Adatkezelési tájékoztató
A tájékoztató célja az, hogy informáljuk Ont arról, hogy milyen célból dolgozunk fel
személyes adataikat, kinek áll jogunkban továbbítani őket, melyek az Ön jogai és szükség
esetén hova fordulhat hozzánk.
Az adatkezelő személye és elérhetőségei - iWi Tour s.r.o. utazási iroda, székhely
Komenského 135/18, 022 01 Čadca, iroda: Záborského 20, 831 03 Pozsony,
cégjegyzékszám: 46 466 576, bejegyezve a zsolnai kerületi bíróság kereskedelmi
nyilvántartásában, kft alatt, betét szám 55773/L (tovább mint „utazási irodánk“).
Ha bármilyen kérdése van személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban, kérjük, lépjen
kapcsolatba velünk az info@gyerehajor.com címen vagy írásban a iWi Tour s.r.o.,
Komenského 135/18, 022 01 Čadca címen.
Megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy megvédjük
személyes adatait a szándékos vagy gondatlan törlés, elvesztés vagy módosítások, valamint
a személyes adatok jogosulatlan közzététele ellen. Utazási irodánk munkatársai, valamint a
személyes adatokat a nevünkben feldolgozó szerződéses partnerek a szerződéses
kapcsolaton túlmenő titoktartási kötelezettség köti.
Az általunk feldolgozott személyes adatok mennyisége a kiválasztott utazástól függ,
különösen a szerződéses kötelezettségeink tekintetében, ezen adatok a következők:
a) név, vezetéknév és titulus,
b) lakóhelye címe, más cím (ha eltér az állandó lakcímtől);
c) születés dátum és hely;
d) állampolgárság,
e) telefonszám,
f) e-mail cím,
g) egészségügyi adatok, amennyiben szükségesek az utazási szerződés teljesítéséhez;
h) nem;
(i) személyazonossági igazolvány száma, útlevél szám.
Utazási irodánk csak az itt meghatározott célokra dolgozza fel a személyes adatokat:
1. Utazási irodánk útjaira és utazási irodánk kötelezettségeinek teljesítése az utazási
szerződések alapján
Az Ön személyes adatait ebben az esetben a 6. cikkely 1 bekezdése értelmében
dolgozzuk fel. 1 (a) b) az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679
RENDELETE 2016.április 27a természetes személyek és személyes adatok kezelése
tekintetében történő és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/ES
irányelv hatályon kívül helyezéséről („Általános adatvédelmi rendelet”) („a feldolgozás

olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyhez az érintett az érintett, vagy az
érintett személy kérésére a szerződés megkötése előtt intézkedéseket hoznak”).
1. Marketing
Ebben az esetben személyes adatait csak akkor kezeljük, ha engedélyt ad erre a 6. cikkely 1
bekezdésének a pontja alapján a) Az általános adatvédelmi rendelet („az érintett személy
hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait egy vagy több konkrét célból dolgozza fel”).
Személyes adatait a szolgáltatóknak (hajózási társaságok, stb.) az utazási szerződés
teljesítéséhez szükséges mértékben nyújtjuk.
Utazási irodánk nem teszi közzé személyes adatait.
Jogosultságait utazási irodánkhoz és egy adott szolgáltatóhoz is alkalmazhatja.
Abban az estben, ha hajóútját egy harmadik országba választotta, utazási irodánk
személyes adatait továbbíthatja az adott országba. A kereskedelmi célú transzatlanti
személyes adatok cseréjére vonatkozó EU – USA jogi keretet az EU és az USA adatvédelmi
pajzsának nevezik. Az Európai Bizottság megerősítette, hogy az adatvédelmi pajzs
megfelelő védelmi szintet biztosít az EU-tól az Egyesült Államok számára az adatvédelmi
pajzsok listáján felsorolt vállalatok számára, és ezáltal az így biztosított személyes adatok
jogi garanciája.
A kedvezményezettek megfelelő technikai, szervezeti és egyéb intézkedéseket biztosítanak
annak biztosítására, hogy a feldolgozás megfeleljen a jogi követelményeknek, és hogy az Ön
jogainak védelme teljes mértékben biztosított legyen.
Személyes adatait utazási irodánk megőrzi addig az időpontig, amíg elérjük a személyes
adatok feldolgozásának célját.
Ha személyes adatait az Ön beleegyezése alapján dolgozzuk fel, utazási irodánk a
beleegyezés visszavonása vagy a beleegyezés lejárta után csak addig tárolja, hogy
érvényesítse vagy védje a jogi követeléseket. Ugyanez vonatkozik az utazási szerződés
szerinti feldolgozásra is.
Ha személyes adatait a jogi kötelezettség teljesítésének részeként dolgozzuk fel, a
vonatkozó jogszabályok meghatározzák azt az időtartamot, amely alatt utazási irodánk
köteles a személyes adatait és a kapcsolódó dokumentációt megőrizni.
A személyes adatok feldolgozása kapcsán joga van a Szlovák Köztársaság Személyes
Adatvédelmi Hivatala, Hraničná 12, 820 07 Pozsony, Szlovák Köztársaság Hivatalához
benyújtani az eljárás megindítására irányuló indítványt.
Továbbá joga van a helytelen személyes adatok javítására, vagy a hiányos személyes
adatok feltöltésére. Ha úgy találja, hogy helytelen vagy hiányos információkat dolgozunk fel
Önnel kapcsolatban, kérjük, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk.
Ha személyes adatait beleegyezésével dolgozzuk fel, joga van bármikor visszavonni ezt a
hozzájárulást. A beleegyezés visszavonása azonban nem érinti a beleegyezésen alapuló
feldolgozás jogszerűségét a visszavonás előtt.

Jogosult továbbá arra, hogy kifogásolja személyes adatainak feldolgozását abban az
esetben, ha a feldolgozás a jogos érdekek jogalapján alapul. Utazási irodánk csak
személyes jogosultságokkal rendelkező személyes adatait dolgozhatja fel, ha bizonyítja a
feldolgozáshoz szükséges jogos indokokat, amelyek meghaladják az érdekeit, jogait és
szabadságait, vagy a jogkövetelések bizonyítására, érvényesítésére vagy védelmére
vonatkozó indokokat.
Továbbá joga van hozzáférni személyes adataihoz. Kérvényezheti a személyes adatairól
készült kivonat továbbítását Ön felé. Bizonyos körülmények között kérheti a feldolgozás
korlátozását, személyes adatainak átadását és a személyes adatok törlésének jogát.
A jogait írásban, e-mailben, az info@gyerehajor.com címen vagy személyesen is
benyújthatja.

