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ADATVÉDELEM irányelvei 

 
 
1. A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles a személyes adatok 

védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény (Avtv.) szabályainak 

megfelelően eljárni.  
A Szolgáltató tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét. A 

rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve 

kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint 

kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok betartásához szükségesek. 
 
2. A Szolgáltató tevékenysége során a felhasználók adatait a Szolgáltató az Adatvédelmi törvény értelmében 

kizárólag szerződéskötési, számlázási, valamint saját egyéb reklámcéljaira használja fel. 

3. Az adatkezelés alapja az Avtv. 3. § 7. pontja szerinti, az érintett önkéntes hozzájárulása. Érintett e körben 

minden természetes és jogi személy, aki a szolgáltatások igénybevétele, vagy egyéb jogviszonyon keresztül 

kapcsolatba kerül a Szolgáltatóval.  
4. A Szolgáltató kizárólag az érintett által személyes vagy internetes regisztráció, illetve egyes szerződések 

megkötése, jelentkezési lap, szülői nyilatkozatok kitöltése útján rendelkezésre bocsátott személyes 

adatokat kezeli. A Szülő, illetve a Táborozó tudomásul veszi, hogy ezen adatszolgáltatással egyidejűleg 

hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa megadott adatokat a Szolgáltató nyilvántartsa és kezelje. 

5. Az érintettek által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat kizárólag a következő célok érdekében 

kezeli és tartja nyilván a Szolgáltató 
 

�  Szülők tájékoztatása;  
�  Hírlevél küldése;  
�  Promóciós, hirdetési anyagok eljuttatása; 

 
6. E célok megvalósítása érdekében, e célokhoz kötötten kerül sor az adatkezelésre, azaz az adatokat 

kizárólag az ahhoz szükséges mértékben és ideig kezeli Szolgáltató, azokat kizárólag az alábbi harmadik 

személyek részére adja át, illetve továbbítja 

 

�  Munkatársak;  
�  Tevékenységet végző táborszervezők;  
�  a honlapot üzemeltető technikai közreműködők. 

 
7. A Szolgáltató haladéktalanul törli a személyes adatokat, haaz adatkezelési cél megszűnt.  
8. Az érintett személy bármikor jogosult írásban, a Szolgáltató székhelyére (3300 Eger, Széchenyi u. 23. fszt. 

2.) küldött ajánlott levélben tájékoztatást kérni az általa kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá 

bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, illetve --- amennyiben törvény ezt 

nem korlátozza – törlését. A Szolgáltató a kérelmet haladéktalanul, legfeljebb azonban 30 napon belül 

elintézi. 

9. A Szolgáltató tájékoztatja az érintettet, hogy amennyiben személyes adatai felhasználását megtiltja, 

bizonyos szolgáltatásokat nem, vagy csak korlátozottan fog tudni elérni vagy igénybe venni. 

10. Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-97684/2016, NAIH-97686/2016. 


