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A  GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. 
április 27.) „a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 
adatok szabad áramlásáról” szóló rendelet alapján a természetes személyeknek személyes adataikkal való 
rendelkezésük tekintetében jogosultságaik vannak, így az eddigieknél jóval átláthatóbban és átfogóbban 
végezzük és szabályozzuk az adatkezelési tevékenységüket. 

A jelen Adatkezelési Tájékoztatónk célja, hogy Ön megfelelő és részletes tájékoztatást kapjon a személyes 
adataival folytatott adatkezelésünkről.  

Adatkezelési Tájékoztatónk GDPR rendelet 13. és 14. cikkében meghatározott kötelező és ajánlott információkat 
tartalmazza, továbbá a GDPR rendelet 12. cikknek megfelelően tömören és közérthetően megfogalmazva, 
táblázatos, áttekinthető formában készítettük el. 

Lehetőséget biztosítunk Önnek, hogy a leghitelesebb módon, a rendelet eredeti szövege alapján ismerje meg az 
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete által támasztott legfontosabb követelményeket és a 
jogait, így jelen tájékoztatónk nem tartalmaz további részleteket a rendeletből, ezért az alábbi útmutatóval 
segítjük Önt a pontos tájékoztatás érdekében.  

Az alábbi követelmények alapján készítettük el az Adatkezelési Szabályzatainkat és alakítottuk ki, működtetjük 
a teljes adatkezelési rendszerünket.  

Követelmény 
Adatkezelési 

Szabályzat 

GDPR rendelet 4. cikk  

Az adatkezelésünkben alkalmazott fogalmak meghatározása 
1.4. fejezet 

GDPR rendelet 5. cikk  

A személyes adatok kezelésének elveire vonatkozó követelmények 
2.1. fejezet 

GDPR rendelet 6. cikk  

Az adatkezelésünk jogszerűségére vonatkozó követelmények 
2.2. fejezet 

GDPR rendelet 7. cikk  

Az Ön hozzájárulásának kezelésére vonatkozó követelmények 
2.2.1. fejezet 

GDPR rendelet 8. cikk  

16 éven aluli gyermekek adatkezelésére vonatkozó követelmények 
2.3. fejezet 

GDPR rendelet 9. cikk  

Az Ön személyes adatai között a különleges kategóriába sorolt személyes adatok kezelésére vonatkozó 
követelmények 

3.1. fejezet 

GDPR rendelet 12. cikk  

Az Ön jogai, illetve a jogainak kielégítésére vonatkozó követelmények 
5. fejezet 

GDPR rendelet 13. és 14. cikkek  

Az Ön tájékoztatására vonatkozó követelmények 
5.1. fejezet 

GDPR rendelet 24. és 29. cikkek  

Az adatkezelői és/vagy adatfeldolgozó tevékenységünkre vonatkozó követelmények 
7.3. fejezet 

GDPR rendelet 30. cikk  

Az adatkezelési tevékenységünk nyilvántartására vonatkozó követelmények 
10. fejezet 

GDPR rendelet 31. cikk  

Az adatkezelési tevékenységünk biztonságára vonatkozó követelmények 
9. fejezet 

GDPR rendelet 33. és 34. cikkek  

Az adatvédelmi incidensek kezelésére vonatkozó követelmények 
8. fejezet 

GDPR rendelet 35. és 36. cikkek  

Az adatvédelmi hatásvizsgálataink készítésére vonatkozó követelmények 
11. fejezet 

GDPR rendelet 37.-39. cikkek 

Az adatvédelmi tisztviselőre vonatkozó követelmények 
12. fejezet 
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GDPR rendelet 44.-49. cikkek  

A személyes adatok harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetek részére történő továbbítására 
vonatkozó követelmények 

7.2. fejezet 

ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIVAL KAPCSOLATBAN (GDPR 13. CIKK 2/B) 

Információ 

Hiteles információt biztosítunk Önnek a rendelet eredeti szövege alapján a jogairól, illetve azok érvényesítési 
lehetőségeiről, melyet részletesen az Adatkezelési Szabályzatunkban is megtekinthet. Ön jogosult arra, hogy 
az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően 
tájékoztatást kapjon. 

GDPR rendelet 15. cikk  

Az Ön személyes adatai hozzáféréséhez való joga. Ön 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 Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz 
hozzáférést kapjon. 

Adatkezelési 
Szabályzat 

 
5.2. fejezet 

GDPR rendelet 16. cikk  

Az Ön személyes adatai helyesbítéséhez való joga. Ön 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. 

Adatkezelési 
Szabályzat 

 
5.4. fejezet 

GDPR rendelet 17. cikk  

Az Ön személyes adatai törléséhez való joga. Ön 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 a Rendeltben 
meghatározott indokok valamelyike fennáll. 

Adatkezelési 
Szabályzat 

 
5.3. fejezet 

GDPR rendelet 18. cikk  

Az Ön személyes adatai kezelésének korlátozásához való joga. Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő 
korlátozza az adatkezelést ha a rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek. 

Adatkezelési 
Szabályzat 

 
5.5. fejezet 

GDPR rendelet 20. cikk  

Az Ön személyes adatai adathordozhatóságához való joga. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által 
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. 

Adatkezelési 
Szabályzat 

 
5.6. fejezet 

GDPR rendelet 21. cikk  

Az Ön tiltakozásához való joga. Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor 
tiltakozzon személyes adatainak a GDPR Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés 
közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat 
végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos 
érdekeinek érvényesítéséhez szükség. 

Adatkezelési 
Szabályzat 

 
5.7. fejezet 

GDPR rendelet 22. cikk  

A tiltakozáshoz való jog és automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben. Ön jogosult arra, hogy a saját 
helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy 
f) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ön jogosult arra, hogy 
ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló 
döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. 

Adatkezelési 
Szabályzat 

 
5.8. fejezet 

GDPR rendelet 34. cikk 

Az Ön tájékoztatására vonatkozó joga az adatkezelési incidensekkel kapcsolatban.  

Adatkezelési 
Szabályzat 

 
5.9. fejezet 

A GDPR rendeletet az alábbi linkeken töltheti le, illetve tekintheti meg: 

• https://www.naih.hu/files/CELEX_32016R0679_HU_TXT.pdf 

https://www.naih.hu/files/CELEX_32016R0679_HU_TXT.pdf
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• http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN 

A Büki Gyógyfürdő Zrt. adatkezelő Adatkezelési Szabályzatát kérésre megtekintheti a Büki Gyógyfürdő 
Zrt. adatvédelmi megbízottjánál. 

Amennyiben az adatkezelés bármely körülménye változik, a jelen „Adatkezelési Tájékoztatót” felülvizsgáljuk és 
szükség szerint a GDPR előírásainak megfelelően a lehető legrövidebb idő alatt módosítjuk és közzétesszük. 
Kérjük, hogy minden esetben gondosan olvassa el az „Adatkezelési Tájékoztatót”, mert fontos információkat 
tartalmaznak az Ön személyes adatainak kezeléséről. 

Az Ön adatainak biztonsága érdekében, mindenre kiterjedő részletes szabályzati rendszert és eljárásrendeket 
alakítottunk ki. Ezek betartása ellenőrzött és valamennyi adatkezelést végző munkavállalónkra kötelező.  

Az információbiztonság és adatvédelem tekintetében a Társaságaink minden szükséges lépést megtettek. Az 
eszközök fizikai és logikai védelme biztosított, továbbá a szigorú jogosultsági eljárásrendünk alapján a 
hozzáférések megfelelően korlátozottak. A szervezeti információbiztonság miatt, az ezzel kapcsolatos további 
információk kiadása nem lehetséges, azok bizalmas jellegűek. 

Az esetleges adatvédelmi incidensekkel kapcsolatban a GDPR rendeletnek megfelelően járunk el. Amennyiben 
az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár, úgy azt a tudomásszerzéstől számított 72 órán 
belül bejelentjük a felügyeleti hatóságnak, valamint a rendelet által meghatározott esetekben az érintetteket 
is tájékoztatjuk. 

Azok a 3. országbeli szervezetek, akik szerepelnek az Európai Bizottság GDPR 45. cikk szerinti megfelelőségi 
határozata és a 2016/1260 bizottsági végrehajtási határozatában, valamint az ezek alapján felállított USA - EU 
Privacy Shield List-en, azoknak történő adattovábbítás nem minősül Európai Unión kívüli, harmadik országba 
történő adattovábbításnak és ahhoz nem szükséges az érintettek külön hozzájárulása, valamint az oda történő 
adattovábbítás a GDPR 45. cikke alapján megengedett. Ezen vállalkozások vállalták a GDPR-nak való megfelelést. 
https://www.privacyshield.gov/list Jelenlegi adatkezelésünkben ilyen címzett, adatfeldolgozó nincs. 

Jogérvényesítési formanyomtatványok 
1. Hozzáférés iránti kérelem 
2. Helyesbítés iránti kérelem 
3. Adatkezelés korlátozása kérelem 
4. Adathordozhatósági kérelem 
5. Tiltakozási kérelem 
6. Törlés iránti kérelem 
7. Hozzájárulás visszavonása iránti kérelem 

A kívánt jogérvényesítési formanyomtatványt kérésre elküldjük Önnek. 

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön nem a saját adatait adja meg részünkre, mint adatkezelők részére, hanem 
egyéb természetes személyét, ez esetben az Ön kizárólagos felelőssége, hogy az adatok megadását, ezen 
természetes személy hozzájárulásával, tudtával és megfelelő tájékoztatásával tette meg. Ezek meglétét 
adatkezelőként nem vagyunk kötelesek vizsgálni!  

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ha ezen kötelezettségének nem tesz eleget, és ezért az érintett velünk, mint 
adatkezelőkkel szemben igényt érvényesít, az érvényesített igényt, illetve az esetlegesen keletkező kapcsolódó 
kár összegét adatkezelőként Önre tovább háríthatjuk! 

Tájékoztatjuk, hogy az ellenőrző szervek felé személyes adatok szükség esetén, vagy ellenőrzés céljából – 
csökkentett adattartalommal - átadásra kerülhetnek, valamint adattovábbításra kerülhet sor bizonyos törvényi 
jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése érdekében is egyedileg előre meg nem határozható esetekben, 
törvényi kötelezettségünk teljesítése érdekében. 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
https://www.privacyshield.gov/list
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Információ 

A jelen „Adatkezelési tájékoztató” kiadói egyben az adatkezelő szervezetek is. Az 
adatkezelést szervezeteink munkatársai végzik. Részünkről az Ön adataidhoz 

kizárólag azon munkavállalóink férnek hozzá, akiknek az a munkájuk elvégzéséhez 
feltétlenül szükséges. A személyes adataihoz való hozzáférési jogosultságokat 

szigorú belső szabályzatban rögzítettük. 

Cégnév: Büki Gyógyfürdő Zrt.  

Székhely: 9740 Bük, Termál krt. 2/A 

Cégjegyzékszám: 18-10-100542 

Elérhetőségek: 94 558 080  

Cégnév:  Zalakarosi Fürdő Zrt. 

Székhely:.  8749 Zalakaros Termál út 4.  

Cégjegyzékszám:  20-10-040042 

Elérhetőségek:  
e-mail cím:  
 

info@hellozalakaros.hu 
telefonszám: +36 93 340 420 

Cégnév: Sárvári Gyógyfürdő Kft. 

Székhely: 9600 Sárvár, Vadkert u. 1. 

Cégjegyzékszám: 18-09-104335 

Elérhetőségek: 95/523 600, info@sarvarfurdo.hu,  www.sarvarfurdo.hu 

 

A BÜKI GYÓGYFÜRDŐ ZRT. ADATKEZELŐ ADATVÉDELMI MEGBÍZOTTJA (GDPR 13. CIKK 1/A) 

Információ 

Adatkezelésünkkel kapcsolatos kérdéseivel, panaszával, illetve jogainak 
gyakorlásával, szervezetünk adatvédelmi megbízottjához fordulhat. 

Eredménytelen egyeztetést követően jogorvoslati kérelemmel, vagy panasztételi 
lehetőséggel a lentebb feltüntetett Felügyeleti Hatósághoz fordulhat. 

Név: dr. Kiss Veronika,  

Elérhetőségek: 94 558 080, kiss.veronika@bukfurdo.hu. 
  

 

A ZALAKAROSI FÜRDŐ ZRT. ADATKEZELŐ ADATVÉDELMI MEGBÍZOTTJA (GDPR 13. CIKK 1/A) 

Információ 

Adatkezelésünkkel kapcsolatos kérdéseivel, panaszával, illetve jogainak 
gyakorlásával, szervezetünk adatvédelmi megbízottjához fordulhat. 

Eredménytelen egyeztetést követően jogorvoslati kérelemmel, vagy panasztételi 
lehetőséggel a lentebb feltüntetett Felügyeleti Hatósághoz fordulhat. 

Név: Fábics István 

Elérhetőségek: adatvedelem@hellozalakaros.hu 

 
 
 
 
 

A BÜKI GYÓGYFÜRDŐ ZRT. ADATVÉDELMI TISZTVISELŐJE (GDPR 13. CIKK 1/B) 

Információ 
A GDPR 37. cikk értelmében az átvizsgálást követően megállapítottuk, hogy a Büki 

Gyógyfürdő Zrt-nek, mint szervezetnek szükséges „Adatvédelmi tisztviselőt” 
kijelölnie. 

Név: Babosné Bolfán Beatrix 

Elérhetőségek: 94 558 080, babos.beatrix@bukfurdo.hu 

 

mailto:info@hellozalakaros.hu
mailto:info@sarvarfurdo.hu
http://www.sarvarfurdo.hu/
mailto:kiss.veronika@bukfurdo.hu
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FELÜGYELETI HATÓSÁG (GDPR 13. CIKK 2/D)  

Információ 

Amennyiben adatkezelésünkkel kapcsolatban Önt jogsérelem érte, úgy joga van 
panaszt benyújtani az alábbi illetékes Felügyeleti Hatósághoz. A felügyeleti 

hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. CIKK); A felügyeleti hatósággal 
szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog (GDPR 78. CIKK) 

Felügyeleti Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Honlap: http://naih.hu 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

Telefonszám: +36 (1) 391-1400 

Cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.9 

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

 
 
 
 

 
ILLETÉKES BÍRÓSÁG (GDPR 79. CIKK) 

Információ 

A fentieken túlmenően a területileg illetékes Törvényszék előtt keresetet indíthat 
szervezeteinkkel szemben a személyes adatok védelme megsértése esetén. Az 

érintettnek joga van az adatkezelővel, vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony 
bírósági jogorvoslathoz, ha megítélése szerint személyes adatainak nem megfelelő 

kezelése következtében megsértették a GDPR rendelet szerinti jogait. 

Illetékes Törvényszék: Szombathelyi Törvényszék, Zalaegerszegi Törvényszék 

Telefonszám: 94 314 365 ill. 92 501 000 

Cím: 9700 Szombathely, Szily János u. 7. ill. 8900 Zalaegerszeg, Várkör 2. 

Postacím: ua. 

 

ALKALMAZOTT JOGSZABÁLYOK 

Mint adatkezelők az alábbi törvényeket, jogszabályokat alkalmazzuk a 6. cikk (1) bekezdésének c) pontján 
alapuló adatkezelés esetén, amikor az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség 

teljesítéséhez szükséges.  

2000_C 2000. évi C. törvény a számvitelről 

2017. évi CL. törvény adózás rendjéről 

GDPR_2016_679 GDPR rendelet 

2005. évi CXXXIII. törvény a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló  

2012. évi CLIX. törvény a postai szolgáltatásokról 
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Érintett fogalom alatt a hírlevélre feliratkozó személyek kerülnek értelmezésre. 
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GDPR 13 cikk 1/C 

Az adatkezelés célja  

A jelen tájékoztatóban megjelölt 3 adatkezelő által az együttműködés 

keretében elért érintettek hozzájárulásával, külön-külön kezelt 
közös adatbázis alapján bizonyos időközönként marketing célú 
információk kiküldése. 

GDPR 13 cikk 1/C 

Az adatkezelés jogalapja  

• jogos érdek (6./f) 

Érintettek köre hírlevélre feliratkozók 
 

GDPR 14. cikk 1/D 

Az adatkezelő által kezelt személyes adatok 
köre, kategóriája 

• Név, 

• e-mail cím 
 

Az adatkezelési tevékenység leírása A partnerekkel a három adatkezelő az adatkezelők között létrejött 
együttműködés keretében kibocsátott kiadványban szereplő kérdőív 
kitöltése kapcsán megadott kapcsolati adatok kezelése 

(ha van ilyen) 

A személyes adatok címzettjei, illetve a 
címzettek kategóriái (13. cikk 1/E) 

• IT üzemeltetés, ADMIN – Büki Gyógyfürdő Zrt. adatkezelő 

• MORGENS Design Kft. - 8800 Nagykanizsa, Csányi László utca 2. 
– Zalakarosi Fürdő Zrt.  

• DotRoll Számítástechnikai Kft. (1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.) 

szerverén zárt, online, azonosítóval és jelszóval védett Zadír 

MailR rendszer tárhelyének biztosítása az adatkezelő részére az 

általa meghatározott belépési fiókhoz hírlevélküldés céljából 

•  

(ha van ilyen) 

6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló 
adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy 
harmadik fél jogos érdekeinek leírása (13. 

cikk 1/D) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A kapcsolati adatokat szervezeteink jogos érdekből kezelik, hiszen 
fontos, hogy a szervezetek szolgáltatásairól az azok iránt érdeklődők 
(érintettek) értesüljenek. 

Az adattakarékosság elve alapján csak annyi kapcsolati adatot használunk 
(név, e-mail cím), amely a cél elérése érdekében szükséges. 

A kezelt adatok tárolásának időtartama, 
vagy ezen időtartam meghatározásának 
szempontjai (13. cikk 2/A) 

érintetti kapcsolati adatok: hírlevélről történő leiratkozásig, tiltakozás 
pozitív elbírálásáig, illetve a szerződő fél, vagy az érintett kifejezett 
kérésekor (adattörlésre, adatmódosításra vonatkozóan) 
 

Adatforrás meghatározása, amennyiben az 
adatok nem az érintettől származnak (GDPR 

14. cikk 2/F) 

- 

Annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik 
országba, vagy nemzetközi szervezet 
részére kívánja továbbítani a személyes 
adatokat. (13. cikk 1/F) 

A felsorolt partneri adatok nem kerülnek 3. országba továbbításra. 
 

Az adatszolgáltatási kötelezettség, illetve 
annak elmaradásának következményei (13. 

cikk 2/E) 

Társaságaink a kapcsolattartói adatokat a létrejött megállapodás mentén 
a megfelelő kommunikáció érdekében kezelik. Szervezeteinknek csak 
annyi adatra van szüksége, amely által a megfelelő kommunikáció 
biztosított. 

Pontatlanság esetén a küldemény nem érkezik meg a címzetthez. 

Az automatizált döntéshozatal 
(profilalkotás). 

Az alkalmazott logikára vonatkozó 
információk, valamint a tevékenység 

nincs 
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következménye az érintettre nézve. (13. cikk 

2/F) 

Egyéb információ Amennyiben Ön adatot változtat, vagy töröltetne, úgy jelezze felénk. 

Amennyiben jelzi felénk a törlési/módosítási szándékát bármilyen okból 
kifolyólag, úgy törekedni kell, hogy a mentett információk az összes 
rendszerből/ben törlésre/módosításra kerüljenek. 

 

 ADATKEZELŐKKÉNT AZ ALÁBBI TÁJÉKOZTATÁST ADJUK AZ ÁLTALUNK ALKALMAZOTT ADATFELDOLGOZÓKRÓL 

Név Tevékenysége Adatkezelés célja Időtartama 
Kezelt személyes 

adatok, vagy 
kategóriája 

Adatfeldolgozói adatkezeléssel 
kapcsolatos tevékenységének 

leírása 

Kisely Norbert 
e.v. (Büki 
Gyógyfürdő Zrt. 
adatkezelő) 

IT üzemeltetés az adatfeldolgozó az 
érintettekkel kapcsolatos 
informatikai eszközökön 
található adattartalmak 
biztonsági mentése, az 
informatikai rendszer 
üzemeléséről való 
gondoskodás, a keletkező 
hibák elhárítása 

A szerződés 
időtartama alatt 

Az érintettek által 
használt informatikai 
eszközökön és a 
szerveren található 
adattartalom 
összessége 

az érintettek személyi számítógépein 
található adattartalmak biztonsági 
mentése, az adatok folyamatos 
rendelkezésre állásának biztosítása 

MORGENS 
Design Kft. - 
8800 
Nagykanizsa, 
Csányi László 
utca 2. 

hírlevél küldés hírlevél küldés a 
Zalakarosi Fürdő Zrt. 
érintetti körének 

A szerződés 
időtartama alatt 

Az érintettek által 
használt informatikai 
eszközökön és a 
szerveren található 
adattartalom 
összessége 

az érintettek személyi számítógépein 
található adattartalmak biztonsági 
mentése, az adatok folyamatos 
rendelkezésre állásának biztosítása 

DotRoll 
Számítástechn
ikai Kft. (1148 
Budapest, 
Fogarasi út 3-
5. 

tárhely 
biztosítás 
hírlevél küldés 
céljából 

hírlevél küldés a 
Zalakarosi Fürdő Zrt. 
érintetti körének 

A szerződés 
időtartama alatt 

Az érintettek által 
használt informatikai 
eszközökön és a 
szerveren található 
adattartalom 
összessége 

az érintettek személyi számítógépein 
található adattartalmak biztonsági 
mentése, az adatok folyamatos 
rendelkezésre állásának biztosítása 

Quilaq Soluitons 
Kft. (Büki 
Gyógyfürdő Zrt. 
adatkezelő) 

honlap 
üzemeltetés 

 A szerződés 
időtartama alatt 

Az érintettek által 
használt informatikai 
eszközökön és a 
szerveren található 
adattartalom 
összessége 

az érintettek személyi számítógépein 
található adattartalmak biztonsági 
mentése, az adatok folyamatos 
rendelkezésre állásának biztosítása 

Flexys Kft. (Büki 
Gyógyfürdő Zrt. 
adatkezelő) 

Flexys rendszer 
üzemeltetéséve
l kapcsolatos 
support 
tevékenység 

a support tevékenység során 
a rendszer működésének 
támogatása, hibák elhárítása 

a szerződés életben 
léte alatt 

a rendszerben kezelt 
tevékenységek 
mentén keletkező 
személyes adatok 
összessége 

a support tevékenység biztosításához 
szükséges mértékben a Flexys 
rendszer működtetéséről való 
gondoskodás 

 


