ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
1. AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA
a) A Szabályzat célja, hogy rögzítse a JONATHERMAL Gyógyüdülő és idegenforgalmi
Részvénytársaság által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság
adatvédelmi és adatkezelési politikáját, amelyet a Társaság magára nézve kötelező erővel ismer
el.
b) A Szabályzat célja, hogy a Társaság által nyújtott szolgáltatások minden területén, tiszteletben
tartsák a természetes személyek személyes adataik kezelésével összefüggő védelméhez
kapcsolódó elveket és szabályokat. A Társaság a természetes személyek állampolgárságától és
lakóhelyétől függetlenül tiszteletben tartja a természetes személyek alapvető jogait és
szabadságait, különösen, ami a személyes adataik védelméhez való jogukat illeti.
c) 3. A Társaság a www.jonathennal.hu weboldalakhoz kapcsolódóan, az internetes oldalakat
használók (továbbiakban együttesen: Felhasználó) adatait kezeli.
d) 4. A Szabályzat elkészítésekor a Társaság különös tekintettel figyelembe vette az Európai
Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 számú
rendeletét (Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) - továbbiakban: GDPR), valamint az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt
(továbbiakban: Infotv.).
2. A TÁRSASÁG, MINT ADATKEZELŐ ADATAI

Cég neve
Székhely/Ielephely
Cégjegyzékszám
Adószám
Nyilvántartó cégbíróság
Közoonti E-mail cím
Telefonszám
Fax
Képviselő

JONATHERMAL Zrt.
6120 Kiskunmajsa, Kőkút 26.
03-10-100183
11378910-2-03
'Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága
info@ionathermal.hu
77/481-855; 77/481-344
77/481-554
Szikora Gyula Elnök-vezérigazgató

3. AZ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENŐ ALAPFOGALMAK

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (,,érintett") vonatkozó
bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon,
különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a
természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség va,,ay bármely
egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal
együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza
meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy
a tagállami jog is meghatározhatja;

6. AZ ADATOKAT ME GISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS,
ADATFELDOLGOZÁS, ADATVÉDELEM
a) Adatfeldolgozás: A Társaság az általa kezelt személyes adatokat jellemzően maga dolgozza
fel, azonban a megrendelés teljesítése, az informatikai rendszer üzemeltetése, az elszámolás
rendezése körében külső adatfeldolgozót vehet igénybe
b) Adattovábbítás: A Társaság személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére,
ha ahhoz az Érintett egyértelműen hozzájárult, vagy az adattovábbításra jogszabály
felhatalmazást ad. Társaság jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa
szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely
Személyes adat továbbítására öt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen
Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt a Társaság nem tehető
felelőssé. A Társaság az adattovábbításokat minden esetben dokumentálja, és az
adattovábbításokról nyilvántartást vezet.
e) Külső adatfeldolgozók: A Társaság a tevékenysége ellátásához jogosult külső adatfeldolgozót
igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag a Társasággal kötött
szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. A Társaság ellenőrzi az
adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybevételére csak a
Társaság hozzájárulásával jogosultak. A Társaság kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehet
igénybe, akik, vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés megfelelését és
az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések
végrehajtására.
A Társaság által igénybe vett külső adatfeldolgozók:
Kamerarendszer karbantartás:
A kamera rendszerek üzemeltetését az Tóth Attila látja el. Az általuk, a szerződésben foglalt
utasításoknak megfelelően a személyes adatok alábbi körét kezeli:
Adatfeldolgozó neve, elérhetősége: Tóth Attila
Az érintettek köre: látogatók, munkatársak
A kezelt adatok köre: az érintett képmása
Az adatkezelés célja: vagyonvédelmi, baleset megelőzési feladatok ellátása
Tárhely szolgáltató:
Adatfeldolgozó neve, elérhetősége: JONATHERMÁL Gyógyüdülő
és Idegenforgalmi Zrt.
6120 Kiskunmajsa, Kőkút 26.
info@jonathermal.hu
A kezelt adatok köre: munkavállalókhoz, ügyfelekhez kapcsolódó
személyes adatok
Az adatkezelés célja: adatok tárolása

d) Külső szolgáltatók: A Társaság Külső szolgáltatókat vesz igénybe, amely Külső
szolgáltatókkal a Társaság együttműködik. A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt
Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi szabályzatában
foglaltak az irányadók. Külső szolgáltatók:
Facebook
Google
Microsoft
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továbbiakban a megadott személyes adatokra. A kérelmet írásban, az info@jonathennal.hu e
mail címre küldött elektronikus levélben lehet előterjeszteni.
h) A Társaság a Felhasználónak a személyes adatainak helyesbítésről, kiegészítéséről, törlésről
vagy adatkezelés-korlátozásáról szóló, írásbeli kérelme benyújtásától számított legrövidebb
időn belül, de legfeljebb 30 nap - tiltakozás esetén 15 nap - alatt megvizsgálja, és annak
megalapozottsága kérdésében döntést hoz, amelyről a Felhasználót írásban tájékoztatja. E-mail
esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni. Ha a
Társaság a Felhasználó kérelmét nem teljesíti, döntésében közli a kérelem elutasításának
ténybeli és jogi indokait a Felhasználóval.
i) A Felhasználó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt
érvényesítheti jogait, valamint az Tnfotv.-ben foglaltak szerint a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.;
https://www.naih.hu) fordulhat és panaszt tehet.

8. EGYÉ.B RENDELKEZÉSEK
a) A Társaság az Érintett aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze az
Érintett által megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások
igénybevételekor keletkező adatokkal.
b) A Társaság az Érintett által átadott adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja
felhasználni, akkor erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását
megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
c) A Társaság kötelezi magát arra, hogy gondoskodjon az adatvédelem biztonságáról, megteszi
azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt
adatok védettek legyenek. Mint adatkezelő megteszi a szükséges intézkedéseket, hogy
megakadályozza a kezelésében lévő adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és az
adatok jogosulatlan megváltoztatását.
d) A Társaság az általa kezelt adatokról nyilvántartást vezet (adatkezelési tevékenység
nyilvántartása) a GDPR 30. cikkének.megfelelően.
e) Adatvédelmi incidens az adatkezelés sérülését jelenti, amely a kezelt személyes adatok véletlen
vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az
azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatvédelmi incidens esetén a Társaság a
GDPR 33. és 34. cikkei szerint köteles eljárni. A Társaság nyilvántartja az adatvédelmi
incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az
orvoslására tett intézkedéseket.
t) A Társaság bármikor jogosult jelen Szabályzatot egyoldalúan módosítani. A Társaság a
módosításokról a Felhasználót megfelelő módon tájékoztatja. A szolgáltatások további
felhasználásával a Felhasználó a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszi.

Kiskunmajsa, 2021.03.20.
Szikora Gyula
Elnök-vezérigazgató
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