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Szálláshely szolgáltatásra ajánlatkérés+

Az adatkezelő képv iselőjének nev e és elérhetősége Az adatv édelmi tisztv iselőnek a nev e és elérhetősége Az adatbázis, illetv e nyilv ántartás, adatkezelés 
rendszer nev e

Az adatkezelést folytató szerv ezeti egység  
megnev ezése

Az adatkezelést v égző szerv ezeti egység adatkezelési 
felelősének   a nev e és elérhetősége

Személyes adatkezelő tev ékenység által érintett személyek 
csoportja 

Az adatkezelési tevékenység meghatározása                              
(személyes adatokkal való adatkezelési műveltelek leírása)

Személyes adatkezelő tev ékenység megjelölése 

Az adatkezelési tevékenység meghatározása                              
(személyes adatokkal való adatkezelési műveltelek leírása)

Az adatkezelés célja
A kezelt személyes adatok köre  A kezeltkülönleges  személyes adatok köre Az adatkezelés jogalapja: 

jogszabály rendelkezése

Az adatkezelés közv etlenül rendeli el jogszabály

 Az adatkezelést jogszabály rendeli el  közvetelnül

Az adatkezelést elrendelő jogszabály hely (tv. száma, neve, §, bekezdése, pont) pontos meghatározása)

Az adatkezelés jogalapja :

adatkezelésre közérdekű v agy közhatalmi 
jogosítv ány gyakorlásának keretében v égzett feladat 

v égrehaj tása 

Az  adatkezelést  jogszabály rendelkezése közvetlenül 
nem rendeli el, de az adatkezelés a jogszabály  által 

elrendelt más közérdekű vagy közhatalmi feladat 
végrehajtása közvetve teszi szükségessé.

 A jsz. és abból fakadó kötelezettség pontos 
meghatározása (tv. száma, neve, §, bekezdése, pont, az 

ebből fakadó kötelezettséghez milyen módon van 

Az adatkezelés jogalapja :

az adatkezelőre v onatkozó
jogi kötelezettség teljesítése  

Az adatkezelésre jogszabály vagy szerződés által az 
adatkezelőre rótt jogi kötelezettség teljesítéséhez 

szükséges 

A  jogi kötelezettség meghatározása: saját vagy 3. 
személy ehhez fűződő érdeke pontos leírása.

Az adatkezelés jogalapja 

az érintetett érdeke

az adatkezelés az érintett létfontosságú érdekeinek 
védelme miatt szükséges

Az érintetti érdek pontos meghatározása 

Az adatkezelés jogalapja
 

szerződés teljesítése

Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez 
szükséges, amelyben az érintett az egyik fél

Az adatkezelés jogalapja 

az érintet hozzájárulása 

az adatkezeléssel érintett személy hozzájáruló nyilatkozata 

Az adatok forrása :
 érintettől származó

Az adatok forrása :
3. személytől származó

Személyes adatkezelés időtartama Személyes adatkezelés megszüntetésére, az adatok törlésére 
előirányzott határidő

Személyes adatkezelés helye Amennyiben a személyes adatkezelés 
az uniós jog hatályán kív ül eső 

tev ékenységgel kapcsolatos, v agy 
közös kül-, v édelmi-, 

biztonságpolitikai tev ékenységhez 
kötődik, ennek megjelölése

Amennyiben a személyes adatok 
kezelése harmadik féllel közösen 

történik (közös adatkezelés), 
ennek megjelölése, illetv e 
amennyiben adatfeldolgozó 

bev onásáv al történik, ennek 
rögzítése

Személyes adatok tov ábbítása 
esetén az adattov ábbítás címzettje 

(szerv /személy megjelölése), helye, 
az adattov ábbítás jogszabályi v agy 

egyéb megalapozottsága

Személyes adatok kezelése, 
feldolgozása EU-n kív üli 

tev ékenységi hellyel rendelkező 
tov ábbi (közös) adatkezelő v agy 

adatfeldolgozó által történik, ennek 
megjelölése

Személyes adatkezelés technikai módja, 
esetleges szoftv eres háttere, a nyilv ántartás 
formája, részben v agy egészben automatizált 

adatkezelési forma (ideértv e a profilalkotást is) 
megjelölése

A személyes adatkezelési 
tev ékenységet támogatja-e 

elektronikus információs 
rendszer? igen/nem

Amennyiben a személyes adatkezelési tev ékenységet 
elektronikus információs rendszer támogatja: 

a) az elektronikus információs rendszer megnev ezése,
b) az elektronikus információs rendszer főbb 

funkcióinak felsorolása, 
c) támogatja-e az elektronikus információs rendszer a 

felhasználói jogosultság alapú működést, ha igen, 
sorolja fel a szerepkörök megnev ezését,  

d) milyen adatbiztonsági intézkedéseket támogat az 
elektronikus információs rendszer (felsorolás szinten, 
pl.: titkosítás, álnev esítés, v isszaállíthatatlan törlés), 

e) üzemeltető szerv ezet megnev ezése

Személyes adatok kezelésére v onatkozó, a 
szerv ezeti egység által alkalmazott, figyelembe 

v ett szabályzat, norma, iránymutatás

A személyes adatkezeléssel összefüggésben 
beszerzett, a Nemzeti Adatv édelmi és 

Információszabadság Hatóságtól származó (NAIH) 
iránymutatás, a NAIH előtt történt esetleges 

panaszkezelésre, adatkezelési nyilv ántartásba 
történt bejelentésre v onatkozó utalás

Ceglédi Termálfürdő Üzemeltető Kft 53/505-000 
info@cegleditermal.hu

Szűcs Ádám Ügyvezető 30/823-52-50 
szucs.adam@cegleditermal.hu

dr. Keczely Béla SKLB IMMOJURIS 1137 Budapest Radnóti 
M út 26.30/210-28-41 cegled.termal.sklb@gmail.com

Szálláshely / közveített idegenforgalmi   szolgáltatásra 
ajánlatkérés

Apartmanpark és Kemping Köteles Katalin 30/321-10-78 koteles.katalin@cegleditermal.hu Szálláshely szolgáltatásra jelentkező magánszemélyek Szállásfoglalás tájákozatás adása szálláshelyszolgálatás tájékozatás adása

• név* azonosítás
• telefonszám* kapcsolattartás
• e-mail cím* kapcsolattartás

• megjegyzés* válaszadás
• érkezés napja* ajánlatadáshoz szükséges
• távozás napja* ajánlatadáshoz szükséges
• felnőttek száma ajánlatadáshoz szükséges

• gyermekek száma 0-3 év ajánlatadáshoz szükséges
• gyermekek száma 3-10 év ajánlatadáshoz szükséges

• gyermekek száma 10-14 év ajánlatadáshoz szükséges
• kiválasztott csomag megjelölése  ajánlatadáshoz szükséges kiválasztott szobatípus 

ajánlatadáshoz szükséges

2011. évi CXII. Törvény 6.§ 5.bekezdés  

Az adatkezelés jogalapja
 

a szálláshely szolgálatási szerződés létrehozása 
amelyre a szerződéskötési szándékát az érinetett 

a jelentkezésév el kifejezte.
   

Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez 
szükséges, amelyben az érintett az egyik fél

érítettő származó adat Válaszadásig,mely 24 órán belül megtörténik

Ceglédi Termálfürdő Üzemeltető Kft  ……….  (…év … hó …nap) 
CTÜ számú Iratkazalési Szabályzatának   ( amely a közfeladatot 
ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 
335/2005.(XII.29.) Korm. rendelet alapján, az önkormányzati 
hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. 

(XII.28.) BM rendelet figyelembe vételével készült) 
1. számú melléklete .........sora szerint  

a v álaszadást köv ető 24 óra

2700 Cegléd Fürdő út 27-29. --------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- INFOR- MA- INFORMATIKUS nincs ilyen nincs ilyen

Ceglédi Termálfürdő Üzemeltető Kft 53/505-000 
info@cegleditermal.hu

Szűcs Ádám Ügyvezető 30/823-52-50 
szucs.adam@cegleditermal.hu

dr. Keczely Béla SKLB IMMOJURIS 1137 Budapest Radnóti 
M út 26.30/210-28-41 cegled.termal.sklb@gmail.com

Szálláshely/ közveített idegenforgalmi  szolgáltatásra 
jelentkezés

Apartmanpark és Kemping Köteles Katalin 30/321-10-78 koteles.katalin@cegleditermal.hu Szálláshely szolgáltatásra jelentkező magánszemélyek Szállásfoglalás elbírálása Szállásfoglalás rögzítése a szabad szálláshelyek függvényében

• név * azonosítás
• telefonszám* kapcsolattartás
• e-mail cím* kapcsolattartás

• megjegyzés* v álaszadás
• érkezés napja* ajánlatadáshoz szükséges
• táv ozás napja* ajánlatadáshoz szükséges
• felnőttek száma ajánlatadáshoz szükséges

• gyermekek száma 0-3 év  ajánlatadáshoz szükséges
• gyermekek száma 3-10 év  ajánlatadáshoz szükséges

• gyermekek száma 10-14 év  ajánlatadáshoz szükséges
• kiv álasztott csomag megjelölése  ajánlatadáshoz szükséges kiv álasztott 

szobatípus ajánlatadáshoz szükséges

2011. évi CXII. Törvény 6.§ 5.bekezdés  

Az adatkezelés jogalapja
 

a szálláshely szolgálatási szerződés létrehozása 
amelyre a szerződéskötési szándékát az érinetett 

a jelentkezésév el kifejezte.
   

Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez 
szükséges, amelyben az érintett az egyik fél

érítettő származó adat
Szállásközvetítő cégtől származik az adat 

Booking.com(Herengracht 597, 1017 CE Amszterdam, 
Hollandia.),Szállás.hu (3529 Miskolc, Lévay utca 2.)      

Válaszadásig,mely 24 órán belül megtörténik

Ceglédi Termálfürdő Üzemeltető Kft  ……….  (…év … hó …nap) 
CTÜ számú Iratkazalési Szabályzatának   ( amely a közfeladatot 
ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 
335/2005.(XII.29.) Korm. rendelet alapján, az önkormányzati 
hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. 

(XII.28.) BM rendelet figyelembe vételével készült) 
1. számú melléklete .........sora szerint  

a v álaszadást köv ető 24 óra

2700 Cegléd Fürdő út 27-29. --------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- INFORMATIKUS INFORMATIKUS INFORMATIKUS nincs ilyen nincs ilyen

Ceglédi Termálfürdő Üzemeltető Kft 53/505-000 
info@cegleditermal.hu

Szűcs Ádám Ügyvezető 30/823-52-50 
szucs.adam@cegleditermal.hu

dr. Keczely Béla SKLB IMMOJURIS 1137 Budapest Radnóti 
M út 26.30/210-28-41 cegled.termal.sklb@gmail.com

Szobafoglalással/ közv eített idegenforgalmi és/v agy 
csomagajánlattal kapcsolatos adatkezelés

Apartmanpark és Kemping Köteles Katalin 30/321-10-78 koteles.katalin@cegleditermal.hu Szálláshely szolgáltatásra jelentkező magánszemélyek Szállásfoglalás rögzítése Szállásfoglalás rögzítése a szabad szálláshelyek függvényében

• név * azonosítás
• telefonszám* kapcsolattartás
• e-mail cím* kapcsolattartás

• megjegyzés* v álaszadás
• érkezés napja* foglaláshoz szükséges
• táv ozás napja* foglaláshoz szükséges
• felnőttek száma foglaláshoz szükséges

• gyermekek száma 0-3 év  foglaláshoz szükséges
• gyermekek száma 3-10 év  foglaláshoz szükséges

• gyermekek száma 10-14 év  foglaláshoz szükséges
• kiv álasztott csomag megjelölése* foglaláshoz szükséges

• kiv álasztott szobatípus * foglaláshoz szükséges
• számlázási név  (ha fentitől eltérő) számlázáshoz szükséges

• számlázási cím* számlázáshoz szükséges
• postázási név  és cím (ha a számlázási adatoktól eltérő) postázáshoz 

szükséges

2011. évi CXII. Törvény 6.§ 5.bekezdés

Az adatkezelés jogalapja
 

a szálláshely szolgálatási szerződés létrehozása 
amelyre a szerződéskötési szándékát az érinetett 

a jelentkezésév el kifejezte.
   

Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez 
szükséges, amelyben az érintett az egyik fél

 érítettő származó adat A foglalás véglegesítéséig. 

Ceglédi Termálfürdő Üzemeltető Kft  ……….  (…év … hó …nap) 
CTÜ számú Iratkazalési Szabályzatának   ( amely a közfeladatot 
ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 
335/2005.(XII.29.) Korm. rendelet alapján, az önkormányzati 
hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. 

(XII.28.) BM rendelet figyelembe vételével készült) 
1. számú melléklete .........sora szerint   

 a foglalás v églegíesítését köv ető 30 nap.

2700 Cegléd Fürdő út 27-29. --------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- INFORMATIKUS INFORMATIKUS INFORMATIKUS nincs ilyen nincs ilyen

Ceglédi Termálfürdő Üzemeltető Kft 53/505-000 
info@cegleditermal.hu

Szűcs Ádám Ügyvezető 30/823-52-50 
szucs.adam@cegleditermal.hu

dr. Keczely Béla SKLB IMMOJURIS 1137 Budapest Radnóti 
M út 26.30/210-28-41 cegled.termal.sklb@gmail.com

Bejelentkezés és a bejelentő lap/v endég- és 
idegenforgalmi nyilv ántartás 

Apartmanpark és Kemping Köteles Katalin 30/321-10-78 koteles.katalin@cegleditermal.hu Szálláshely szolgáltatásra jelentkező magánszemélyek Bejelentőlap kitöltése

Érintett az érkezésekor, a lefoglalt és v isszaigazolt szobájának 
elfoglalása

előtt bejelentőlapot és/v agy a helyi önkormányzat szerint meghatározott 
v endég- és idegenforgalmi nyilv ántartást szolgáló könyv et tölt ki, 
amelyben hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az alább megadott 

adatokat a v onatkozó jogszabályokban (így különösen az 
idegenrendészettel, v alamint az idegenforgalmi adóv al kapcsolatos
jogszabályokban) meghatározott kötelezettségei teljesítése, illetv e a 

teljesítés bizonyítása, tov ábbá az érintett beazonosítása céljából 
mindaddig kezelje, amíg az illetékes hatóság az adott jogszabályokban 

meghatározott kötelezettségek teljesítését ellenőrizheti.

• név * jogszabályon alapulóan kötelező,
• azonosítás

• szül. hely, idő* jogszabályon alapulóan kötelező,
• azonosítás

• lakcím* jogszabályon alapulóan kötelező,
• kapcsolattartás, IFA megállapítása

• személyi azonosító okmány száma* jogszabályon alapulóan kötelező, IFA
• megállapítása, idegenrendészet

• állampolgárság* jogszabályon alapulóan kötelező, IFA
• megállapítása, idegenrendészet

• érkezés és elutazás dátuma* jogszabályon alapulóan kötelező, IFA
• megállapítása

• v endégéjszakák száma* jogszabályon alapulóan kötelező, IFA
• megállapítása

• IFA teljes összege* jogszabályon alapulóan kötelező, IFA
• 4A *-gal jelzett adatok megadása a szolgáltatás igénybev ételének feltétele.

• megállapítása
• IFA mentesség jogcíme* jogszabályon alapulóan kötelező, IFA

• megállapítása
• telefonszám kapcsolattartás
• e-mail cím kapcsolattartás

• gépkocsi rendszáma gépkocsi azonosítása
• tartózkodás célja – üzleti,

• konferencia, üdülés, gyógyüdülés
• statisztika

• hírlev élre történő feliratkozás jelzése hírlev él küldése

2011. évi CXII. Törvény 6.§ 5.bekezdés A helyi adókról szóló 1990. év i C. törv ény  30 § érítettő származó adat  a tárgy év i Ifa  bev allásááig

Ceglédi Termálfürdő Üzemeltető Kft  ……….  (…év … hó …nap) 
CTÜ számú Iratkazalési Szabályzatának   ( amely a közfeladatot 
ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 
335/2005.(XII.29.) Korm. rendelet alapján, az önkormányzati 
hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. 

(XII.28.) BM rendelet figyelembe vételével készült) 
1. számú melléklete .........sora szerint 

 a könyv v iteli elszámolást alátámasztó bizonylaként  a 2000. 
év i C. törv ény 169. § (2) bekezdése alapján az IFA bev allástól 

számított. legalább 8 év ig 

2700 Cegléd Fürdő út 27-29. --------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- INFORMATIKUS INFORMATIKUS INFORMATIKUS nincs ilyen nincs ilyen

Ceglédi Termálfürdő Üzemeltető Kft 53/505-000 
info@cegleditermal.hu

Szűcs Ádám Ügyvezető 30/823-52-50 
szucs.adam@cegleditermal.hu

dr. Keczely Béla SKLB IMMOJURIS 1137 Budapest Radnóti 
M út 26.30/210-28-41 cegled.termal.sklb@gmail.com

Vendég által igénybev ett szolgáltatások fizettetése                      
( készpénz)

Apartmanpark és Kemping Köteles Katalin 30/321-10-78 koteles.katalin@cegleditermal.hu

Szálláshely szolgáltatást igénybe v ev ő v endég   aki 
készpénnzel kív án

fizetni
Igénybev ett szolgáltatások alapján számla készítése v agy 

számla kibocsátása nélkül fizetés elfogadása
A szálláshely szolgálatás ellenértékének fizetése során a v endég 

részére  számla kiállítása  (készpénzes fizetés)
Név ,lakcím, adószám/adóazonosító 2011. évi CXII. Törvény 6.§ 5.bekezdés 1992. év i LXXIV. törv ény (Áfatv .) 43. § érítettő származó adat a számla kiállításáig és annak könyveléséig

Ceglédi Termálfürdő Üzemeltető Kft  ……….  (…év … hó …nap) 
CTÜ számú Iratkazalési Szabályzatának   ( amely a közfeladatot 
ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 
335/2005.(XII.29.) Korm. rendelet alapján, az önkormányzati 
hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. 

(XII.28.) BM rendelet figyelembe vételével készült) 
1. számú melléklete .........sora szerint 

 a könyv v iteli elszámolást alátámasztó bizonylaként  a 2000. 
év i C. törv ény 169. § (2) bekezdése alapján az ÁFA bev allástól 

számított. legalább 8 év ig 

2700 Cegléd Fürdő út 27-29. --------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- INFORMATIKUS INFORMATIKUS INFORMATIKUS nincs ilyen nincs ilyen

Ceglédi Termálfürdő Üzemeltető Kft 53/505-000 
info@cegleditermal.hu

Szűcs Ádám Ügyvezető 30/823-52-50 
szucs.adam@cegleditermal.hu

dr. Keczely Béla SKLB IMMOJURIS 1137 Budapest Radnóti 
M út 26.30/210-28-41 cegled.termal.sklb@gmail.com

Vendég által igénybev ett szolgáltatások fizettetése            
( bankkártya)

Apartmanpark és Kemping Köteles Katalin 30/321-10-78 koteles.katalin@cegleditermal.hu

Szálláshely szolgáltatást igénybe v ev ő v endég  aki 
bankkártyáv al kív án

fizetni/bankkártyáv al kív ánja a szolgáltatást lefoglalni
Igénybev ett szolgáltatások alapján számla készítése v agy 

számla kibocsátása nélkül fizetés elfogadása

A szálláshely szolgálatás ellenértékének fizetése során a v endég 
részére  számla kiállítása  bsnkkártyáv sal, bankszámláról  v aló  

fizetés)

Név ,lakcím • bankkártya száma azonosítás pénzügyi tranzakcióhoz
• CVV kód azonosítás pénzügyi tranzakcióhoz

• lejárat dátuma azonosítás pénzügyi tranzakcióhoz
• kártyabirtokos nev e azonosítás pénzügyi tranzakcióhoz

2011. évi CXII. Törvény 6.§ 5.bekezdés 1992. év i LXXIV. törv ény (Áfatv .) 43. § érítettő származó adat a számla kiállításáig és annak könyveléséig

Ceglédi Termálfürdő Üzemeltető Kft  ……….  (…év … hó …nap) 
CTÜ számú Iratkazalési Szabályzatának   ( amely a közfeladatot 
ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 
335/2005.(XII.29.) Korm. rendelet alapján, az önkormányzati 
hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. 

(XII.28.) BM rendelet figyelembe vételével készült) 
1. számú melléklete .........sora szerint 

 a könyv v iteli elszámolást alátámasztó bizonylaként  a 2000. 
év i C. törv ény 169. § (2) bekezdése alapján az ÁFA bev allástól 

számított. legalább 8 év ig 

2700 Cegléd Fürdő út 27-29. --------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- INFORMATIKUS INFORMATIKUS INFORMATIKUS nincs ilyen nincs ilyen

Ceglédi Termálfürdő Üzemeltető Kft 53/505-000 
info@cegleditermal.hu

Szűcs Ádám Ügyvezető 30/823-52-50 
szucs.adam@cegleditermal.hu

dr. Keczely Béla SKLB IMMOJURIS 1137 Budapest Radnóti 
M út 26.30/210-28-41 cegled.termal.sklb@gmail.com

Vendég által igénybev ett szolgáltatások fizettetése            
(szépkártya/ajándékutalv ány)

Apartmanpark és Kemping Köteles Katalin 30/321-10-78 koteles.katalin@cegleditermal.hu
Szálláshely szolgáltatást igénybe v ev ő v endég  aki 

szépkártáyv al/ajándékutalv ánnyal kív án fizetni kív ánja a 
szolgáltatást lefoglalni

Igénybev ett szolgáltatások alapján számla készítése v agy 
számla kibocsátása nélkül fizetés elfogadása

A szálláshely szolgálatás ellenértékének fizetése során a v endég 
részére  számla kiállítása  (szépktáryás fizetés/ajándékutalv áyos 

fizetés)

Név ,lakcím •szépkártya/ajándékutalv ány száma azonosítás pénzügyi 
tranzakcióhoz

• lejárat dátuma azonosítás pénzügyi tranzakcióhoz
• kártyabirtokos nev e azonosítás pénzügyi tranzakcióhoz

2011. évi CXII. Törvény 6.§ 5.bekezdés 1992. év i LXXIV. törv ény (Áfatv .) 43. § érítettő származó adat a számla kiállításáig és annak könyveléséig

Ceglédi Termálfürdő Üzemeltető Kft  ……….  (…év … hó …nap) 
CTÜ számú Iratkazalési Szabályzatának   ( amely a közfeladatot 
ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 
335/2005.(XII.29.) Korm. rendelet alapján, az önkormányzati 
hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. 

(XII.28.) BM rendelet figyelembe vételével készült) 
1. számú melléklete .........sora szerint 

 a könyv v iteli elszámolást alátámasztó bizonylaként  a 2000. 
év i C. törv ény 169. § (2) bekezdése alapján az ÁFA bev allástól 

számított. legalább 8 év ig 

2700 Cegléd Fürdő út 27-29. --------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- INFORMATIKUS INFORMATIKUS INFORMATIKUS nincs ilyen nincs ilyen

Ceglédi Termálfürdő Üzemeltető Kft 53/505-000 
info@cegleditermal.hu

Szűcs Ádám Ügyvezető 30/823-52-50 
szucs.adam@cegleditermal.hu

dr. Keczely Béla SKLB IMMOJURIS 1137 Budapest Radnóti 
M út 26.30/210-28-41 cegled.termal.sklb@gmail.com

Szállás elfoglalása Apartmanpark és Kemping Köteles Katalin 30/321-10-78 koteles.katalin@cegleditermal.hu szálláshely szolgálatást igénybe v ev ő v endégek Szállásfoglalás  véglegítése Szállásfoglalás biztosítása

Név ,email cím név * azonosítás
• telefonszám* kapcsolattartás
• e-mail cím* kapcsolattartás

• érkezés napja* 
• táv ozás napja* 

2011. évi CXII. Törvény 6.§ 5.bekezdés 0

Az adatkezelés jogalapja
 

a szálláshely szolgálatási szerződés 
   

Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez 
szükséges, amelyben az érintett az egyik fél

érítettő származó adat A szolgálatás nyújtásának befejezéséig 

Ceglédi Termálfürdő Üzemeltető Kft  ……….  (…év … hó …nap) 
CTÜ számú Iratkazalési Szabályzatának   ( amely a közfeladatot 
ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 
335/2005.(XII.29.) Korm. rendelet alapján, az önkormányzati 
hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. 

(XII.28.) BM rendelet figyelembe vételével készült) 
1. számú melléklete .........sora szerin

 5 év igt de legfeljebb  a szolgálatásra és ellenszolgálatásra 
irányuló köv etelés elév üléséig    ( Ptk. 6:22. §)

2700 Cegléd Fürdő út 27-29. --------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- INFORMATIKUS INFORMATIKUS INFORMATIKUS nincs ilyen nincs ilyen

Ceglédi Termálfürdő Üzemeltető Kft 53/505-000 
info@cegleditermal.hu

Szűcs Ádám Ügyvezető 30/823-52-50 
szucs.adam@cegleditermal.hu

dr. Keczely Béla SKLB IMMOJURIS 1137 Budapest Radnóti 
M út 26.30/210-28-41 cegled.termal.sklb@gmail.com „belépőóra,, beléptető rendszer Apartmanpark és Kemping Köteles Katalin 30/321-10-78 koteles.katalin@cegleditermal.hu szálláshely szolgálatást igénybe v ev ő v endégek

Szálláshelyzsolgálatás igénybevételéhez beléptető eszköz 
biztosítása, azok adatainak rögzítése

Szállásfoglalás biztosítása

Név , azonosítás

• érkezés napja* 
• táv ozás napja* 

2011. évi CXII. Törvény 6.§ 5.bekezdés 0

Az adatkezelés jogalapja
 

a szálláshely szolgálatási szerződés 
   

Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez 
szükséges, amelyben az érintett az egyik fél

érítettő származó adat A szolgálatás nyújtásának befejezéséig 

Ceglédi Termálfürdő Üzemeltető Kft  ……….  (…év … hó …nap) 
CTÜ számú Iratkazalési Szabályzatának   ( amely a közfeladatot 
ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 
335/2005.(XII.29.) Korm. rendelet alapján, az önkormányzati 
hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. 

(XII.28.) BM rendelet figyelembe vételével készült) 
1. számú melléklete .........sora szerin

 5 év igt de legfeljebb  a szolgálatásra és ellenszolgálatásra 
irányuló köv etelés elév üléséig    ( Ptk. 6:22. §)

2700 Cegléd Fürdő út 27-29. --------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- INFORMATIKUS INFORMATIKUS INFORMATIKUS nincs ilyen nincs ilyen



A személyes adatok különleges kategóriái: a  fa ji  vagy etnika i  származásra , pol i tika i  véleményre, va l lás i  vagy vi lágnézeti  meggyőződésre vagy szakszervezeti  tagságra  uta ló személyes  adatok, va lamint a  természetes  személyek egyedi  azonos ítását célzó genetika i  és  biometrikus  adatok, az egészségügyi  adatok és  a  természetes  személyek szexuál is  életére vagy szexuá l is  i rányultságára  vonatkozó személyes  adatok
   

Profilalkotás: s zemélyes  adatok automatizá l t kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a  személyes  adatokat va lamely természetes  személyhez fűződő bizonyos  személyes  je l lemzők értékelésére, különösen a  munkahelyi  tel jes ítményhez, gazdasági  helyzethez, egészségi  á l lapothoz, személyes  preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodás i  helyhez vagy mozgáshoz 
kapcsolódó jel lemzők elemzésére vagy előrejelzésére használ ják;
   

Adatvédelmi incidens: a  biztonság olyan sérülése, amely a  továbbított, tárol t vagy más  módon kezelt személyes  adatok véletlen vagy jogel lenes  megsemmis ítését, elvesztését, megvál toztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz va ló jogosulatlan hozzáférést eredményezi
   



32 33 34
Személyes adatkezelésben részt v ev ő (személyes adatokat 

megismerő, kezelő, feldolgozó stb.)  munkaköreik 
megjelölése, az egyes személyeknek az adatkezeléssel 

kapcsolatos konkrét jogosultságai rögzítésév el, ezen 
jogosultságok igazolásának módjáv al

A személyes adatkezelés érintettjei a jogaikról (tájékoztatás, 
törlés, tiltakozás stb.), esetleges jogorv oslati lehetőségekről 

tájékoztatásra kerültek-e

Személyes adatkezelés jogszerű módjának biztosítása, 
az ún. adatv édelmi incidens elkerülése érdekében 

megtett intézkedések

 Recepciós
jelenleg:  honlapra feltöltött HÁZIREND amely nem felel meg az 

adatvédelmi előírásoknak
hiányzó adat

 Recepciós
jelenleg:  honlapra feltöltött HÁZIREND amely nem felel meg az 

adatvédelmi előírásoknak
hiányzó adat

Recepciós
jelenleg:  honlapra feltöltött HÁZIREND amely nem felel meg az 

adatvédelmi előírásoknak
hiányzó adat

Recepciós
jelenleg:  honlapra feltöltött HÁZIREND amely nem felel meg az 

adatvédelmi előírásoknak
hiányzó adat

Recepciós
jelenleg:  honlapra feltöltött HÁZIREND amely nem felel meg az 

adatvédelmi előírásoknak
hiányzó adat

Recepciós
jelenleg:  honlapra feltöltött HÁZIREND amely nem felel meg az 

adatvédelmi előírásoknak
hiányzó adat

Recepciós
jelenleg:  honlapra feltöltött HÁZIREND amely nem felel meg az 

adatvédelmi előírásoknak
hiányzó adat

Recepciós
jelenleg:  honlapra feltöltött HÁZIREND amely nem felel meg az 

adatvédelmi előírásoknak
hiányzó adat

Recepciós
jelenleg:  honlapra feltöltött HÁZIREND amely nem felel meg az 

adatvédelmi előírásoknak
hiányzó adat




