.
címe: 8200 Veszprém Boksa tér 1/A
feladat: Elégedettségmérő modul működtetése
Adatkezelési Tájékoztatója itt elérhető: https://resnweb.com/adatkezelesitajekoztato/
Az adatfeldolgozó neve: Creative Management Kft.
címe: 8200 Veszprém, Boksa tér 1. A ép.
feladat: Szerverhoszting feladatok ellátása

Adatkezelési Tájékoztatója itt elérhető: https://cmdesign.hu/adatkezelesitajekoztato/
Az adatfeldolgozó neve: Tripadvisor
címe: 400 1st Avenue Needham, MA 02494 Egyesült Államok
feladat: értékelést kérő elektronikus megkeresések továbbítása az
érintettek felé
Adatkezelési
Tájékoztatója
itt
elérhető:
https://tripadvisor.mediaroom.com/HU-privacy-policy
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A Cookie Szabályzatban meghatározottak szerint a Társasággal szerződött adatfeldolgozó
közreműködésével történik
2.7 . Honlap szervernaplózása
A silvanushotel.hu weblap szerverét a Creative Management Kft. (8200 Veszprém, Boksa tér 1.
A ép.) szolgáltatja Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatában meghatározott feltételek
szerint, mely itt elérhető: https://cmhost.hu/adatkezeles
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