Adatkezelési Tájékoztató
A május 25-én hatályba lépett GDPR szabályozással összhangban az Old Lake Golf Hotel frissítette a
hírlevelekre, meghívó küldésre és rendezvény regisztrációkra vonatkozó adatkezelési tájékoztatóját. Az új,
2018. május 25-től hatályos adatkezelési tájékoztató információt nyújt a személyes adatoknak a hírlevél vagy meghívó
küldésére
illetve
rendezvény
regisztrációra
való
felhasználásáról.
Játékosainknak semmilyen külön teendője nincs, adatkezelési tájékoztatónkról röviden az alábbiakban olvashat:
Hírlevél feliratkozás / Rendezvény meghívás és regisztráció
Adatkezelési Tájékoztató
Szeretnénk Önnek egyénre szóló és az érdeklődési körének megfelelő tájékoztatást és tanácsot adni. Ezért kérjük,
járuljon hozzá adatai kezeléséhez. Adatainak a bizalmasságát és titkosságát a kellő és elvárható gondossággal fogjuk
biztosítani.
RÖVID ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Az adatkezelő:
Goodrich Hungary Kft.. e-mail hotel@oldlakegolf.com
Az adatkezelés célja:
Reklámozási célú kommunikációk
A reklámcélú kommunikációkhoz az Ön hozzájárulása. A hozzájárulás
önkéntes. Az Ön személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján az
előzőekben megadott célokból csak addig kezeljük, amíg
Az adatkezelés jogalapja:
hozzájárulását Ön vissza nem vonja, vagy az adatkezelést meg nem
tiltja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőző
adatkezelés jogszerűségét.
Az Ön személyes adatait a fentiekben meghatározott célok eléréséhez
Adatok megőrzése :
szükséges ideig tároljuk, legfeljebb az Önnel történt utolsó
kapcsolatfelvételt követő tíz évig.
Ön kérelmezheti az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes
adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy
Az Ön jogai:
kezelésének korlátozását, és Ön tiltakozhat az ilyen személyes adatok
kezelése ellen, valamint megilleti az adathordozhatósághoz való jog;
Goodrich Hungary Kft. ( Goodrich Hungary Kft.. 2890 Tata, Remeteségpuszta a továbbiakban,
szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény
tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel
a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi
aktusaiban meghatározott elvárásoknak.
A Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan
elérhetők a
Link... címen.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.
Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. Amennyiben kérdése
lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja
kérdését.
A Szolgáltató elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak
tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató az emailben
küldött személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és
szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A Szolgáltató az alábbiakban ismerteti
adatkezelési gyakorlatát.
Az adatkezelő adatai
Amennyiben megkeresné honlapunkat, 06-34/587-720 telefon számon léphet kapcsolatba az
adatkezelővel.
A Szolgáltató (Goodrich Hungary Kft.) minden hozzá beérkezett e-mailt a személyes adatokkal együtt
az adatközléstől számított legfeljebb 1 év elteltével töröl.
Név: Goodrich Hungary Kft. Székhely: 2890. Tata, Remeteségpuszta
Telefonszám: 06-34/587-720
E-mail: hotel@oldlakegolf.com
Technikai adatok

A Szolgáltató emailben megadott vagy foglaláskor birtokába jutott személyes adatok kezeléséhez a
szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy
a kezelt adat:
- az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás)
- hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége)
- változatlansága igazolható (adatintegritás)
- a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen
A Szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés
ellen.
Szolgáltató olyan műszaki, szervezési intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának
védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi
szintet nyújt.
A Szolgáltató az adatkezelés során megőrzi a titkosságot:
- megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult
- a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és
teljességét
- a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá,
valóban hozzá tudjon férni a
- kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök
Sütik (Cookie-k):
Weboldalunk használ sütiket, de csak technikai jellegűt.
A sütik kicsi adatfájlok, amik az Ön gépén kerülnek el tárolásra és amiket Ön bármikor tud törölni. A
sütik a legtöbb esetben a weboldal helyes működéséhez kellenek.
A sütik feladata:
információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikrőlmegjegyzik a látogatók egyéni beállításait,
amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra
begépelni őketmegkönnyítik a weboldal használatátminőségi felhasználói élményt biztosítanak
A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit
(cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban
elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális
látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A web oldalon, csak technikai
és statisztikai jellegű, harmadik fél által használt sütik vannak.
Technikai jellegű, munkamenet (session) cookie-k:
Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessenek egy
weboldalon, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik
érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e
fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről. A
Szolgáltató használ technikai jellegű sütit, ami a böngésző bezárásával törlődik.
Az adattárolás célja
Az Ön által megadott adatokat a Szolgáltató kizárólag a foglalás teljesítése, a foglalási feltételek
későbbi bizonyítása, a számviteli szabályok szerinti nyilvántartásra, illetve hírlevél küldése céljából
tárolja. Adatait harmadik fél részére nem adja át. Adatai kezelésekor a Személyes adatok védelméről
és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvénynek megfelelően járunk el.
Adatait az utolsó felhasználástól számított egy naptári évig tároljuk. A Foglaló bármikor tájékoztatást
kérhet személyes adatai kezeléséről a Szolgáltatótól, kezdeményezheti személyes adatainak
helyesbítését vagy törlését.
Az adattároló tárhelyszolgáltató adatai
http://www.oldlakegolfhotel.com/ weboldal tárhely szolgáltatója a MAXER Hosting Kft (MAXER Hosting
Kft, email: info@maxer.hu), ügyfeleink által írt emaileket MAXER Hosting Kft. szerverén tárolja
a Goodrich Hungary Kft..

A személyes adatok (név, email cím) továbbítása, megosztása
Fontosnak tarjuk ügyfeleink adatait, így személyes adatokat soha semmilyen formában nem
továbbítunk harmadik félnek.
A számlázási adatok továbbítása, megosztása
A számla kiállításhoz szükséges adatait a Szolgáltató könyvelőjének is továbbítjuk könyvelési célokra.
Ezen kívül harmadik féllel nem osztjuk meg az ügyfelek számlázási adatait.
Adatkezeléssel kapcsolatos további információk
Az adatkezeléssel, adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseit e-mailben a hotel@oldlakegolf.com címre
küldheti el.

