
KABÓKA LOVASTANYA KFT 

Adatvédelmi Tájékoztató 

Üdülés 

 

Tájékoztatjuk a Kabóka Lovastanya Kft üzemeltetésében lévő szálláshelyeket igénybe vevőket, hogy 

személyes adataik - azaz azoknak az adatoknak a kezelése, amelyek az üdülésben történő 

részvételhez szükségesek - az alábbiak szerint kerülnek kezelésre. 

Az adatkezelő: az a jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan, 

vagy másokkal együtt meghatározza. A Kabóka Lovastanya Kft (székhely: 8130 Enying, Nefelejcs u. 2., 

cégjegyzékszám: Cg. 07-09-027340, cégjegyzéket vezető bíróság: Székesfehérvári Törvényszék 

Cégbírósága, adószám: 25758700-2-07) adatkezelőnek minősül. 

Az adatkezelő elérhetősége: cím: 8130 Enying, Nefelejcs u. 2., telefonszám: 06-30-7461544, e-mail: 

aniko@kaboka.com, honlap: https://www.kaboka.hu 

Az adatkezelő adatvédelmi tisztségviselője: FOGARASI ANIKÓ, ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ 

Az adatkezelés jogalapja: GDPR (2016/679 EU adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) a) pontja, az érintett 

hozzájárulása.  

A hozzájárulás visszavonásának joga: az érintett hozzájárulását bármikor korlátozás és indoklás 

nélkül, ingyenesen visszavonhatja. A visszavonást az adatkezelőnek szükséges jelezni. A hozzájárulás 

visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

A hozzájárulás bármikor visszavonható az adatkezelő alábbi elérhetőségeire küldött nyilatkozattal: 

8130 Enying, Nefelejcs u.2 

A hozzájárulás visszavonásának és a nyilatkozattétel elmaradásának jogkövetkezménye: az érintett 

és a vele együtt utazók az üdülésben nem vehetnek részt. 

Az adatkezelés időtartama: a vonatkozó jogszabályban meghatározott elévülési idő, általánosan 5 

év. 

A kezelt adatok köre: a vendég neve, neme, anyja neve, születési helye és ideje, állampolgársága, 

személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának száma és típusa (személyi igazolvány, 

diákigazolvány, útlevél vagy jogosítvány), lakcímének országa és irányítószáma. 

Az adatkezelés célja: az üdülésben/táborozásban történő részvétel 

Az adatok megismerésére jogosultak köre: a dokumentumokban szereplő adatokat a Kabóka 

Lovastanya Kft. –n belül azon munkavállalók használhatják fel, a tevékenység végzéséhez szükséges 

mértékben, akik a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultsággal 

rendelkeznek, valamint az adatfeldolgozónál eljáró munkatársak kizárólag a munkájukhoz szükséges 

mértékben és ideig. 

Automatizált döntéshozatal: az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik. 

Adatfeldolgozás: az a természetes, vagy jogi személy, amely az adatkezelő nevében személyes 

adatokat kezel. Az Ön személyes adataival kapcsolatban adatfeldolgozóként jár el:  



Név: r3server.com Kft. 

Cím: 7634 Pécs, Fő u. 33. 

Elérhetősége: 06/20-320-2255 

Adattovábbítás: kizárólag a vonatkozó jogszabályi és hatósági kötelezettség esetén.  

Adatbiztonság: az adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket 

úgy választja meg és üzemelteti, hogy a megfelelő adatbiztonság fennálljon. Az adatkezelő megfelelő 

intézkedésekkel védi az adatokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, 

nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, 

továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

Az érintettek jogai: Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti 

személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, 

visszavonását, élhet adathordozási – és tiltakozási jogával, kérheti az adatkezelés korlátozását az adat 

felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő elérhetőségein. 

Az érintetti jogok tartalma: 

Hozzáférési jog – joga van tájékoztatást kapni az általunk feldolgozott személyes adatairól, továbbá 

joga van az ezen adatokhoz való hozzáféréshez. 

Helyesbítéshez való jog – joga van kérni személyes adatainak módosítását vagy frissítését, 

amennyiben az adatok pontatlanok vagy hiányosak. 

Törléshez való jog – joga van kérni személyes adatainak törlését. 

Korlátozáshoz való jog – joga van kérni, hogy ideiglenesen vagy véglegesen felfüggesszük személyes 

adatai összességének vagy egy részének feldolgozását. 

Kifogásolási jog: 

- joga van ahhoz, hogy bármikor kifogást emeljen a személyes adatai általunk történő 

feldolgozása ellen az Ön adott helyzetéhez kapcsolódó okokból kifolyólag 

- joga van ahhoz, hogy kifogást emeljen személyes adatai közvetlen értékesítési célokból 

történő feldolgozása ellen 

Az adatok hordozhatóságához való jog – joga van ahhoz, hogy személyes adatairól elektronikus 

formátumú másolatot kérjen, valamint ahhoz, hogy a személyes adatait egy másik fél 

szolgáltatásában való használat céljából továbbítsa. 

Automatizált döntéshozatal alapján meghozott döntés alóli mentesüléshez való jog – joga van ahhoz, 

hogy mentesüljön egy kizárólag egy automatizált döntéshozatal alapján meghozott döntés alól, 

ideértve a profilkészítést is, amelynek során a meghozott döntés joghatással lenne Önre, illetve 

hasonlóan jelentős hatással járna. 

Az adatkezelő az érintett tájékoztatással kapcsolatos kérése, illetve adatkezeléssel kapcsolatos 

tiltakozása és panasza esetén indokolatlan késedelem nélkül, a mindenkori jogszabályok által előírt 

időn belül nyújt tájékoztatást az érintett személy részére. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta 

be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett 

azt másként kéri. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem 

nélkül, de legkésőbb a jogszabályban meghatározott határidőben tájékoztatja az érintettet az 



intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be az adatkezelő 

adatvédelmi tisztviselőjénél, továbbá az adatvédelmi hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati 

jogával. 

Amennyiben az adatkezelésével problémája van, forduljon a KABÓKA LOVASTANYA KFT. adatvédelmi 

tisztviselőjéhez az alábbi elérhetőségeken: 

 

Név: FOGARASI ANIKÓ 

Cím: 8130 ENYING, NEFELEJCS U.2 

E-mail: aniko@kaboka.com 

 

Bírósághoz fordulás joga 

Az érintett jogorvoslatért bírósághoz fordulhat. Az érintett dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy 

tartózkodási helye szerinti Törvényszék előtt indítja meg. (A bíróságok elérhetőségei: 

http://birosag.hu) Valamely eljárás kezdeményezése előtt célszerű a panaszt legelőször az 

adatkezelőnek elküldeni. 

 

Adatvédelmi hatósági eljárás 

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:  

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely:1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.:5. 

Telefon: 06 1 391 1400 

Fax: 06 1 391 1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap: http://www.naih.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 


