ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) tulajdonában áll a Zánkai
Erzsébet-tábor (8251 Zánka, Külterület 030/15. hrsz.) és a Fonyódligeti Erzsébet-tábor (8640 Fonyód, Virág utca
77.).
Az Alapítvány által megvalósított táboroztatás, mint közfeladat körében az Erzsébet Gyermek- és Ifjúsági Táborok
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) táboroztatást lebonyolító szervezetnek
minősül a Zánkai Erzsébet-tábor és a Fonyódligeti Erzsébet-tábor esetében.
A Társaság az Alapítvány által nyújtott táboroztatási szolgáltatásához kapcsolódóan, illetve attól függetlenül a
használatában álló ingatlanokban úgynevezett front office szállodai programot tart fenn, valamint biztosítja a tábor
területére történő beléptetést úgynevezett beléptető kapuk segítségével.

I. A tájékoztató célja
Jelen tájékoztató célja, hogy átfogóan ismertesse a Társaság személyes adatkezelési gyakorlatát, ezen belül főként
a kezelt adatok körét, az adatkezelések jogalapját és célját a Zánkai és a Fonyódligeti Erzsébet-táborokba látogató
gyermekek és kísérőik, valamint a hivatkozott ingatlanokba látogató kereskedelmi vendégek vonatkozásában,
továbbá a Társaság adatkezelésének átláthatóságát és az érintettek joggyakorlását elősegítse.
II. Fogalmak
A jelen tájékoztatóban alkalmazott fogalmak alatt az alábbiak értendőek:
Érintett: bármely információ alapján azonosított, vagy azonosítható természetes személy.
Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ.
Különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai
származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló
személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus
adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára
vonatkozó személyes adatok.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy
amely — törvényben, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között - önállóan vagy
másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)
vonatkozó döntéseket egy vagy több másik adatkezelővel közösen hozza meg és hajtja végre, vagy az
adatfeldolgozóval végrehajtatja.
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek
összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása,
lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és
megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel
készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta,
Íriszkép) rögzítése.
Adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett
adatkezelési műveletek összessége.
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Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki
vagy amely — törvényben, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és
feltételekkel - az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel.
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.
Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű
kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján
jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez.
Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés
megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.
Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.
Adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt
személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását
vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval, vagy azokkal a személyekkel,
akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló
műveleteket végeznek.
EGT állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más
állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági
Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai
Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.
Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
III. Adatkezelő adatai, elérhetősége
Név: Erzsébet Gyermek- és Ifjúsági Táborok Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 8251 Zánka, hrsz. 030/15.
Cégjegyzékszám: 01-09-521440
Adószám: 25510410-2-19
Képviseli: Ledvényi Csaba, ügyvezető
IV. Adatkezelés alapelvei
A Társaság tevékenysége során az adatkezelés alábbi elvei és általános szabályai szerint köteles eljárni.
1. Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, ezzel kapcsolatos elszámolhatóság
A Társaság adatkezelésének mindenkor meg kell felelnie az irányadó jogszabályi rendelkezéseknek, annak
tisztességesnek kell lennie és átlátható eljárásban kell történjen. A Társaság felelős, hogy adatkezelése
megfelelőségét igazolni tudja.
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2. Személyes adatok kezelésének jogalapja
Személyes adat akkor kezelhető, ha
i. A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védeleméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és
Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) alá tartozó adatkezelések tekintetében a különleges
adatnak nem minősülő adatok vonatkozásában:
a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez,
b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés

megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges,
c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges,
d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt

szükséges,
e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett

feladat végrehajtásához szükséges,
f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha

ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai,
amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.
ii. A GDPR alá tartozó adatkezelések tekintetében a különleges adatnak minősülő adatok vonatkozásában:
a) az érintett kifejezett hozzájárulását adta az említett személyes adatok egy vagy több konkrét célból történő

kezeléséhez, kivéve, ha az uniós vagy tagállami jog úgy rendelkezik, hogy a különleges adatok kezelésére
vonatkozó általános tilalom nem oldható fel az érintett hozzájárulásával,
b) az adatkezelés az adatkezelőnek vagy az érintettnek a foglalkoztatást, valamint a szociális biztonságot és szociális

védelmet szabályozó jogi előírásokból fakadó kötelezettségei teljesítése és konkrét jogai gyakorlása érdekében
szükséges, ha az érintett alapvető jogait és érdekeit védő megfelelő garanciákról is rendelkező uniós vagy
tagállami jog, illetve a tagállami jog szerinti kollektív szerződés ezt lehetővé teszi,
c) az adatkezelés az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelméhez szükséges, ha az

érintett fizikai vagy jogi cselekvőképtelensége folytán nem képes a hozzájárulását megadni,
d) az adatkezelés valamely politikai, világnézeti, vallási vagy szakszervezeti célú alapítvány, egyesület vagy

bármely más nonprofit szervezet megfelelő garanciák mellett végzett jogszerű tevékenysége keretében történik,
azzal a feltétellel, hogy az adatkezelés kizárólag az ilyen szerv jelenlegi vagy volt tagjaira, vagy olyan
személyekre vonatkozik, akik a szervezettel rendszeres kapcsolatban állnak a szervezet céljaihoz kapcsolódóan,
és hogy a személyes adatokat az érintettek hozzájárulása nélkül nem teszik hozzáférhetővé a szervezeten kívüli
személyek számára,
e) az adatkezelés olyan személyes adatokra vonatkozik, amelyeket az érintett kifejezetten nyilvánosságra hozott,
f) az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges, vagy amikor a

bíróságok igazságszolgáltatási feladatkörükben járnak el,
g) az adatkezelés jelentős közérdek miatt szükséges, uniós jog vagy tagállami jog alapján, amely arányos az elérni

kívánt céllal, tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez való jog lényeges tartalmát, és az érintett alapvető
jogainak és érdekeinek biztosítására megfelelő és konkrét intézkedéseket ír elő,
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h) az adatkezelés megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a munkavállaló munkavégzési

képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi vagy szociális ellátás vagy kezelés nyújtása,
illetve egészségügyi vagy szociális rendszerek és szolgáltatások irányítása érdekében szükséges, uniós vagy
tagállami jog alapján vagy egészségügyi szakemberrel kötött szerződés értelmében, a jogszabályban említett
feltételekre és garanciákra figyelemmel,
i) az adatkezelés a népegészségügy területét érintő olyan közérdekből szükséges, mint a határokon át terjedő súlyos

egészségügyi veszélyekkel szembeni védelem vagy az egészségügyi ellátás, a gyógyszerek és az orvostechnikai
eszközök magas színvonalának és biztonságának a biztosítása, és olyan uniós vagy tagállami jog alapján történik,
amely megfelelő és konkrét intézkedésekről rendelkezik az érintett jogait és szabadságait védő garanciákra, és
különösen a szakmai titoktartásra vonatkozóan,
j) az adatkezelés a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból

szükséges olyan uniós vagy tagállami jog alapján, amely arányos az elérni kívánt céllal, tiszteletben tartja a
személyes adatok védelméhez való jog lényeges tartalmát, és az érintett alapvető jogainak és érdekeinek
biztosítására megfelelő és konkrét intézkedéseket ír elő.
iii. A GDPR hatálya alá nem tartozó adatkezelések tekintetében a különleges adatnak nem minősülő adatok
vonatkozásában:
a) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben, különleges adatnak vagy
bűnügyi személyes adatnak nem minősülő adat esetén - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból
elrendeli,
b) az a) pontban meghatározottak hiányában az az adatkezelő törvényben meghatározott feladatainak ellátásához
feltétlenül szükséges és az érintett a személyes adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárult,
c) az a) pontban meghatározottak hiányában az az érintett vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez,
valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy
megelőzéséhez szükséges és azzal arányos, vagy
d) az a) pontban meghatározottak hiányában a személyes adatot az érintett kifejezetten nyilvánosságra hozta és az
az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges és azzal arányos.
iv. A GDPR hatálya alá nem tartozó adatkezelések tekintetében a különleges adatnak minősülő adatok
vonatkozásában:
a) a IV. 2. iii. bekezdés c)-d) pontjában meghatározottak szerint,
b) akkor kezelhető, ha az törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés végrehajtásához feltétlenül szükséges és
azzal arányos, vagy azt az Alaptörvényben biztosított alapvető jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a
bűncselekmények megelőzése, felderítése vagy üldözése érdekében vagy honvédelmi érdekből törvény elrendeli.
3. Célhoz kötöttség
A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és azok nem kezelhetők
ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon.
Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, a Társaság a felvett adatokat törvény eltérő
rendelkezésének hiányában
a) a rájuk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) a Társaságnak vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a

személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül,
valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelhetik.
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Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél
elérésére alkalmas, és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, akként, hogy az érintettet csak
az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
4. Adattakarékosság
A Társaság adatkezelése az adatok azon körére kell korlátozódjon, amelyek az adatkezelés céljai szempontjából
megfelelőek, relevánsak és a feltétlen szükséges mértékre korlátozódnak.
5. Pontosság
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel
szükséges - naprakészségét. A Társaságnak minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az
adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.
6. Korlátozott tárolhatóság
A kezelt adatokat olyan formában kell tárolni, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése
céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.
7. Integritás és bizalmas jelleg
Az adatok kezelését olyan módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések
alkalmazásával biztosítva legyen az adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes
kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
8. Tájékoztatás, az érintettek jogai
Személyes adat hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén megfelelő tájékoztatáson alapuló, egyértelmű és
kifejezett beleegyezéssel kezelhető. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés
hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet az adatkezelés jogalapjától és céljától függetlenül egyértelműen, közérthetően és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így
különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az
adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az érintett hozzájárulásával és az
adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése
céljából kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat, a kezelt adatok tárolásának idejéről, vagy a
tárolás idejét meghatározó tényezőkről, az érintett személyes adatok kategóriáiról. A tájékoztatásnak ki kell
terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
Az érintett az adatkezelés során bármikor tájékoztatást kérhet, illetve ellenőrizheti adatai tartalmát, igény szerint
bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, illetve törlését. Az érintett az adatkezeléshez
történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja.
9. Adatbiztonság, adatminőség
A Társaság köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, valamint köteles megtenni azokat a technikai és
szervezési intézkedéseket, kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi
rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen. A Társaság köteles
az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az az adatkezelésre vonatkozó rendelkezések
alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.
Az adatok akkor továbbíthatóak, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatóak össze, ha az érintett
ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra
nézve teljesülnek. Személyes adat az országból - az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül 5

harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett
kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése,
illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. EGT tagállamba történő
adattovábbítás úgy tekintendő, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.
A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel
helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai
feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
A Társaságnak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell
lenniük a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely
a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az
adatkezelőnek.
A Társaság adatkezelésének jogalapja
A táboroztatási szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos adatok tekintetében:
−
−
−

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja alapján az Alapítvány és a Társaság között létrejött vállalkozási szerződés
teljesítése
GDPR 9. cikk (2) bek. g) pontja szerint a résztvevők egészséget nem veszélyeztető, biztonságos
táborozásához fűződő jelentős közérdek,
GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont szerint jogszabályi kötelezettség teljesítése (a tanuló ifjúság üdülésének és
táborozásának egészségügyi feltételeiről szóló 12/1991. (V. 18.) NM rendelet rendelkezései)

A kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos adatok tekintetében:
−
−

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerint az érintett hozzájárulása
GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont szerint jogszabályi kötelezettség teljesítése

VI. A Társaság adatkezelésének célja, kezelt/tárolt adatok köre
1. Hostware (Front Office) rendszerben tárolt adatok
A Társaság un. front office szállodai program keretében adatkezelési tevékenységet folytat, hogy a fentebb
hivatkozott ingatlanokba látogató vendégek (táborozó gyermekek és kísérőik, kereskedelmi vendégek) esetén
(többek között)
•
•

a szobabeosztást eltudja végezni,
az étkeztetést (ideértve a speciális étkezési igényeket) szervezni tudja.

Táborozó gyermekek adatai:
-

jelentkezési azonosító
jelentkező intézmény neve
jelentkező intézmény megyéje
gyermek neve
gyermek neme
gyermek állampolgársága
gyermek születési helye, ideje
anyja/gondviselő neve
gyermek lakcíme
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-

szülő/gondviselő telefonszáma
gyermek mozgáskorlátozottsága
étrendre vonatkozó adatok (gluténmentes, laktózmentes/tejcukor érzékenység, tejfehérje mentes,
diabetikus (natív cukormentes), vegetáriánus étrend, egyéb)
ott-tartózkodás (turnus) ideje
foglalási azonosító
szobaszám
statisztikai adat (táborozó)
gyermekhez hozzákapcsolt QR kód
gyermek egészségügyi állapotára vonatkozó adatok (gyógyszerérzékenység, rendszeresen szedett
gyógyszerek, allergia) (átmenő adat, a kezelői felületen nem jelenik meg)
sajátos nevelési igény (átmenő adat, a kezelői felületen nem jelenik meg)
TAJ szám (átmenő adat, a kezelői felületen nem jelenik meg)

Kísérők adatai:
-

jelentkezési azonosító
jelentkező intézmény neve
jelentkező intézmény megyéje
kísérő státusza: csoportvezető/kísérő
kísérő neve
kísérő neme
kísérő állampolgársága
kísérő születési helye, ideje
kísérő lakcíme
kísérő telefonszáma
kísérő e-mail címe
étrendre vonatkozó adatok (gluténmentes, laktózmentes/tejcukor érzékenység, tejfehérje mentes,
diabetikus (natív cukormentes), vegetáriánus étrend, egyéb)
ott-tartózkodás (turnus) ideje
foglalási azonosító
szobaszám
statisztikai adat (táborozó)
kísérő egyedi azonosítója (kiírásban kezelő adja meg típusát) és a hozzákapcsolt QR kód

Kereskedelmi vendégek adatai:
-

neve
születési helye, ideje
állampolgársága
szem. ig./útlevél/vízum száma
ott-tartózkodás ideje
lakcíme
rendszáma (nem kötelező adat)
szobaszáma
foglalási azonosítója
egyedi azonosító és a hozzákapcsolt QR kód
szolgáltatás ellenértéke
statisztikai adat (kereskedelmi vendég)
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2. Beléptető rendszerben tárolt adatok
A Társaság annak érdekében, hogy a táborhelyekre/kereskedelmi szálláshelyre csak az arra jogosult személyek
léphessenek be és szükség esetén kellő segítséget tudjon nyújtani a táborozóknak (például: egészségügyi
személyzet által), valamint, hogy lehetővé tegye a táborozó gyermekeknek a táborok programjaira történő
regisztrációját, QR kóddal működtethető beléptető rendszert üzemeltet, amelyből a táborozó/vendég személyes
adatai szükség esetén azonnal lehívhatóak a QR kód leolvasásával. A beléptetőrendszerben megjelenő adatok a
Hostware rendszerből kerülnek átadásra.
Táborozó gyermekek adatai:
-

gyermek egyedi azonosítója (az E-tábor Plusz rendszerében generált egyedi azonosító
szám) és a hozzákapcsolt QR kód
státusz (gyermek)
gyermek neve
gyermek születési ideje
anyja/gondviselő neve
lakcíme
szülő/gondviselő telefonszáma
gyermek egészségügyi állapotára vonatkozó adatok (gyógyszerérzékenység, rendszeresen
szedett gyógyszerek, allergia)
sajátos nevelési igény
TAJ száma
étrendre vonatkozó adatok
gyermek csoportjának kísérői, csoportvezetője (telefonszámmal, tartózkodási hellyel)
tartózkodási hely (zóna) és korábbi áthaladások
jelentkezési azonosítója
Hostware foglalási száma
ott-tartózkodás (turnus) ideje

Kísérők adatai:
-

kísérő egyedi azonosítója (az E-tábor Plusz rendszerében generált egyedi azonosító szám)
és a hozzákapcsolt QR kód
státusz (kísérő/táborozó)
kísérő neve
kísérő születési ideje
kísérő lakcíme
kísérő telefonszáma
kísérő email címe
tartózkodási helye (zóna) és korábbi áthaladások
jelentkezési azonosító
Hostware foglalási száma
ott-tartózkodás (turnus) ideje

Kereskedelmi vendégek adatai:
-

egyedi azonosító és a hozzákapcsolt QR kód
neve
születési ideje
lakcíme
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-

szem. ig./útlevél/vízum száma
ott-tartózkodás ideje
tartózkodási helye (zóna) és korábbi áthaladások

A táboroztatási szolgáltatáshoz kapcsolódóan az Alapítvány TÁBOROZOM applikációt üzemeltet, mely a
beléptetőrendszer adatai alapján végez azonosítást. Az applikáció adatkezelésére vonatkozó részletes információ
az Alapítvány által kibocsátott Adatkezelési tájékoztatóban található.
3. Vendégkönyvben tárolt adatok
A Társaság kereskedelmi szálláshelyszolgáltatással összefüggő adatközlési kötelezettségének teljesítése
érdekében, valamint az Alapítvány elszámolási kötelezettségének teljesítését elősegítendő, az ott-tartózkodást
megerősítése érdekében vendégkönyvet vezet, melynek adatai a Hostware rendszerből kerülnek generálásra.
-

név
születési idő
ott-tartózkodás ideje
rendszám (nem kötelező adat)
szobaszám
foglalási azonosító
statisztikai adat (kereskedelmi vendég, táborozó)

4. Betekintés útján megismert adatok
A Társaság annak érdekében, hogy a táborhelyekre csak az arra jogosult személyek léphessenek be és szükség
esetén kellő segítséget tudjon nyújtani a táborozóknak (például: egészségügyi személyzet által), valamint, hogy
biztosítsa az egészséget és biztonságot nem veszélyeztető táboroztatást, az alábbi adatokba a Társaság
munkavállalója betekint:
− fényképes igazolvány,
− a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti védettség
érvényességének adata,
− egészségügyi nyilatkozaton szereplő adatok,
− koronavírus gyorsteszt eredménye
A betekintést követően további adatkezelésre nem kerül sor.
VII. Adatok felhasználási és megőrzési ideje
A beléptetőrendszer adatainak tárolása az ott-tartózkodás végéig tart. Az egyéb adatok tekintetében az adatkezelés
a tárgyév végéig tart.
VIII. Adattovábbítási kötelezettség
A Társaságnak, mint szálláshely szolgáltatónak a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016.
évi CLVI. törvényben, valamint a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény
végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) foglaltakra
figyelemmel adattovábbítási kötelezettsége van a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (a továbbiakban:
NTAK) felé.
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A szálláshelykezelő szoftver alkalmazásával - az adatküldő modul közreműködésével - elektronikus formában és
titkosítottan kerülnek továbbításra az alábbi adatok:
•
•
•
•
•
•
•
•

szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő családi és utóneve;
születési családi és utóneve
születési helye, ideje;
neme;
állampolgársága;
anyja születési családi és utóneve;
személyazonosításra alkalmas okmányának, illetve útiokmányának azonosító adatait (harmadik országbeli
állampolgár esetében a vízum vagy tartózkodási engedély számát, a beutazás időpontját és helyét);
a szálláshely igénybevételének kezdő és várható, valamint tényleges befejező időpontját.

A Társaságnak, mint szálláshely szolgáltatónak a Zánka Község Önkormányzata és Fonyód Város Önkormányzata
felé is adatszolgáltatási kötelezettsége áll fenn az idegenforgalmi adófizetési kötelezettségére figyelemmel.
Továbbításra kerül az érintett alábbi adatai:
•
•
•
•
•
•

neve;
születési ideje;
állampolgársága;
ott-tartózkodásának ideje;
szobaszáma;
foglalási azonosítója.

A Társaságnak a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) részére az érintettek állampolgárságára
vonatkozó Összesített adat vonatkozásában áll fenn az adattovábbítási kötelezettsége.
IX. Az érintettek jogai, jogérvényesítési lehetőségeik
Az érintetteket, azon személyeket, akiknek adatait a Társaság kezeli (cselekvőképtelen érintettek esetén törvényes
képviselőjüket), az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg.
1. A tájékoztatáshoz való jog
Az érintetteknek joga van, hogy az adatkezelés körülményeiről, azaz az alábbi információkról könnyen
hozzáférhetően, egyértelmű és közérthető módon tájékoztatást kapjon az adatkezelést megelőzően:
-

-

adatkezelő személye,
képviselője,
adatvédelmi tisztviselőjének neve és elérhetőségei,
az adatok kezelésének célja és jogalapja, jogos érdeken alapuló adatkezelés esetében a jogos érdekek,
hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás visszavonásának lehetősége,
jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapuló vagy szerződéskötési előfeltételt képező
adatkezelés esetén az adatok szolgáltatásának kötelezősége, elmulasztásának lehetséges
következményei,
az adatok továbbítása esetén azok címzettje,
az adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az ezekről
szóló információk,
automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatal esetén az erre vonatkozó információk,
a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, az időtartam
meghatározásának szempontjai,
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-

az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai és a felügyeleti hatósághoz címzett panasz
benyújtásának joga.

2. Az adatokhoz való hozzáférés joga
Az érintett 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 kezelt személyes
adataihoz és az adatkezelés körülményeivel kapcsolatos alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:
-

az adatkezelés célja,
a személyes adatok kategóriái,
az adatok forrására vonatkozó információ,
azon harmadik személyek, akikkel az adatait közölték vagy közölni fogják, harmadik országba vagy
nemzetközi szervezet részére történő továbbítás esetén ennek garanciái,
a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, az időtartam
meghatározásának szempontjai,
automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatal esetén az erre vonatkozó információk,
az érintett azon joga, hogy kérheti adatai helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,
tiltakozhat az adatai kezelése ellen, és
a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

3. Az adatok helyesbítéséhez való jog
Az érintett jogosult kezelt adatai helyesbítését kérni, amennyiben azok pontatlanok. Az érintett kérheti adatainak
kiegészítését is, amennyiben a kiegészítő adatok kezelése megfelel az eredeti adatkezelési célnak.
4. Az adatok törléséhez való jog
Az érintett jogosult adatainak törlését kérni, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből
azokat gyűjtötték vagy azok kezelése ettől eltérő módon történt, illetőleg kezelésük jogellenes.
A kezelt adatok törlésére vezet az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása, ha az adatkezelésnek nincs más
jogalapja, illetve ha az érintett tiltakozása az adatok törlésének szükségességét támasztja alá.
Nem törölhetőek azon adatok, amelyek kezelése jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében, vagy amelyek
kezelése jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges, továbbá amely a
véleménynyilvánításhoz és tájékozódáshoz való jog gyakorlásához, így közérdekű és közérdekből nyilvános adatok
megismeréséhez szükséges.
5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság ideiglenesen megszüntesse az adatkezelést az alábbi esetekben:
-

ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, arra az időtartamra, amíg a Társaság ellenőrzi
azok helyességét;
az adatkezelés jogellenessége esetén, ha az érintett az adat törlése helyett felhasználásának
korlátozását kéri;
ha a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli
azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; továbbá
ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra nem kerül, hogy
a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
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6. Az adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt,
széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat
egy másik adatkezelőnek továbbítsa, vagy kérje annak közvetlen továbbítását, ha az adatkezelés hozzájáruláson
alapul vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik.
7. Az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon az adatkezelés ellen, ha
az a közfeladat ellátása érdekében történik, vagy a Társaság jogos érdekén alapul. Tiltakozás esetén a Társaság az
adatokat akkor kezelheti tovább, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják,
amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Marketing célból kezelt adatokkal (hírlevél küldésére használt e-mail cím) kapcsolatos tiltakozás esetén a Társaság
az adatot nem kezelheti tovább e célból.
X. Jogorvoslat
A Társaság tájékoztatási kötelezettségének az Alapítvánnyal közös Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata,
illetőleg jelen tájékoztató útján tesz eleget.
A Társaság a jelen tájékoztatóban meghatározott érintetti jogok gyakorlására irányuló kérelmeket az érintettek
azonosítását követően indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles teljesíteni - a kérelem
összetettségétől és a beérkezett kérelmek számától függően ez a határidő legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható
- vagy a kérelem teljesítése elmaradásának okairól és a jogorvoslati lehetőségekről az érintettet tájékoztatni. A
Társaság jogosult megtagadni a kérelem teljesítését, ha az érintett nem tudja azonosítani.
A kérelmek teljesítése első alkalommal díjmentesen történik, ha pedig az megalapozatlan vagy túlzó, annak
teljesítését a Társaság megtagadhatja vagy az ehhez szükséges adminisztratív költségek ellenében teljesíti.
Az érintettek kérelmeiket és észrevételeiket a Társaság adatvédelmi tisztviselőjének az alábbi elérhetőségeken
terjeszthetik elő:
a) Név: Veszprémi István
b) Levelezési cím: 8251 Zánka, hrsz. 030/15.
c) E-mail cím: adatvedelem.etk@erzsebettaborok.hu

Az érintett személyes adatai jogellenes kezelése, illetve az Információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogai
sérelme miatt a Fővárosi Törvényszékhez (székhely: 1055 Budapest, Markó utca 27., levelezési cím: 1363 Bp. Pf.
16) vagy az illetékes és hatáskörrel rendelkező bírósághoz kereset nyújthat be, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., www.naih.hu) fordulhat.
Kelt.: Zánka, 2022.02.17.

Ledvényi Csaba s.k.
ügyvezető
Erzsébet Gyermek- és Ifjúsági Táborok Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
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