
Adatkezelési Tájékoztató

Jelen  dokumentum  a  hunscapes.hu,  a  Hunscapes  Turisztikai  Kft.  weboldalának  adatkezelési
gyakorlatát ismerteti. A Felhasználó az Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával tudomásul veszi az
abban foglaltakat, és hozzájárul személyes adatainak az itt leírtak szerint történő kezeléséhez.

1. Adatkezelő
Név: Hunscapes Turisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság (röviden: Hunscapes Kft.)
Székhely: 1031 Budapest, Petúr utca 37.
Telefonszám: +36-70-325-4444
E-mail cím: info@hunscapes.hu
Honlap: hunscapes.hu
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-99966

2. Az adatkezelés célja
Az Adatkezelő által szervezett programok internetes foglalásának és szerződéskötésének lehetővé
tétele,  a  programokra  jelentkezett  Felhasználókkal  való  kapcsolattartás  biztosítása  a  megfelelő
teljesítés érdekében és számla kiállítása a megrendelt szolgáltatásról.

3. Az adatkezeléssel érintettek köre
Az adatkezelés az cég által szervezett programokra foglalást végző, valamint az általuk a programra
bejelentett további Felhasználókra terjed ki.

4. A kezelt adatok köre
Az adatkezelés céljának érdekében szükséges adatok köre kiterjed a Felhasználó:
- személyazonosító adataira (név, nem, életkor),
- elérhetőségi adataira (e-mail cím, telefonszám),
- számlázási adataira.

Nem  kötelező  adatként,  az  Ügyfél  megadhat  az  egészségi  állapotával,  étkezési  szokásaival
kapcsolatos, a szolgáltatás szempontjából fontos tényeket.

Az Adatkezelő a programok során promóciós célokból fényképfelvételeket készíthet. Az Adatkezelő
a  képek  közzétételéhez  minden  esetben  előzetesen  megkéri  az  azon  jól  azonosíthatóan  látható
személyek hozzájárulását. 

5. Sütik
A sütik  (cookies)  az  Adatkezelő  weboldalának  böngészése  során  a  Felhasználó  által  választott
beállítások megjegyzését, a felhasználói élmény javítását szolgálják. Felhasználónak lehetősége van
arra, hogy ezeket böngészőjének beállításaival korlátozza vagy letiltsa.

6. Az adatokhoz való hozzáférés
Felhasználó  adatainak  kezelésére  és  megismerésére  a  Hunscapes  Kft.  munkatársai  jogosultak  a
kapott megbízás megfelelő ellátása érdekében. A cég az adatokat szükség esetén átadhatja a kért
szolgáltatásban közreműködő alvállalkozóknak is,  azzal  a megkötéssel,  hogy azokat kizárólag a
szolgáltatás teljesítése érdekében és erejéig vehetik igénybe.



7. Személyes adatok védelme
Az Adatkezelő elkötelezett a Felhasználó által a weblapon keresztül megadott adatok védelme iránt,
biztonságos (SSL) kapcsolatot és az általánosan elfogadott adatvédelmi megoldásokat alkalmazva
az engedély nélküli hozzáférés elkerülése érdekében. A személyes adatok védelmét és megfelelő
kezelését  az  adatkezelési  tevékenységben  részt  vevő  munkavállalóitól  és  alvállalkozóitól   is
megköveteli.

8. Az adatkezelés módja és időtartama
A Felhasználók adatait addig tároljuk, ameddig arra a kért szolgáltatás igénybevételéhez szükség
lehet, vagy ameddig annak törlését kérik. A programjainkra regisztrált Felhasználók adatai évente
egyszer, a pénzügyi év lezártával kerülnek törlésre.

A név és az e-mail cím a Felhasználó kérésére hosszabb távon is tárolható a további programok
igénybevétele esetén biztosított kedezmények igénybevétele érdekében.

Az adatok tárolása magyarországi szerverhálózaton történik.
Üzemeltető: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.

9. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek 
A Felhasználó  bármikor  jogosult  tájékoztatást  kérni  az  Adatkezelő  által  kezelt,  rá  vonatkozó
személyes adatokról az info@hunscapes.hu e-mail címre küldött levélben.

Amennyiben  felhasználóként  kifogása  van  az  adatkezeléssel  kapcsolatban,  kérjük  panaszával
elsőként hozzánk forduljon. Az Adatkezelő a panaszt annak benyújtásától számított 15 napon belül
kivizsgálja, és az eredményről a Felhasználót írásban tájékoztatja.

Amennyiben a Felhasználó nem elégedett az Adatkezelő válaszával, akkor a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatósághoz fordulhat vagy bíróság előtt érvényesítheti jogait.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Honlap: www.naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
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