ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA ZRT.
ÁLTAL A 2022. ÉVI SZIGET FESZTIVÁL SORÁN NYÚJTOTT
KEMPINGSZOLGÁLTATÁSSAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN
A Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zrt. által a 2022. évi Sziget Fesztivál során nyújtott
kempingszolgáltatással összefüggésben Ön szükségszerűen személyes adatokat ad meg, melyeket a
Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zrt. a 2016/679 Európai Parlament és Tanács (EU) általános
adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) alapján kezel. Ezúton tájékoztatjuk Önt a személyes
adatok kezelésének részleteiről, valamint ezzel kapcsolatos jogairól.
Az adatkezelő

A
kezelt
adatok köre

A Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (1033 Budapest, Hajógyári sziget 23796/58., Cg. 0110-049598, adószáma: 26189905-2-44, e-mail: dpo@sziget.hu, képviseli:
Kádár Tamás cégvezető, adatvédelmi tisztviselő: Takács Balázs - a
továbbiakban: „Adatkezelő”)
személyes A turisztikai térségek fejlesztésének
állami feladatairól szóló 2016. évi
CLVI. törvény 9/H § (1) bekezdése
alapján
okmányolvasóval
a
szálláshelykezelő szoftver útján a
Magyar
Turisztikai
Ügynökség
(székhely: 1027 Budapest
Kacsa u. 15-23.), mint a Kormány
rendeletében
kijelölt
tárhelyszolgáltató által biztosított
tárhelyen (Vendég Információs Zárt
Adatbázis [VIZA]) rögzíti
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Az adatkezelés célja

Budapest Főváros III. Kerület
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzat az egyes helyi
adókról szóló 49/2008. (IX. 30.)
önkormányzati rendelete 12. § (3)
bekezdése
alapján
a
vendégkönyvben kerül rögzítésre

Családi és utónév
Születési családi és
utónév
Születési hely, idő
Nem
Állampolgárság
Anyja születési családi
neve és utóneve
Személyazonosításra
alkalmas okmány, illetve
útiokmány
azonosító
adatai
Harmadik
országbeli
állampolgár esetében a
vízum vagy tartózkodási
engedély
száma,
a
beutazás időpontja és
helye
A
szálláshely
igénybevételének kezdő
és várható, valamint
tényleges
befejező
időpontja

A fenti adatok kezelésére a turisztikai A

•
•
•
•
•
•
•

fenti

Vendég neve
Lakcíme
Születési idő
Érkezés időpontja
A távozás dátuma
Eltöltött
vendégéjszakák
száma
Aláírás

adatok

kezelésére

térségek
fejlesztésének
állami
feladatairól szóló 2016. évi CLVI.
törvény 9/H § (1) bekezdése alapján
az érintett és mások jogainak,
biztonságának
és
tulajdonának
védelme
érdekében,
továbbá
harmadik országbeli állampolgárok
és a szabad mozgás és tartózkodás
jogával
rendelkező
személyek
tartózkodására
vonatkozó
rendelkezések
betartásának
ellenőrzése céljából kerül sor.

Budapest Főváros III. Kerület
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzat az egyes helyi
adókról szóló 49/2008. (IX. 30.)
önkormányzati rendelete 12. § (3)
bekezdése alapján idegenforgalmi
adó beszedése céljából kerül sor.

Az
adatkezelés Az adatok megadását követő első év Az adó megállapításához való jog
időtartama
utolsó napjáig.
elévüléséig.
Az
jogalapja

adatkezelés Az adatkezelés jogalapja az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítése a GDPR 6. Cikk (1) bekezdése c) pontja alapján.

Adatfeldolgozás,
adattovábbítás

A turisztikai térségek fejlesztésének
állami feladatairól szóló 2016. évi
CLVI. törvény 9/H § (1) bekezdése
szerinti
személyes
adatok
vonatkozásában a személyes adatokat
az Adatkezelő munkatársai a fenti cél
megvalósulása érdekében kezelik.
A turisztikai térségek fejlesztésének
állami feladatairól szóló 2016. évi
CLVI. törvény 9/H § (1) bekezdése
szerinti
személyes
adatok
vonatkozásában az adatok tárhelyen
történő rögzítését követően az ott
meghatározott módon a Magyar
Turisztikai Ügynökség a 235/2019.
(X. 15.) Korm. rendelet alapján
adatfeldolgozóként jár el. A 2016.
évi CLVI. törvény 9/A § alapján az
Adatkezelő a Magyar Turisztikai
Ügynökség felügyelet alatt működő
Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató
Központ részére személyes adatokat
nem tartalmazó statisztikai és
esemény vezérelt adatokat továbbít.
Külföldre, nemzetközi szervezet
részére nem történik adattovábbítás.
Az
adatok
felvétele
körében
Adatkezelő
adatfeldolgozóként
igénybe
veszi
a
Netpositive
Számítástechnikai Szolgáltató és
Kereskedelmi
Kft-t
(2021
Tahitótfalu, Pataksor u. 48., Cg. 1309-104997, adószám: 12643565-213). Az adatok tárhelyen történő
rögzítését további adatfeldolgozóként

Budapest Főváros III. Kerület
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzat az egyes helyi
adókról szóló 49/2008. (IX. 30.)
önkormányzati rendelete 12. § (3)
szerinti személyes adatokat az
Adatkezelő munkatársai a fenti
cél megvalósulása érdekében
kezelik. Az adatok felvétele
körében
Adatkezelő
adatfeldolgozóként igénybe veszi
a Netpositive Számítástechnikai
Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft-t (2021 Tahitótfalu, Pataksor
u. 48., Cg. 13-09-104997,
adószám: 12643565-2-13).

a
Netpositive
Kft.
által
alvállalkozóként
igénybevett
Felhőmatrac Informatikai Kft.
(1071 Budapest, Damjanich utca 35.
3. em. 17., Cg. 01-09-359881,
adószám: 27975619-2-42) látja el.
Jogok,
panasz

jogorvoslat, Ön a GDPR alapján hozzáférést kérhet a személyes adatokhoz, az
adatkezelésről tájékoztatást kérhet (melyet Adatkezelő legkésőbb 30
napon belül ad meg), kérheti a személyes adatok helyesbítését, vagy az
adatkezelés korlátozását, valamint megilleti az adathordozhatósághoz
való jog. Amennyiben Ön szerint Adatkezelő megsértette valamely, az
adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, akkor kérjük, forduljon
elsősorban hozzánk a fenti elérhetőségeken vagy a következő e-mail
címen: dpo@sziget.hu. Ennek eredménytelensége esetén a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) eljárását
kezdeményezheti (levelezési cím: H-1055 Budapest, Falk Miksa utca 911; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve bírósághoz fordulhat.
/Egyebekben az Infotv. 14-23. § és a GDPR 15., 18., 20. cikkei
irányadók./

Budapest, 2022. augusztus 1.

