
 

AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG 
MEGNEVEZÉSE 

ONLINE FOGLALÁS 

Az adatkezelő neve Eger – Park Hotel Kft. 

Az adatkezelő elérhetősége H-3300 Eger, Szálloda u. 1-3. 

Az adatkezelés célja a szobafoglalási folyamat egyszerűsítése, az online 
foglalás zökkenőmentessé és kényelmesebbé tétele 

Az adatkezelés jogalapja az online foglalást kezdeményező személy kifejezett és 
önkéntes, előzetes hozzájárulása 

A kezelt személyes adatok megnevezése Foglaló személyes adatai az alábbiak szerint: 
- név 
- e-mail cím 
- telefonszám 
- lakcím (ország, irányítószám, város, utca, házszám) 
- IP-cím (online azonosító) 

A személyes adatok kezelésének előirányzott 
időtartama 

a hozzájárulás visszavonásáig, illetve az online 
foglaláshoz tartozó távozási napot követő 365 napig 

Az érintett által megadott személyes adatok 
szükségessége 

az érintett által indított online szobafoglalási folyamat, 
illetve online fizetés esetén a tranzakció megvalósulása 

Az adatkezelési tevékenységhez 
adatfeldolgozók igénybevétele szükséges 

igen 

AZ ADATFELDOLGOZÓ MEGNEVEZÉSE 

Az adatfeldolgozó neve MORGENS Design Kft. 

Az adatfeldolgozó címe 8800 Nagykanizsa, Csányi László utca 2. 

Az adatkezelő nevében folytatott 
adatfeldolgozás célja 

a Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. (1144 Budapest, Ormánság 
utca 4. X. emelet 241.) szerverén az online foglalás 
modul működtetése, a beérkező online foglalások zárt 
rendszerben történő tárolása, foglalások 
visszaigazolásának lehetővé tétele 

 

Az adatfeldolgozó neve Rocket Science Group 

Az adatfeldolgozó címe 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 
30308 

Az adatkezelő nevében folytatott 
adatfeldolgozás célja 

a Mandrill szoftverén keresztül elektronikus levélküldés 
funkció biztosítása az online foglalás rögzítéséről, 
visszaigazolás elkészítéséről, vendégértékelés funkció 
használatáról 

 

Az adatfeldolgozó neve OTP Bank Nyrt. 

Az adatfeldolgozó címe 1051 Budapest, Nádor utca 16. 

Az adatkezelő nevében folytatott 
adatfeldolgozás célja 

Az online fizetési tranzakcióhoz szükséges 
adatkommunikáció lebonyolításának biztosítása az Eger 
– Park Hotel Kft. és az OTP Bank Nyrt. (fizetési 
szolgáltató) elektronikus rendszere között, a tranzakció 
státuszának visszaigazolása 

 

Az adatfeldolgozó neve OTP Mobil Kft. 

Az adatfeldolgozó címe 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32. 

Az adatkezelő nevében folytatott 
adatfeldolgozás célja 

Az online fizetési tranzakcióhoz szükséges 
adatkommunikáció lebonyolításának biztosítása az Eger 



– Park Hotel Kft. és a SimplePay by OTP Mobil (fizetési 
szolgáltató) elektronikus rendszere között, a tranzakció 
státuszának visszaigazolása 

 

Az adatfeldolgozó neve CIB Bank Zrt. 

Az adatfeldolgozó címe 1027 Budapest, Medve u. 4-14. 

Az adatkezelő nevében folytatott 
adatfeldolgozás célja 

Az online fizetési tranzakcióhoz szükséges 
adatkommunikáció lebonyolításának biztosítása az Eger 
– Park Hotel Kft. és a CIB Bank Zrt. (fizetési szolgáltató) 
elektronikus rendszere között, a tranzakció státuszának 
visszaigazolása 

 

Az adatfeldolgozó neve BIG FISH Internet-technológiai Kft. 

Az adatfeldolgozó címe 1066 Budapest, Nyugati tér 1-2. 

Az adatkezelő nevében folytatott 
adatfeldolgozás célja 

Az online fizetési tranzakcióhoz szükséges 
adatkommunikáció lebonyolításának biztosítása az Eger 
– Park Hotel Kft. és a Payment Gateway  online fizetési 
rendszert üzemeltető fizetési szolgáltató elektronikus 
rendszere között, a tranzakció státuszának 
visszaigazolása 

 
 



 

AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG 
MEGNEVEZÉSE 

ONLINE AJÁNLATKÉRÉS 

Az adatkezelő neve Eger – Park Hotel Kft. 

Az adatkezelő elérhetősége H-3300 Eger, Szálloda u. 1-3. 

Az adatkezelés célja az ajánlatkérési folyamat egyszerűsítése 
kötelezettségek nélkül, az adatkezelő által készített 
személyre szabott ajánlat megtekinthetősége 

Az adatkezelés jogalapja az online ajánlatkérést kezdeményező személy 
kifejezett és önkéntes, előzetes hozzájárulása 

A kezelt személyes adatok megnevezése Ajánlatkérő személyes adatai az alábbiak szerint: 
- név 
- e-mail cím 
- telefonszám 
- lakcím (ország, irányítószám, város, utca, házszám) 
- IP-cím (online azonosító) 

A személyes adatok kezelésének előirányzott 
időtartama 

a hozzájárulás visszavonásáig, illetve az online ajánlat 
érvényességi idejét követő 150 napig 

Az érintett által megadott személyes adatok 
szükségessége 

az érintett által indított online ajánlatkérési folyamat 
megvalósulása, az ajánlat megfelelősége esetén a 
későbbi online foglalási folyamat zökkenőmentessé, 
hatékonyabbá és gyorsabbá tétele 

Az adatkezelési tevékenységhez 
adatfeldolgozók igénybevétele szükséges 

igen 

AZ ADATFELDOLGOZÓ MEGNEVEZÉSE 

Az adatfeldolgozó neve MORGENS Design Kft. 

Az adatfeldolgozó címe 8800 Nagykanizsa, Csányi László utca 2. 

Az adatkezelő nevében folytatott 
adatfeldolgozás célja 

a Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. (1144 Budapest, Ormánság 
utca 4. X. emelet 241.) szerverén az online ajánlatkérés 
modul működtetése, a beérkező online ajánlatkérések 
zárt rendszerben történő tárolása, ajánlatkérések 
megválaszolásának lehetővé tétele 

 

Az adatfeldolgozó neve Rocket Science Group 

Az adatfeldolgozó címe 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 
30308 

Az adatkezelő nevében folytatott 
adatfeldolgozás célja 

a Mandrill szoftverén keresztül elektronikus levélküldés 
funkció biztosítása az online ajánlatkérés rögzítéséről, 
az ajánlat elkészítéséről, annak érvényességéről 

 
 



 

AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG 
MEGNEVEZÉSE 

HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS 

Az adatkezelő neve Eger – Park Hotel Kft. 

Az adatkezelő elérhetősége H-3300 Eger, Szálloda u. 1-3. 

Az adatkezelés célja kapcsolattartás, tájékoztatás 

Az adatkezelés jogalapja a hírlevél feliratkozást kezdeményező személy kifejezett 
és önkéntes, előzetes hozzájárulása 

A kezelt személyes adatok megnevezése Hírlevél feliratkozáshoz kezelt személyes adatok az 
alábbiak szerint: 
- feliratkozó neve 
- feliratkozó e-mail címe 
- feliratkozó IP-címe (online azonosító) 
- feliratkozás dátuma 
- feliratkozás forrása 
- feliratkozás státusza 
- feliratkozás státuszának dátuma 

A személyes adatok kezelésének előirányzott 
időtartama 

a hozzájárulás visszavonásáig, a hírlevélről történő 
leiratkozásig 

Az érintett által megadott személyes adatok 
szükségessége 

az érintett érdeklődési körébe tartozó szálláshely 
kiemelt ajánlatainak, aktuális programjainak 
megismerése, esetleges egyedi promóciókkal 
kapcsolatos információszerzés lehetősége 

Az adatkezelési tevékenységhez 
adatfeldolgozók igénybevétele szükséges 

igen 

AZ ADATFELDOLGOZÓ MEGNEVEZÉSE 

Az adatfeldolgozó neve MORGENS Design Kft. 

Az adatfeldolgozó címe 8800 Nagykanizsa, Csányi László utca 2. 

Az adatkezelő nevében folytatott 
adatfeldolgozás célja 

a DotRoll Számítástechnikai Kft. (1148 Budapest, 
Fogarasi út 3-5.) szerverén zárt, online, azonosítóval és 
jelszóval védett Zadír MailR rendszer tárhelyének 
biztosítása az adatkezelő részére az általa 
meghatározott belépési fiókhoz hírlevélküldés céljából 

 

Az adatfeldolgozó neve E.N.S. Zrt. 

Az adatfeldolgozó címe 1106 Budapest, Fehér út 10. 2. ép. 2. em. 

Az adatkezelő nevében folytatott 
adatfeldolgozás célja 

az E.N.S. Zrt. levélküldő szerverein keresztül 
elektronikus levélküldés funkció biztosítása 
hírlevélküldés céljából 

 
 
 
 


