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Fenyves Apartmanok – Balatonfenyves, Kölcsey Ferenc u. 11.
A szolgáltató adatai:
Szolgáltató: Fenyves Apartmanok magánszálláshely
Székhely: 8646 Balatonfenyves, Kölcsey Ferenc u. 11.
Szálláshely azonosító: MA20010362
Szálláshely regisztrációs száma: SPEJJWJB
Adószám: 56212864-2-34
Bankszámlaszám: 12072538-01550930-00100008 Raiffeisen Bank
IBAN: HU97120725380155093000100008, SWIFT (BIC): UBRTHUHBXXX
Internet: https://www.fenyvesapartmanok.hu
email: balatonfenyves.apartmanok@gmail.com
telefon: +36 70 451 3000
A Fenyves Apartmanok magánszálláshely kizárólag a szálláshely-szolgáltatási tevékenységének
végzéséhez kapcsolódóan, személyes adatok megadását kéri az ügyfelektől és azokat vele
szerződéses kapcsolatban álló harmadik fél informatikai rendszerében tárolja. A Fenyves Apartmanok
a szerződött partnerrel történő szerződéskötés során meggyőződött arról, hogy a partner rendelkezik
Adatvédelmi tájékozatóval, amely biztosítja az átadott adatok védelmét.
A szálláshely foglalása, igénybevétele és fizetése kapcsán A Fenyves Apartmanok saját rendszerében
nem gyűjt és nem tárol ügyfél-adatokat, az ügyfelek által megadott adatok biztonságos
adatcsatornán, külső beavatkozástól védetten közvetlenül kerülnek a szerződött partnerhez.
Az Apartmanház weboldalának használata, statisztikák:
A Szolgáltató a https://www.fenyvesapartmanok.hu weboldal látogatásakor személyes adatot nem
kér, és nem tárol. A látogatási adatokat személyes adatok nélkül, kizárólag statisztikai célokra
használja. A weboldalba ágyazott foglalási felület, illetve a hírlevél feliratkozás adatkezeléséhez lásd a
következő fejezeteket!
Foglalás, bejelentkezés, előlegfizetés, számlázás:
Szolgáltató a foglalás elektronikus felületen történő végzésekor (ide értve a
https://www.fenyvesapartmanok.hu weboldal foglalási felületének használatát is), továbbá
bejelentkezés, előlegfizetés és számlázás során a Vendégektől államilag jóváhagyott szálláshelykezelő szoftver használatával személyes adatok megadását kéri, egyrészt a szállásadási tevékenység
végzéséhez, másrészt a számlázáshoz. Ezen adatok tárolását érvényes szerződés alapján, titkosított
adatkapcsolattal, a Previo.hu Kft, végzi.
Previo.hu Kft.
Székhely: 1119 Budapest, Petzvál József utca 4/a.
Adószám: 27786330-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-397840
Telefon: +36 30 883 5642
E-mail: support@previo.hu
web: https://previo.hu/

A Previo.hu Kft. ugyancsak a 2016. évi CLVI Törvény alapján titkosított adatkapcsolattal továbbítja a
vendég-adatokat a Kormány által kijelölt tárhelyszolgáltatóhoz (Magyar Turisztikai Ügynökség MTÜ,
illetve a Vendég Információs Zárt Adatbázis VIZA), ahonnan kizárólag a Rendőrség jogosult adatokat
lekérni. Ezek működésének ismerete nem tartozik a szálláshely-szolgáltató felelősségi- és
hatáskörébe.
A teljes Vendégkör személyes adatainak rögzítése és dokumentálása hiányában a 2016. évi CLVI
Törvény alapján a Szolgáltató köteles megtagadni a szálláshely-szolgáltatás biztosítását.)
Szolgáltató és szerződött partnere az összes tudomására jutott személyes adatot védi, bizalmasan
kezeli, illetékteleneknek nem adja át.
Hírlevél:
A Szolgáltató az általa üzemeltett https://www.fenyvesapartmanok.hu honlapon marketing célú
hírlevélre feliratkozó személyeknek időszakonként, előre meg nem határozható gyakorisággal
aktuális híreket, információkat és ajánlatokat tartalmazó online Hírleveleket küldhet.
A hírlevél működéséhez egy név és egy valós email-cím megadása szükséges. A hírlevélről le lehet
iratkozni az email formában beérkező hírlevél felületen.
Hírlevélküldésben közreműködő cég
név: The Rocket Science Group LLC.
székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA
e-mail: privacy@mailchimp.com
web: mailchimp.com
A közreműködő az érintett személy által megadott nevet és e-mail címet a hírlevélküdéshez vagy
leiratkozáshoz szükséges mértékben kezeli.
Adatvédelmi nyilatkozat:
A Szolgáltató tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét. A
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget
téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megtette és megteszi azokat a technikai és szervezési
intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok
betartásához szükségesek.
A Szolgáltató tevékenysége során a felhasználók adatait a Szolgáltató az Adatvédelmi törvény
értelmében kizárólag szerződéskötési, számlázási, valamint saját marketing céljaira használja fel.
A https://www.fenyvesapartmanok.hu weboldal, az elektronikus foglalási felület, valamint a
szállás-szolgáltatási szerződés megkötése és a szolgáltatás használata esetén Ön elfogadja, hogy
elolvasta és megértette a fenti feltételeket és szabályokat, és egyetért az azokban foglaltakkal.

Fenyves Apartmanok

