Adatvédelmi szabályzat
A Horpácsi Európa Pihenő Központ a táboroztatás, szálláshely nyújtás szolgáltatása
kapcsán az alábbi szabályoknak megfelelően végzi a személyes adatok kezelését és védelmét.
Az Adatkezelő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által kiadott
határozat alapján, NAIH-83685/2015. nyilvántartási szám alatt, a jogszabályok szerint
adatkezelést folytathat. Az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez kötelező
az adatszolgáltatás.
Adatkezelő adatai
Horpácsi Európa Pihenő Központ
2658 Horpács, Szontagh Pál utca 1.
Üzemeltető
Együtt Európáért Alapítvány
1078 Budapest, Marek József utca 5. 3. em. 33.

Az adatkezelés elvei
Az adatkezelés webhelye, adatfeldolgozás helye
Az adatkezelés a www.hepikozpont.hu weboldalon szolgáltatott adatokra, továbbá az Érintett
által megadott egyéb személyes adatokra vonatkozik.
Az adatkezelés célja
Az adatkezelések célja az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások –különösen a táborozatás,
illetve a szálláshely-szolgáltatás - tényleges igénybevétele, melyhez szükséges az Érintett által
megadott adatok kezelése.
Adatkezelés jogalapja
Az Adatkezelő az Érintettek adatait bizalmasan, a vonatkozó hatályos jogszabályok alapján
kezeli.
Adatfeldolgozásra és adatkezelésre jogosultak köre
Adatkezelésre a HEPI Központ által foglalkoztatott személyek jogosultak. Az adatokat csak
az adatkezelési célban meghatározott tevékenységhez kapcsolódóan az Adatkezelő
munkatársai ismerik meg.

Adatkezelés időtartama
Az adatkezelés időtartama az adatkezelés céljának megvalósulásáig tart. Az Adatkezelő a
kezelt adatokat –különösen az elérhetőséggel kapcsolatos adatokat - későbbi kapcsolattartás
céljából felhasználhatja.
Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai
Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak –a kötelező adatszolgáltatás
kivételével – törlését vagy zárolását. Az adatkezelő kérelemre tájékoztatást ad az érintett
feldolgozott adatairól, adatkezelés céljáról, az adatkezelő nevéről, címéről, az adatkezelés
időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.
Az Érintett jogainak megsértése esetén a bírósághoz fordulhat. Ha a bíróság az Érintett
kérelmének helyt ad, az Adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére,
zárolására, törlésére, megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembe vételére,
illetve a kért adat kiadására kötelezi. Amennyiben a bíróság az Érintett kérelmét elutasítja, az
adatkezelő köteles az érintett személyes adatát a közléstől számított 3 napon belül törölni.

