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ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ SZÁLLÁSFOGLALÁS ÉS SZÁLLÁS 
IGÉNYBEVÉTEL ESETÉN 

Adatkezelő és adattovábbító 

DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, DVG Zrt. 

Székhely: 2400 Dunaújváros, Kenyérgyári úti. 

Levelezési cím, panaszkezelés: 2400 Dunaújváros, Kenyérgyári úti. 

E-mail: dvgzrt@dvgzrt.hu 

Telefonszám: +36 25 551 401 

Weboldal: http://dvgzrt.hu/ 

Az adatkezelés célja, meghatározása A DVG Zrt tulajdonában, vagy kezelésében 
lévő helyszíneken szállás- és rendezvény hely 
foglalása időpontra. 

Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez 
szükséges, amelyben az érintett az egyik fél 
(GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont) 

Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi 
kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 
6. cikk (1) bek. c) pont) 

a turisztikai térségek fejlesztésének állami 
feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény; 

a turisztikai térségek fejlesztésének állami 
feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 
235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet; 

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése Az adott érintettre vonatkozó adott 
szálláshely-szolgáltatási szerződés, 

Az érintettek köre A szálláshelyeket igénybe vevő érintettek 
Az érintettekre vonatkozó az Adatkezelő vezetéknév, keresztnév, lakcím (irányítószám, 
által kezelt adatok meghatározása város, utca, házszám), létszám, érkezés napja, 

elutazás napja, telefonszám, e-mail cím 

Az adatok forrása Közvetlenül az érintettől, az elektronikus 
bejelentő űrlapon és az elektronikus 
okmányolvasón keresztül 
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Az adatok kezelésének időtartama 

Az adatkezelés szervezeten belüli helye 
Adatállomány minősége, naprakészsége 

Az adatkezelés technikai jellege 
Adatfeldolgozás 
Az adatfeldolgozó megnevezése 
Adatfeldolgozó címe 
Az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége 

A számviteli szabályok szerint az 
igénybevételtől számított 8 év 
Szolgáltatási ágazat 
Az információk folyamatos rögzítésével 
naprakész 
Elektronikus módon, illetve papír alapon 

DVG ZRt. 
2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1. 
Saját, különálló adatbázis managernent 

A tényleges adatfeldolgozás helye 2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1. és 2400 
Dunaújváros, Szalki-szigeti Kemping 
irodahelyisége 

Eseti adattovábbítás hatósági felhívás esetén 

Magyar Turisztikai Ügynökség, mint a VIZA rendszer üzemeltetője részére a szálláshely-
szolgáltató a szálláshely-szolgáltatást igénybevevő bejelentkezésekor az okmányolvasó 
segítségével az alábbi adatokat rögzíti szálláshelykezelő szoftverében minden igénybevevő 

vendégre vonatkozóan: 

családi és utónév; 

születési családi és utónév; 

születési hely és idő; 

neme; 

állampolgársága; 

anyja születési családi és utóneve; 

a személyazonosításra alkalmas okmány vagy útiokmány azonosító adatai. 

Továbbá az alábbi adatokat is rögzíti a szálláshelykezelő szoftverben: 

a szálláshely-szolgáltatás címe; 

a szálláshely igénybevételének kezdő és várható, valamint tényleges befejező időpontja. 

Továbbított adatok fajtája, felsorolásuk A kezelt adatok közül: családi és utónév; 

születési családi és utónév; 

születési hely és idő; 

neme; 

állampolgársága; 
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anyja születési családi és utóneve; 

a személyazonosításra alkalmas okmány vagy 
útiokrnány azonosító adatai 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Ha Ön nem adja meg a kért 
adatokat, nem jön létre szerződés a szállodai szoba igénybevételére. 

AZ ÉRINTETTEK JOGGYAKORLÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

A DVG Zrt. tájékoztatja, hogy a GDPR III. fejezete alapján Ön, személyazonosságának igazolását 
követően az adatkezelés jogalapjától függően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet: 

a) kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről („hozzáférési jog") 

b) kérheti személyes adatainak helyesbítését („helyesbítéshez való jog) 

c) kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes, az 

azokkal elérendő célhoz nincs rájuk szükség vagy a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében 

felsorolt valamely feltételek egyike megvalósul („törléshez való jog") 

d) visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását (a „törléshez való jog" egy 

speciális esete) 

e) tiltakozhat az Önre vonatkozó adatkezelés ellen („tiltakozáshoz való jog") 

f) kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását („korlátozáshoz való jog") 

g) élhet adathordozhatósághoz való jogával („adathordozhatósághoz való jog") 

A DVG Zrt. felhívja a figyelmét, hogy nem minden érintetti jog vonatkozik minden adatkezelésre, 
ugyanis egyes érintetti jogok csak meghatározott jogalapok esetén vehetőek igénybe. A DVG Zrt. 
az adott adatkezelésnél minden esetben külön nevesíti, hogy melyik érintetti jog illeti meg Önt mint 
érintettet. 

Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be a DVG Zrt. 
adatvédelmi tisztviselőjének címzett, jelen tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségén. Amennyiben 
Ön azonban szóbeli tájékoztatást kér, úgy személyazonossága igazolását követően a DVG Zrt. 
munkatársa a tájékoztatást szóban is megadhatja, ha a tájékoztatáshoz szükséges adatok részére 
rendelkezésre állnak. Minden más 

esetben az igényt rögzíti és a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül a DVG Zrt. 
adatvédelmi tisztviselője tájékoztatja Önt kérelmével kapcsolatosan. Ezt a határidőt a DVG Zrt. 
maximum további két hónappal hosszabbíthatja meg, ha a kérelem összetettsége vagy az aktuálisan 
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kezelt kérelmek száma ezt indokolja, ellenben erről a kérelem kézhezvételétől számított egy 
hónapon belül, elektronikus úton tájékoztatást kap. 

AZ ÉRINTETTI JOGORVOSLATRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

Amennyiben a DVG Zrt. nem intézkedik a kérelmére vagy az intézkedést nem fogadja el, úgy 
jogorvoslattal élhet ellen. Adatkezelési eljárással kapcsolatos panasszal Ön fordulhat a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti 
törvényszékhez. A DVG Zrt. azonban felhívja a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, hogy ha 
előbb az adatkezelőhöz, esetünkben tehát a DVG Zrt-hez fordult, de az adatkezelő nem intézkedett 
a kérelmére vagy az intézkedést nem fogadta el. A DVG Zrt. ezért ezúton javasolja, hogy először 

a DVG Zrt. adatvédelmi tisztviselőjével vegye fel a kapcsolatot! 
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