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A Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Her ád-völgye Idege forgal i és Kulturális 
Egyesület adatvédel i és adatkezelési sza ályzata 

Adatkezelési yilvá tartási azo osítók: 

direkt arketi g éljá ól kezeltadat ázis: NAIH-83312/2015.; 

arketi g éljá ól kezelt adat ázis: NAIH-83313/2015.; 

hírle él küldése éljá ól kezelt adat ázis: NAIH-83314/2015.; 

yere é yjátékhoz kap solódó adat ázis kezelés: NAIH-83315/2015.; 

kap solódó szolgáltatások igé y e étele éljá ól 
törté ő adatkezelés: NAIH-83316/2015. 

I. A Sza ályzat élja 

A jele  Sza ályzat élja, hogy rögzítse a Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Her ád-völgye 
Idege forgal i és Kulturális Egyesület ”TTHE”  által alkal azott adatvédel i és 
adatkezelési elveket és a TTHE adatvédel i és adatkezelési politikáját, amelyet a 

TTHE agára éz e kötelező erő el is er el. 

Jele  sza ályok kialakításakor a TTHE külö ös teki tettel ette figyele e a . é i 
CXII. tör é y az i for á iós ö re delkezési jogról és az i for á iósza adságról 
„I fot .” , az 5. é i CXIX. tör é y a kutatás és köz etle  üzletszerzés élját 

szolgáló é - és lak í adatok kezeléséről, az . é i VI. tör é y az egyé ek 
édel éről a sze élyes adatok gépi feldolgozása sorá , Stras ourg a , . ja uár 

. apjá  kelt Egyez é y kihirdetéséről to á á a . é i XLVIII. tör é y a 
gazdasági reklá te éke ység alap ető feltételeiről és egyes korlátairól 
re delkezéseit, illetőleg az "ONLINE PRIVACY ALLIANCE" ajá lásait. 

A jele  Sza ályzat élja, hogy a TTHE által yújtott szolgáltatások i de  területé , 
i de  egyé  szá ára, teki tet élkül e zetiségére agy lakóhelyére, iztosít a 

legye , hogy jogait és alap ető sza adságjogait, külö öse  a agá élethez aló jogát 
tisztelet e  tartsák a sze élyes adatai ak gépi feldolgozása sorá  adat édele . 
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II. Fogalo  eghatározások 

Sze élyes adat: a eghatározott ter észetes sze éllyel a to á iak a : éri tett  
kap solat a hozható adat, külö öse  az éri tett e e, azo osító jele, valamint egy 

agy tö  fizikai, fiziológiai, e tális, gazdasági, kulturális agy szo iális azo osságára 
jelle ző is eret az adat ól le o ható, az éri tettre o atkozó kö etkeztetés. A 
sze élyes adat az adatkezelés sorá  i daddig egőrzi e i őségét, a íg 
kap solata az éri tettel helyreállítható; 

Adatállo á y: az egy yil á tartás a  kezelt adatok összessége; 

Adatkezelés: az alkal azott eljárástól függetle ül az adatoko  égzett ár ely 
ű elet agy a ű eletek összessége, így külö öse  a sze élyes adatok gyűjtése, 

fel étele, rögzítése, re dszerezése, tárolása, eg áltoztatása, felhasz álása, 
lekérdezése, to á ítása, yil á osságra hozatala, összeha golása agy 
összekap solása, zárolása, törlése és egse isítése, ala i t az adatok to á i 
felhasz álásá ak egakadályozása; 

Adatkezelő: a Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Her ád- ölgye Idege forgal i és Kulturális 
Egyesület székhelye:  Tokaj, Serház u. .); 

Adatfeldolgozás: az adatkezelési ű eletekhez kap solódó te h ikai feladatok 
el égzése, függetle ül a ű eletek égrehajtásához alkal azott ódszertől és 
eszköztől, ala i t az alkal azás helyétől, felté e, hogy a te h ikai feladatot az 
adatoko  el égzik; 

Adat egse isítés: az adatokat tartal azó adathordozó teljes fizikai 
egse isítése; 

Adattová ítás: a sze élyes adatot eghatározott har adik sze ély szá ára 
hozzáférhető é tétele; 

Nyilvá osságra hozatal: a sze élyes adatot árki szá ára törté ő hozzáférhető é 
tétele; 

Adatfeldolgozó: az a ter észetes agy jogi sze ély, illet e jogi sze élyiséggel e  
re delkező szer ezet, aki agy a ely az adatkezelő eg ízásá ól sze élyes adatok 
feldolgozását égzi; 

Adattörlés: az adatok felis erhetetle é tétele oly ódo , hogy a helyreállításuk 
e  lehetséges; 

Auto atizált adatállo á y: auto atikus feldolgozásra kerülő adatok sora; 

Gépi feldolgozás: a kö etkező ű eleteket tartal azza, ha azokat rész e  agy 
egész e  auto atizált eszközökkel hajtják égre: az adatok tárolása, az adatokkal 

égzett logikai agy arit etikai ű eletek, az adatok eg áltoztatása, törlése, 
isszakeresése és terjesztése; 
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Felhasz áló: az a ter észetes sze ély, aki a TTHE ho lapjá  .tokaj-

turizmus.hu  regisztrál. 

III. A kezelt sze élyes adatok köre 

1. A Felhasz áló dö tése alapjá  egadható adat: e- ail í , telefo szá , é , 
lakóhely/tartózkodási hely, születési hely és idő, a Felhasz áló által 

egre deléseikor ásárolt ter ékkategória, a Felhasz áló által alkal azott 
fizetési ód, a Felhasz áló ásárlásai ak tételösszege, a Felhasz áló ak a 
törzs ásárlói progra  kereté e  létrehozott törzs ásárlói azo osítója. 

2. A re dszer űködtetése sorá  te h ikailag rögzítésre kerülő adatok: a 
Felhasz áló ejele tkező szá ítógépé ek azo  adatai, elyek a szolgáltatás 
igé y e étele sorá  ge erálód ak, és elyeket az Adatkezelő re dszere a 
te h ikai folya atok auto atikus ered é yeké t rögzít. Az auto atikusa  
rögzítésre kerülő adatokat a re dszer a Felhasz áló külö  yilatkozata agy 
selek é ye élkül a elépéskor, illet e kilépéskor auto atikusa  aplózza. 

Eze  adatok egyé  felhasz álói Sze élyes adatokkal - tör é y által kötelező é 
tett esetek ki ételé el - össze e  kap solhatók. Az adatokhoz kizárólag az 
Adatkezelő fér hozzá. 

3. A TTHE a testresza ott kiszolgálás érdeké e  a Felhasz áló szá ítógépé  kis 
adat so agot ú . „ ookie”-t  helyez el. A ookie élja az adott oldal i él 

agasa  szí o alú űködésé ek iztosítása a felhasz áló él é y ö elése 
érdeké e . A ookie-t a Felhasz áló képes töröl i saját szá ítógépéről, illetve 

eállíthatja ö gészőjét, hogy a ookie-k alkal azását tiltsa. A ookie-k 

alka azásá ak tiltásá al a Felhasz áló tudo ásul eszi, hogy ookie élkül az 
adott oldal űködése e  teljes értékű. 

IV. Az Adatkezelés jogalapja, élja és ódja 

1. A tokaj-turizmus.hu oldalra törté ő regisztrá ió al és a hírle élre törté ő 
feliratkozással, az adatai egadásá al lásd. III.1. pont), a weblap 

Szolgáltatásá ak igé y e ételé el, illet e a e lapra feltöltött hirdetésre, 

játékra aló jele tkezéssel a Felhasz áló kifejezette  hozzájárul 

a. a sze élyes adatai ak a jele  Adatkezelési sza ályzat a  
eghatározott élokra törté ő felhasz álásához és kezeléséhez; 

valamint 

b. az adatok TTHE által, a jele  Adatkezelési sza ályzat a  eghatározott 

feltételek szeri ti tárolásához; to á á 

c. ahhoz, hogy a TTHE a Felhasz álót pia kutatás és köz etle  
üzletszerzés éljá ól elektro ikus hirdetéssel, hírle éllel, külö öse  
elektro ikus le elezés agy azzal egye értékű ás egyé i 
ko u iká iós eszköz pl. e-mail, SMS vagy MMS) for ájá a  a 

hi atkozott jogsza ályi előírások etartása ellett köz etle ül 
megkeresse. 

2. Az Adatkezelésre a tokaj-turizmus.hu i ter etes oldalo  található i ter etes 
tartal ak Felhasz álói ak ö ké tes, egfelelő tájékoztatáso  alapuló 
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yilatkozata alapjá  kerül sor, a ely yilatkozat tartal azza a Felhasz álók 
kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal hasz álata sorá  közölt 
Sze élyes adataik felhasz álásra kerülje ek. Az Adatkezelés jogalapja az 
i for á iós ö re delkezési jogról és az i for á iósza adságról szóló . 
é i CXII. tör é y 5.§  ek. a  po tja szeri t az éri tett ö ké tes 
hozzájárulása. 

3. Az Adatkezelés élja a tokaj-turizmus.hu URL alatt elérhető szolgáltatások 
yújtásá ak iztosítása. Eze  szolgáltatások igé y e ételéhez szükséges 
egada dó Sze élyes adatok köre a o atkozó szolgáltatások leírásá ál 

található. 

4. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok lásd. III. . po t  élja a TTHE 

internetes oldalá  keresztül elérhető szolgáltatások yújtásá ak iztosítása, a 
sze élyre sza ott tartal ak és hirdetések egjele ítése, statisztikakészítés, 
az i for atikai re dszer te h ikai fejlesztése, a felhasz álók jogai ak 

édel e. A Felhasz álók által a szolgáltatás igé y e étele sorá  
hozzáférhető é tett adatokat az Adatkezelő felhasz álhatja arra, hogy 
felhasz álói soportokat képezze , és a felhasz álói soportok részére a TTHE 

weboldalá  élzott tartal at, és/ agy hirdetést jele ítse  eg. 

5. Az Adatkezelő a egadott Sze élyes adatokat az e po tok a  írt éloktól 
eltérő élokra e  hasz álhatja fel. Sze élyes adatok har adik sze ély ek 
agy hatóságok szá ára törté ő kiadása - ha sak tör é y ettől eltérőe  e  

rendelkezik kötelező erő el - a Felhasz áló előzetes, kifejezett hozzájárulása 
eseté  lehetséges kizárólag. 

6. Adatkezelő a eki egadott Sze élyes adatokat e  elle őrzi. A egadott 
adatok egfelelősségéért kizárólag az azt egadó sze ély felel. Bár ely 
Felhasz áló e-mail í é ek egadásakor egy e  felelősséget állal azért, 
hogy a megadott e- ail í ről kizárólag ő esz igé y e szolgáltatást. E 
felelősség- állalásra teki tettel egy egadott e- ail í e  törté t 

elépésekkel összefüggő i de e ű felelősség kizárólag azt a felhasz álót 
terheli, aki az e- ail í et regisztrálta. 

V. Az adatkezelés elvei 

1. A Sze élyes adatokat sak tisztességese  és tör é yese  sza ad egszerez i 
és feldolgoz i. 

2. A Sze élyes adatokat sak eghatározott és tör é yes élra sza ad tárol i, 
és attól eltérő ódo  e  sza ad felhasz ál i. 

3. A Sze élyes adatok ak tárolásuk éljá al ará y a  kell áll iuk, és eg kell 
felel iük e él ak, azo  e  terjeszkedhet ek túl. 

4. A Sze élyes adatok tárolási ódjá ak olya ak kell le ie, a ely az éri tett 
Felhasz áló azo osítását sak a tárolás éljához szükséges ideig teszi lehető é. 

5. Meg kell te i a egfelelő izto sági i tézkedéseket az auto atizált 
adatállo á yok a  tárolt Sze élyes adatok édel e érdeké e  a életle  
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agy jogtala  egse isítés, agy életle  el esztés, ala i t a jogtala  
hozzáférés, eg áltoztatás agy terjesztés egakadályozására. 

VI. A TTHE által alkal azott adatvédel i irá yelvek 

1. A Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Her ád- ölgye Idege forgal i és Kulturális 
Egyesület szolgáltatásai ak igé y e ételéhez ele gedhetetle ül szükséges 
Sze élyes adatokat a TTHE az éri tettek hozzájárulása alapjá , és kizárólag 
élhoz kötötte  hasz álja fel. 

2. A TTHE, i t Adatkezelő állalja, hogy a irtoká a jutott Sze élyes adatokat 
az Infotv. re delkezései ek és jele  Sza ályzat a  rögzített adat édel i 
el ek ek egfelelőe  kezeli, és azokat har adik fél ek át e  adja. 

3. A TTHE bizonyos esetekben – hi atalos írósági, re dőrségi egkeresés, jogi 
eljárás szerzői-, vagyoni- illet e egyé  jogsértés agy ezek alapos gya úja 
miatt a TTHE érdekei ek sérel e, szolgáltatásai yújtásá ak eszélyeztetése, 
stb. – har adik sze élyek szá ára hozzáférhető é teszi az éri tett 
Felhasz áló elérhető adatait. 

4. A Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Her ád- ölgye Idege forgal i és Kulturális 
Egyesület re dszere a Felhasz álók akti itásáról adatokat gyűjthet, elyek 

e  kap solhatóak össze a Felhasz álók által a regisztrá iókor egadott 
Sze élyes adatokkal, se  ás ho lapok agy szolgáltatások igé y e ételekor 
keletkező adatokkal. 

5. A TTHE kötelezettséget állal arra, hogy Felhasz álói ár ely Sze élyes 
adatá ak fel étele, rögzítése, kezelése előtt ilágos, figyele felkeltő és 
egyértel ű közlést tesz közzé, a ely e  tájékoztatja őket az adatfel étel 

ódjáról, éljáról és el eiről. Mi dezeke  túl e őe , i de  olya  eset e , 
a ikor az adatfel ételt, kezelést, rögzítést e  jogsza ály teszi kötelező é, a 
TTHE felhí ja a felhasz áló figyel ét az adatszolgáltatás ö ké tességére. 
Kötelező adatszolgáltatás eseté  eg kell jelöl i az Adatkezelést elre delő 
jogsza ályt is. Az éri tettet tájékoztat i kell az Adatkezelés éljáról és arról, 
hogy a Sze élyes adatokat kik fogják kezel i, illet e feldolgoz i. Az 
Adatkezelésről aló tájékoztatás egtörté ik azzal is, hogy jogsza ály 
re delkezik a ár létező Adatkezelés ől to á ítással agy összekap solással 
az adat fel ételéről. 

6. Mi de  olya  eset e , ha a szolgáltatott Sze élyes adatokat a TTHE az 

eredeti adatfel étel éljától eltérő élra kí á ja felhasz ál i, erről a 
Felhasz álót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását 

egszerezi, illetőleg lehetőséget iztosít szá ára, hogy a felhasz álást 
megtiltsa. 

7. A Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Her ád- ölgye Idege forgal i és Kulturális 
Egyesület – i t Adatkezelő – az adatok fel étele, rögzítése és kezelése sorá  
a jogsza ályok által rögzített korlátozásokat i de  eset e  etartja, 
te éke ységéről az éri tettet a ak igé ye szeri t, elektro ikus le elezés 
útjá  tájékoztatja. A TTHE kötelezi agát, hogy se ilye  sza k iót e  
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ér é yesít az olya  Felhasz áló al sze e , aki a e  kötelező 
adatszolgáltatást egtagadja. 

8. A Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Her ád- ölgye Idege forgal i és Kulturális 
Egyesület kötelezi agát, hogy go doskodik a Sze élyes adatok 

izto ságáról, egteszi to á á azokat a te h ikai és szer ezési 
i tézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási sza ályokat, a elyek iztosítják, 
hogy a fel ett, tárolt, illet e kezelt Sze élyes adatok édettek legye ek, 
illetőleg egakadályozza azok egse isülését, jogosulatla  felhasz álását 
és jogosulatla  eg áltoztatását. Kötelezi agát arra is, hogy i de  olya  
har adik felet, akik ek a Sze élyes adatokat esetlegese  to á ítja agy 
átadja, ugya sak felhí ja ez irá yú kötelezettségei ek teljesítésére. 

9. Ha a Sze élyes adat a alóság ak e  felel eg, és a alóság ak egfelelő 
Sze élyes adat az Adatkezelő re delkezésére áll, a sze élyes adatot az 
adatkezelő helyes íti. 

10. Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a Sze élyes adatot, ha az éri tett ezt kéri, 
agy ha a re delkezésére álló i for á iók alapjá  feltételezhető, hogy a törlés 

sérte é az éri tett jogos érdekeit. Az így zárolt Sze élyes adat kizárólag addig 
kezelhető, a eddig fe áll az az adatkezelési él, a ely a Sze élyes adat 
törlését kizárta. 

11. A kezelt Sze élyes adat helyes ítéséről, a zárolásról ill. a törlésről az éri tett 
Felhasz álót, to á á i dazokat értesíte i kell, akik ek korá a  az adatot 
Adatkezelés éljára to á ították. Az értesítés ellőzhető, ha ez az 
Adatkezelés éljára aló teki tettel az éri tett jogos érdekét e  sérti. 

VII. Az adatkezelés időtarta a 

1. A Felhasz áló által egadott Sze élyes adatok kezelése i daddig 
fe arad, a íg a Felhasz áló a szolgáltatásról - az adott felhasz álói é el 
- ki e  iratkozik. A törlés időpo tja a Felhasz áló kiiratkozásá ak törlési 
igé yé ek  eérkezésétől szá ított  u ka ap. Jogelle es, egté esztő 
Sze élyes adat hasz álata eseté  agy a Felhasz áló által elkö etett 

ű selek é y, illet e re dszer elle i tá adás eseté  az Adatkezelő jogosult 
a Felhasz áló regisztrá iójá ak egszű ésé el egyidejűleg adatait 

haladéktala ul töröl i, ugya akkor ű selek é y gya úja agy polgári jogi 
felelősség gya úja eseté  jogosult a Sze élyes adatokat a lefolytata dó 
eljárás időtarta ára őriz i is. 

2. A Felhasz áló által egadott Sze élyes adatok - abban az esetben is, ha a 

Felhasz áló a szolgáltatásról e  iratkozik le - addig kezelhetőek a TTHE, mint 

Adatkezelő részéről, a íg a Felhasz áló kifejezette  írás a  e  kéri azok 
kezelésé ek egszü tetését. A Felhasz áló Adatkezelés egszü tetésére 
irá yuló, a szolgáltatásról aló leiratkozás élküli kérése a szolgáltatásigé y e 
ételéhez fűződő jogát e  éri ti, azo a  előfordulhat, hogy Sze élyes 

adatok hiá yá a  egyes szolgáltatásokat pl.: ár erés, ra glista  e  tud ajd 
igé y e e i. A Sze élyes adatok törlésére, az erre irá yuló kérés 

eérkezésétől szá ított  u ka apo  elül kerül sor. 
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3. A re dszer űködése sorá  auto atikusa , te h ikailag rögzítésre kerülő 
adatok a ge erálódásuktól szá ít a a re dszer űködésé ek iztosítása 
sze po tjá ól i dokolt időtarta ig kerül ek tárolásra a re dszer e . A TTHE 

iztosítja, hogy eze , auto atikusa  rögzített adatok egyé  felhasz álói 
Sze élyes adatokkal – a tör é y által kötelező é tett esetek ki ételé el – 

össze e  kap solhatók. Ha a Felhasz áló Sze élyes adatai ak kezeléséhez 

adott hozzájárulását egszü tette, agy a szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt 
kö etőe  a te h ikai adatokról az ő sze élye e  lesz eazo osítható.  

VIII. Re delkezés sze élyes adatokkal 

1. Sze élyes adatok a  ekö etkezett áltozás, illet e a Sze élyes adatok 
törlése irá ti igé y a szolgáltatás első le elező re dszeré  küldött le él e  
kifejezett, írásos yilatkozattal közölhető. A hírle elek küldése az oldalo  
található felhasz álói felület eállításai ak ódosításá al o dható le. 

2. Egyes Sze élyes adatok ódosítása e ellett törté het a sze élyes profilt 
tartal azó oldalo  törté ő ódosítással is. 

3. Sze élyes adat törlésére agy ódosítására irá yuló igé y teljesítését 
kö etőe  a korá i törölt  adatok ár e  állíthatók helyre.  

IX. Adatfeldolgozás 

A Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Her ád- ölgye Idege forgal i és Kulturális Egyesület 

külö  külső adatfeldolgozót e  esz igé y e. Az általa kezelt Sze élyes adatokat 
maga dolgozza fel. 

X. Adattová ítás lehetősége 

1. A TTHE, i t Adatkezelő jogosult és köteles i de  olya  re delkezésére álló 
és általa sza ályszerűe  tárolt Sze élyes adatot az illetékes hatóságok ak 
to á íta i, a ely Adatto á ításra őt jogsza ály agy jogerős hatósági 
kötelezés kötelezi. Ilye  adatto á ítása, ala i t az e ől szár azó 
kö etkez é yek iatt adatkezelő e  tehető felelőssé. 

2. Amennyiben a TTHE a tokaj-turizmus.hu oldalo  található 
tartalo szolgáltatás üze eltetését agy hasz osítását rész e  agy egész e  
har adik sze ély szá ára átadja, úgy az általa kezelt Sze élyes adatokat, 
ezen har adik sze ély szá ára külö  hozzájárulás kérése élkül hiá ytala ul 
átadhatja to á i kezelésre. Eze  Adatto á ítás kizárólag a ár regisztrált 
Felhasz álók regisztrá iójá ak folya atos oltát szolgálhatja, azo a  a jele  
Adatkezelési Sza ályzat i de kor hatályos szö egé e  egjelölt 
adatkezelési és adat izto sági sza ályok ál hátrá yosa  helyzet e a 
Felhasz álót e  hozhatja. 

3. A TTHE az Adatto á ítás jogszerűségé ek elle őrzése, ala i t az éri tett 
tájékoztatása éljá ól adatto á ítási yil á tartást ezet, a ely tartal azza 
az általa kezelt Sze élyes adatok to á ításá ak időpo tját, az 
Adatto á ítás jogalapját és í zettjét, a to á ított Sze élyes adatok 
köré ek eghatározását, ala i t az Adatkezelést előíró jogsza ály a  

eghatározott egyé  adatokat. 
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XI. Az adatkezelési sza ályzat ódosítása 

A Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Her ád- ölgye Idege forgal i és Kulturális Egyesület 

fenntartja agá ak a jogot, hogy a jele  Adatkezelési Sza ályzatot egyoldalú 
dö tésé el ár ikor ódosítsa. Az Adatkezelési Sza ályzat ódosítását kö etőe  
ala e yi Felhasz álót egfelelő ódo  hírle él e , elépéskor felugró a lak a  

tájékoztat i kell. A szolgáltatás to á i felhasz álásá al a Felhasz álók a 
eg áltozott adatkezelési sza ályokat tudo ásul eszik, eze  túl e ő 

eleegyezésük kikérésére i s szükség. 

XII. A felhasz álók jogai az adatkezelő által kezelt sze élyes adataikkal kap solatosa  

1. Sze élyes adataik kezeléséről a Felhasz álók a Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, 
Her ád- ölgye Idege forgal i és Kulturális Egyesülettől, i t Adatkezelőtől 

ár ikor írás a , az Adatkezelő í ére küldött ajá lott agy térti e é yes-

ajá lott le él e , illet e az i fo@tokaj-turizmus.hu í re küldött e-mailben 

tájékoztatást kérhet ek. E- ail e  küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő 
sak akkor teki t hiteles ek, ha azt a Felhasz áló regisztrált e- ail í éről 

küldik. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a felhasz áló ak az adatkezelő által 
kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés éljára, jogalapjára, 
időtarta ára, az esetleges adatfeldolgozók e ére és í ére, az 
Adatkezeléssel összefüggő te éke ységekre, ala i t a Sze élyes adatok ak 
to á ítása eseté  arra, hogy kik és ilye  él ól kapták agy kapják eg 
Felhasz áló adatait. 

2. Az Adatkezeléssel kap solatos kérdésre Adatkezelő a kézhez ételtől szá ított 
legrö ide  idő , legfelje  azo a   apo  elül írás a  köteles 
tájékoztatást ad i. E- ail eseté e  a kézhez étel időpo tjá ak az elküldést 
kö ető első u ka apot kell teki te i. 

XIII. Jogérvé yesítési lehetőségek 

A Felhasz áló jogér é yesíti lehetőségeit az I fot ., ala i t az 5 . é i IV. t . Ptk.  

alapjá  íróság előtt gyakorolhatja, to á á ár ilye  sze élyes adattal kap solatos 

kérdés e  kérheti a Ne zeti Adat édel i és I for á iósza adság Hatóság 
segítségét is 5 Budapest Szilágyi Erzsé et fasor /C; posta í : 5  Budapest, 
Pf. 5. . Bár ilye  Adatkezeléssel kap solatos kérdéssel, észre étellel eze  túl e őe  
kereshetők az Adatkezelő u katársai is az i fo@tokaj-turizmus.hu e- ail í e . 

Tokaj, 2015. ár ius 8. 

Jele  Sza ályzatot a Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Her ád-völgye Idege forgal i és Kulturális 
Egyesület Közgyűlése /2015 III. 8  szá ú Kgy. határozatával elfogadta. 

A Sza ályzat 5. ár ius 8. apjá  hatály a lépett. 


