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Szállóvendégek által kitöltött bejelentési lapon feltüntetendő 
tájékoztató és hozzájárulás 

 
1. A BAKKER Vendéglátó Kft. (a továbbiakban: Szállásadó) ezúton 

tájékoztatja a Tisztelt Szállóvendéget, hogy az Európai Parlament és a 
Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes 
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi 
Rendelet) előírásai szerint Adatkezelési tájékoztatót készített, mely a 
székhelyén nyomtatott, olvasható formában elérhető és hozzáférhető. 

2. Az Adatvédelmi tájékoztató lényeges tartalmai elemeiről a 
Szállásadó ezúton is tájékoztatja a Tisztelt Szállóvendéget az alábbiak 
szerint: 

2.1. A Szállásadó a Szállóvendég személyes adatait kezeli. Az 
adatkezelés jogalapja egyrészt a Szállóvendégnek a Rendelet 6. cikk 
(1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulása, valamint a Rendelet 6. 
cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az a tény, hogy az adatkezelés 
jelen szerződés teljesítéséhez szükséges, azaz olyan szerződés 
teljesítéséhez, amelyben a Szállóvendég az érintett fél; továbbá a 
Rendelet 6 cikk (1) bekezdés c) pontja szerint a Szállásadóra mint 
adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése; továbbá 

2.2.  Szállóvendég az adatkezelési hozzájárulását bármikor jogosult 
visszavonni; továbbá 

2.3. Szállásadó a Szállóvendég adatait az Adatkezelési tájékoztatóban 
meghatározott ideig vagy a hozzájárulás visszavonásáig kezeli; 
továbbá 

2.4. Szállóvendéget a Rendelet alapján megillető alapvető jogok az 
alábbiak: jogosult tájékoztatást kérni a kezelt adatairól, megilleti a 
helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához és a 
tiltakozáshoz való jog, valamint amennyiben személyes adatai nem a 
Rendeletnek megfelelő kezelését vélelmezi, joga van panasszal 
fordulni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hivatalához az alábbi elérhetőségéken: 
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
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Központi elektronikus levélcím:ugyfelszolgalat@naih.hu 
Honlap:www.naih.hu 
Telefonszám: +36 (1) 391-1400 
Fax szám: +36 (1) 391-1410 
Online ügyintézés indítója: http://naih.hu/online-

uegyinditas.html 
 

3. Szállóvendég ezúton kifejezetten hozzájárul a személyes adatai 
Szállásadó általi kezeléséhez a Rendelet előírásai és Szállásadó 
Adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerint. Szállóvendég 
nyilatkozik, hogy Szállásadó őt a személyes adatok rögzítése előtt 
az adatkezelésről tájékoztatta, az adatkezelésre, annak körére és a 
Szállóvendég mint érintett jogaira a figyelmét felhívta. 

4. Szállóvendég kifejezetten hozzájárul, hogy a vele tartózkodó 
gyermeke (a Rendelet értelmében 16 évnél fiatalabb gyermek) 
személyes adatait a Szállásadó kezelje. 
 
Kelt: Cegléd, 2018. .......................... 
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