Adatkezelési nyilatkozat
Tisza-tavi Turizmusért Nonprofit Kft. (Kalandsziget-Tiszafüred) – 5350 Tiszafüred, Kistisza u.2. sz.
szolgáltatásainak használatához.
A Tisza-tavi Turizmusért Nonprofit Kft. (székhely: 5350 Tiszafüred, Húszöles út 27.; Cg.: 16- 09009854; adószám: 14208524-2-16) mint a 5350 Tiszafüred, Kistisza. út. 2 sz. alatti KalandszigetTiszafüred tulajdonosa, mint Adatkezelő és az Igor Corner Internet Kft. webes tartalomkezelő
rendszer üzemeltetője, mint Adatfeldolgozó, minden tekintetben elkötelezett a személyes adatok
korrekt, bizalmas, törvényes és tisztességes felvétele és kezelése iránt, biztosítja azt, hogy az
adatkezelési, illetve adatfeldolgozási tevékenység során a hatályos jogszabályi előírásoknak
megfelelően járjon el.
















A Tisza-tavi Turizmusért Nonprofit Kft., mint Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy
személyes adatot kizárólag az érintett tájékozott hozzájárulása alapján, a hozzájárulásban
meghatározott körben, célból és mértékig kezel.
Tájékoztatjuk, hogy a regisztráció, továbbá a hírlevélre való feliratkozás során megadott
adatainak kezeléséhez való hozzájárulást a személyes adatok védelméről és a közérdekű
adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 3. § (6) bekezdése alapján vélelmezzük.
Az Tisza-tavi Turizmusért Nonprofit Kft., mint Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a
részére továbbított személyes adatokat bizalmasan kezeli, azok kizárólag akkor
továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett
ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes
személyes adatra nézve teljesülnek.
Az Tisza-tavi Turizmusért Nonprofit Kft., mint Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a
személyes adatokat nem teszi semmilyen módon hozzáférhetővé, reklám célra – a hírlevélre
való feliratkozás esetét ide nem értve – nem használja fel, illetve nem hozza nyilvánosságra.
Biztosítjuk Önt, hogy a Tisza-tavi Turizmusért Nonprofit Kft., mint Adatkezelő minden
szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz a személyes adatok biztonsága
érdekében. Az adatokat védeni fogjuk a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és
sérülés lehetőségétől.
Tájékoztatjuk, hogy az Tisza-tavi Turizmusért Nonprofit Kft., mint Adatkezelő által kezelt
adatait, kizárólag az adatkezelésben résztvevő munkatársak, jegyértékesítésben
közreműködő egyéb jogi és nem jogi személyek, továbbá az adatfeldolgozó szerver
működtetője ismerheti meg.
Tájékoztatjuk, hogy a Tisza-tavi Turizmusért Nonprofit Kft., Adatkezelő az adatkezelés alatt
álló személyes adatokat a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően - hírlevél esetén a
hozzájárulás visszavonásával - megsemmisíti. Amennyiben személyes adatai kezelésének
korábbi befejezését igényli, írásban közölt kérelmére adatait azonnal megsemmisítjük.
Tájékoztatjuk, hogy Ön az 1992. évi LXIII. törvényben meghatározott esetekben tiltakozhat
személyes adatának kezelése ellen, illetőleg jogainak vélelmezett megsértése esetén
bírósághoz fordulhat.
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