Adatvédelmi tájékoztató (GDPR)
A GOOD FEELING Bt. (később lásd: vállalkozás) a dorogi Nipl Stefánia Uszodában üzemelteti a FooDejó nevű vendéglátóipari egységet. A
vállalkozás közvetlen személyes adatokat nem gyűjt a vásárlóitól.
A vállalkozás esetében az adatgyűjtés egyes okai lehetnek: nyereményjáték, vásárlók könyvében történő bejegyzés, számlázás.
A vállalkozás egyes esetekben fotókat és videókat készít. A felvételek készítése során felhívja a szereplők figyelmét a fényképek weben
történő megjelenésére. Amennyiben az egyik fél nem szeretné, hogy a róla készült fénykép megjelenjen bárhol, előre jelezheti! A fotók és
videók elsősorban a vállalkozás honlapján (dorogibufe.hu) és Facebook oldalán (facebook.com/dorogibufe) jelenhetnek meg.
Amennyiben a vállalkozás nem saját maga készíti a fényképeket/videókat, hanem szakembert bíz meg vele, úgy a vállalkozás a megbízott
fotóssal/videóssal szerződést köt, illetve adatvédelmi nyilatkozatot írat alá, amelyben a fotós/videós vállalja, hogy a fotók/videók a vállalkozás
számára történő átadása után azokat más célra nem használja fel és törli minden helyről.
Adatok kezelése
A fent említett adatok feldolgozását a vállalkozás kijelölt munkatársai (Várhegyi Ferenc és Tenyei-Tóth Katalin) végzik az adatkezelő utasításai
alapján, az adatkezelő a vállalkozás vezető tisztségviselője, Braun István Gábor. Az adatok kezelése és feldolgozása kizárólag a szervezet
eszközein és felhőszolgáltatásaiban zajlik, mindemellett az eszközök és a szolgáltatások minden esetben jelszóval védett, biztonságos
csatornán keresztül érhetők el.
Az adatok tárolása, kezelése és feldolgozása a GOOD FEELING Bt. tulajdonában álló jelszóval védett személyi számítógépei mellett a
tárhelyén (szolgáltató: 23VNet Kft. - 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.) és a számlázó programjában (szolgáltató: NATURASOFT
Magyarország Kft. - 1113 Budapest, Bocskai út 77-79.) kerülnek tárolásra. Az elektronikus adattárolás mellett a vállalkozás az irodájában
(Intézmények Háza - 2510 Dorog, Hantken Miksa utca 8.) és a szolgáltatást végző helyén (Nipl Stefánia Uszoda - 2510 Dorog, Iskola út 9-11.)
papír alapú formában is tárol adatokat, biztonságos zárt szekrényekben (kivételt képez a vásárlók könyve, melyet jól látható helyen kell
kifüggeszteni). Az ügyfelek/vásárlók adatait, szerződés alapján a vállalkozás könyvelője is kezeli (SELDEN PARTNER Bt.), elektronikus és papír
formában egyaránt. A szerződés értelmében a könyvelőcég az adatokat harmadik személynek nem adhatja ki.
A vásárlók, ügyfelek nevei, elérhetőségei az alábbi eszközökön kerülhetnek tárolásra: számlázó program, számlatömb, vásárlók könyve,
tárhely, számítógép, zárt szekrény.
Adatkezelő (online és offline tartalmak esetén): Braun István Gábor (bufe@uj-hullam.hu).
Adatfeldolgozók (online és offline tartalmak esetén): Várhegyi Ferenc, Tenyei-Tóth Katalin.
Adatvédelmi tisztviselő: Braun István Gábor (bufe@uj-hullam.hu).
Kiszervezett tevékenységek kezelése: az adatkezelő utasítására az adatfeldolgozók minden munkafolyamatuk végén kötelesek kilépni a felhő
és tárhelyszolgáltatásból, illetve az offline tartalmak esetén kötelesek azokat a zárható szekrénybe visszahelyezni és elzárni.
Adatok megőrzésének időtartama: a vállalkozás az adatokat mindaddig megőrzi, míg az ügyfél/vásárló annak törlését nem kéri. A digitális
adatok törlése a számítógépről, illetve a tárhelyszolgáltatásból kerülnek végrehajtásra, a papír alapú adatok pedig megsemmisítésre kerülnek.
Adatok megőrzésének időtartama felsőbb utasítás esetén: előfordulnak olyan esetek, amikor a vállalkozásnak felsőbb utasítás alapján meg
kell őriznie minden adatot. Ezen adatokokat a vállalkozás az ügyfél/vásárló kérésére sem törli, hanem felsőbb utasítást végrehajtó szerv
kéréséig megőrzi (pl. Nemzeti Adó és Vámhivatal).
Törléshez való jog: a vállalkozás fenntartja a törléshez való jogot, tehát az ügyfél bármikor kérheti az adatai törlését, még akkor is, ha továbbra
is igénybe veszi a vállalkozás szolgáltatásait. A törlés joga nem kivitelezhető abban az esetben, ha felsőbb utasítás miatt az adatokat meg kell
őrizni!
Profilalkotás: a vállalkozás csak a számlázóprogram által végez profilalkotást, hogy a ügyfél/vásárló adatait össze tudja kapcsolni.
Adathozzáférés: a vállalkozás az adathozzáférés jogán betekintést enged az ügyfeleinek/vásárlóinak saját személyes adataik megtekintésére.
Az igénylő adatainak megtekintése előre egyeztetett időpontban lehetséges a vállalkozás irodájában. Mindemellett a vállalkozás biztosítja az
adathordozhatóság jogát is, az ügyfél kérésre a saját adatait elviheti a irodából, szintén előre egyeztetett időpontban (az adathordozáshoz az
ügyfélnek/vásárlónak kell biztosítania az adathordozót).
Ügyfelek/vásárlók jogai: tájékoztatáshoz való jog, hozzáféréshez való jog, helyesbítéshez való jog, törléshez való jog, a feldolgozás
korlátozásának joga, az adathordozhatósághoz való jog, tiltakozáshoz való jog, vásárlók könyvébe betekintéshez és bejegyzéshez való jog.
Munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelések: A munkaügyi, személyzeti nyilvántartást Braun István Gábor kezeli, a vállalkozás irodájában
található elzárt szekrényben és számítógépén tárolja. Mindemellett a vállalkozással szerződéses viszonyban álló bérszámfejtő, munkaügyi
vállalat is kezeli a munkaügyi adatokat (Summa-Profit Adószakértő és Ügyviteli Korlátolt Felelősségű Társaság 1113 Budapest, Nagyszőlős
utca 18. fszt. 2. Adószám: 13672193243). A vállalat a vállalkozással kötött szerződés értelmében az adatokat kezeli, azokat az irodájában
elzárt szekrényben, illetve számítógépen tárolja, azokat harmadik félnek nem adja ki. Az időszakos álláshirdetésekre a munkavállalók az
allas@uj-hullam.hu e-mail címre küldik a szakmai önéletrajzukat, ezeket az adatokat Braun István Gábor kezeli, jelszóval védett
számítógépen, illetve a vállalkozás tárhelyszolgáltatóján létrehozott levelező felületen. Amennyiben a munkavállaló kilép, úgy az összes
személyes adatát a vállalkozás törli, viszont a bérszámfejtéssel kapcsolatos adatok, felsőbb utasítás, illetve későbbi felhasználás miatt
továbbra is tárolásra kerülnek, a bérszámfejtőnél, illetve a vállalkozás irodájában. A vállalkozás munkavállalóinak egy része rendelkezik

egyesületi mobiltelefonnal, illetve e-mail címmel. A munkavállalókkal kötött megállapodás értelmében, a vállalkozással kapcsolatos adatokat,
illetve személyes adatokat harmadik félnek nem továbbítják, nem adják ki.
Egyéb: A vállalkozás időszakosan nyereményjátékokat szervezhet a meglévő, illetve az új ügyfelei részére. A nyereményjáték a Facebookon,
illetve a szolgáltatási területen történik. A sorsolást követően a vállalkozás a nyertest személyesen, vagy elektronikus módon értesíti. Az
adatait harmadik félnek nem adja tovább, majd a nyeremény átvételét követően, az adatait tovább nem kezeli.
Weboldallal (dorogibufe.hu) kapcsolatos adatvédelmi tájékoztatás: A GOOD FEELING Bt. honlapja cookie-kat használnak. A cookie-k rövid,
szöveges fájlok, melyeket a számítógép, tablet vagy mobil telefon tárol. Némely cookie-k ahhoz szükségesek, hogy a honlap működése
optimális legyen az Ön számára; más cookie-k segítik a honlap fejlesztését vagy lehetővé teszik számunkra, hogy jobb felhasználói élményt
nyújtsunk Önnek. Ön a webhelyünk használata révén elfogadja, hogy a jelen nyilatkozatnak megfelelően cookie-kat és egyéb nyomonkövető
technológiákat használunk. Ha Ön nem egyezik bele ily módon a cookie-k és egyéb nyomonkövető technológiák használatába, vagy állítsa be
böngészőjét ennek megfelelően, vagy ne használja a jelen webhelyet. Ha letiltja az általunk használt cookie-kat, az kedvezőtlenül
befolyásolhatja a jelen webhellyel kapcsolatos felhasználói élményt. A webhelyünk más nyomon követő technológiákat is használnak, köztük
IP-címeket, naplófájlokat és web jelzőket, amelyek szintén segítségünkre vannak abban, hogy a webhelyeket az Ön személyes szükségletei
szerint alakítsuk.
GOOD FEELING Bt.
Székhely/iroda: 2510 Dorog, Hantken Miksa u. 8. Szolgáltatás helye: 2510 Dorog, Iskola u. 9-11. (Nipl Stefánia Uszoda).
Adószám: 22247531-1-11. Cégjegyzékszám: 11-06-011338.
Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben, illetve az ügyfelek jogaival kapcsolatban személyes időpontot egyeztetni Braun István Gábornál
lehet a +36 30 816 3980-as telefonszámon, illetve a bufe@uj-hullam.hu e-mail címen!

