
ADATVÉDELMI  NYILATKOZAT 

Tiszteletben tartjuk a weboldal látogatóit, ezért biztosítani szeretnénk, hogy az Ön által megadott személyes adatokat 

bizalmasan kezeljük. A személyes adatok feldolgozása cégünknél olyan módon történik, amely összhangban van az uniós 

szabályozásban 2018. május 25-től előírt jogszabályi előírásokkal. 

Adatfeldolgozási célok 

Az Ön személyes adatait a teljesítési megállapodások és foglalások megkötésére és végrehajtására, az esetleges panaszok és 

jogi szolgáltatások kezelésére, valamint az ezek során létrejövő kapcsolatok igazgatására használjuk, - beleértve az ügyfélkör 

bővítését célzó tevékenységeket is. 

Formanyomtatványok kitöltése a honlapon keresztül 

Ha Ön kitölti a kapcsolattartói vagy regisztrációs űrlapot a weblapon, vagy e-mailt küld nekünk, akkor az Ön által elküldött 

adatokat mindaddig megőrizzük, amíg az szükséges számunkra a teljes válaszadás és együttműködés idejére. Jelezheti, hogy 

szeretne-e folyamatosan információkat kapni tőlünk. 

Kattintási viselkedés és látogatói információ 

Általános látogatói adatokat gyűjtünk weboldalunkon. Részletezve: különösen a számítógépének IP-címe, az esetleges 

felhasználóneve, a visszakeresési idő és az adatok, amelyet a látogató böngészője küld rögzítésre kerülhetnek, továbbá 

felhasználhatók statisztikai elemzésekre a weboldal látogatási és kattintási viselkedésének elemzéséhez. Ezen adatok 

felhasználásával optimalizáljuk a webhely működését is. Megpróbáljuk anonimizálni ezeket az adatokat, amennyire csak 

lehetséges. Ezeket az információkat nem adjuk tovább harmadik félnek. 

Facebook és Twitter (közösségi média) 

A weboldal gombokat tartalmaz, amelyek olyan oldalak népszerűsítésére vagy megosztására szolgálnak, mint a Facebook és 

a Twitter. Ezek a gombok a Facebook és a Twitter által megadott kódok alapján jöttek létre.  A kód többek között sütit is 

elhelyezhet. Elolvashatja a Facebook és a Twitter hivatalos adatvédelmi nyilatkozatait (amelyek rendszeresen változhatnak), 

hogy megnézze, mire használják fel személyes adatait, amelyekhez hozzáférnek ezzel a kóddal. Ez vonatkozik más közösségi 

média csatornákra is. 

Sütik használata 

Az elektronikus szolgáltatások nyújtása során cookie-kat használunk. A cookie egy egyszerű kis fájl, amelyet az oldalak 

küldenek, és amelyet a böngésző a számítógép merevlemezén tárol. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy különböző 

weboldalakra vonatkozó kéréseket egyesítsünk, és elemezzük a felhasználók viselkedését. Megtagadhatja a cookie-k 

használatát, bár ez korlátozhatja a webhely funkcionalitását és egyszerű használatát. 

Az ellenőrzéshez, javításhoz, törléshez, korlátozáshoz, kifogásoláshoz és hordozhatósághoz való jog 

Az ügyfélnek joga van bármikor ellenőrizni személyes adatait, és helyesbítheti azokat, ha azok helytelenek vagy hiányosak. 

Eltávolíthatja őket, korlátozhatja feldolgozásukat és kifogásolhatja az Őt érintő személyes adatok feldolgozását, ideértve a 

profilkészítést is, e rendelkezések alapján. Ezenkívül az ügyfélnek joga van a személyes adatai másolatának (strukturált, 

aktuális és gépi olvasható formában) megszerzéséhez és a személyes adatok továbbításához, akár egy másik országba is. 

Direkt marketing 

Az ügyfélnek jogában áll a személyes adatainak közvetlen marketing célokra történő felhasználását kifogásolni, vagy 

ellenezni, bármely ellenérték megfizetése nélkül. 

Ehhez e-mailt kell küldeni a GDPR@forrascamping.hu címre vagy levelet a Forrás Camping Bokréta utca 105, 7394 

Magyarhertelend címre. 

Az adatvédelmi nyilatkozat módosítása 

Az adatvédelmi nyilatkozat megváltoztatásához szóló jogunkat fenntartjuk. A változtatások ezen a weboldalon kerülnek 

közzétételre. 


