WWW.YACHTPAPA.HU ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA
A Yachtpapa LLC. (33411 Florida, West Palm Beach, Okeechobee Blvd 7750, továbbiakban: adatkezelő) ezúton tájékoztatja
Önt az online közvetített értékesítési tevékenységével kapcsolatos személyes adatok kezelése körében követett
gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett intézkedéseiről, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, jogai
érvényesítésének lehetőségeiről.
Az adatkezelő az online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli az adatokat rendelkezésre bocsátó személyek
személyes adatait, valamint azokét, akik telefonos, elektronikus megrendelés leadásával hozzájárultak adataik
kezeléséhez, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás)
teljesítése valamint hírlevélküldés, promóciós célú ügyféltájékoztatás érdekében. A Yachtpapa Kft. csak olyan személyes
adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes
adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

I.

A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezéseik

Tevékenységünk során az általunk szükségszerűen elvégzett adatkezelés folyamán fokozott figyelmet fordítunk hozzánk
eljuttatott személyes adatai védelmére.
Adatkezelésnek minősül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például: gyűjtése, felvétele,
rögzítése, rendszerezése, tárolása, felhasználása, harmadik személy részére történő továbbítása, összehangolása vagy
összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.
Adatfeldolgozásnak minősül az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a
műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai
feladatot az adatokon végzik.
Személyes adatnak minősül bármely meghatározott, akár azonosított, akár azonosítható természetes személlyel kapcsolatba
hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személy különösen akkor tekinthető
azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális,
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
Különleges adat a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a
vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, valamint az egészségi állapotra, a
kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

II.

Az adatkezelés alapelvei

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az
adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének
tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére
alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az
érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a
helyreállításhoz szükségesek.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges
– naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
Az érintettek köre: azok a felhasználók, akik ajánlatot tőlünkkértek, igénybevették hajóval kapcsolatos szolgáltatásainkat
és/vagy e célból megadták adataikat részünkre.
Feltételezzük, hogy amennyiben Ön korábban ajánlatkérést, megrendelést küldött el, akkor az ajánlatkéréshez,
megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól
tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető
formában, az ügyfél erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha az ügyfél kérelmét jogosnak találja, akkor
haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

III.

Hozzájárulás az adatkezeléshez

A felhasználó az ajánlatkérés és megrendelés során kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott
személyes adatainak kezeléséhez.
Ön a www.yachtpapa.hu oldalon található információs panel kitöltésével, valamint az elektronikus levelezéssel, és/vagy a
www.yachtpapa.hu szolgáltatásainak igénybevételével kapcsolatos kommunikációval a személyes adatainak kezeléséhez,
az országhatáron belüli vagy azon túl található harmadik fél részére történő továbbításához jelen tájékoztató elfogadásával
kifejezetten hozzájárulását adja. Jelen tájékoztató elfogadása az érvényes bérleti szerződés megkötésének feltétele.
Tájékoztatjuk, hogy személyes adatokat harmadik személyeknek elsődlegesen adatfeldolgozás céljából adunk át, valamint
tartozás, kintlevőség kezelés kapcsán adatkezelés céljából. Az adatfeldolgozó és adatkezelő a tudomására jutott személyes
adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá
a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni. Adatfeldolgozástól eltérő célból
személyes adatot harmadik személy részére sem írásban, sem szóban nem továbbítunk és annak lehetőségét sem teremtjük
meg.
IV.

A kezelt adatok köre

Az ajánlatkérés, megrendelés és a bérlést megelőző folymata során (pl. utaslista kitöltése) alkalmával az Ön által megadott
személyes adatok – különösen a név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, személyi és vezetői igazolvány adatok,
állampolgárság, számlázási cím – kerülnek rögzítésre. Adatkezelő jóhiszeműen feltételezi, hogy a megadott adatok helyesek
és bérlő megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkezett az utaslista adatainak kitöltésekor.
Az adatszolgáltatás önkéntes, melynek jogalapját az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény – továbbiakban: Adatvédelmi Törvény – biztosítja.

Az adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
- A Yachtpapa Kft. charterszolgáltatást nyújtó hazai és külföldi partnercégei és azok munkatársai
- a nyújtott szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban szolgáltató, chartercég, valamint bérlő jogviszonyában felmerülő
további ügyintézést, eljárást igénylő ügyekben eljáró hatóság, szerv vagy harmadik személy.

V.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a megrendelések teljesítése, közvetített szolgáltatás nyújtása, számlázás, a valamint bérlők, érdeklődők
kedvezményekről, nekik szóló ajánlatokról, promóciós akciókról szóló tájékoztatása, hírlevélküldés.
Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja fel.

VI.

Az adatok biztonsága

A személyes és különleges adatok gyűjtése, tárolása, valamint az adatkezelés céljához igazodó bármely egyéb adatkezelési
tevékenység elvégzésére úgy kerül sor, hogy az adatokhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá.
Az Ön személyes adatai biztonsága érdekében az adatkezelő olyan technikai, valamint eljárási szabályokat alkalmaz, melyek
megakadályozzák az ezen adatokhoz történő illetéktelen hozzáférést, azok megváltoztatását vagy továbbítását, szándékos
és véletlenszerű törlését vagy megsemmisülését.
Tájékoztatjuk, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása,
adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt. Az adatkezelő ilyen
esetben a hatóságok részére – kizárólag akkor, ha a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot
csak akkor és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

VII.

Az adatkezelésre jogosultak köre

Adatkezelésre jogosult a YACHTPAPA LLC. (székhelye: 33411 Florida, West Palm Beach, Okeechobee Blvd 7750.,
adószáma: 47-5517216, adatkezelési nyilvántartási szám: hamarosan közzétéve: NAIH……/2015) erre felhatalmazott
munkavállalói, vele szerződéses viszonyban álló megbízottai, partnerei.

VIII.

Az adatkezelés időtartama

A személyes adatokat az adatkezelő mindaddig megőrzi, amíg az érintettek nem kérik annak törlését.

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés teljesítését, vagyis a hajó bérbevételét
követően 60 napon belül arciválásra kerülnek. A megrendelés teljesítését, vagyis a hajó bérbevételét követő 60 napon túl
kizárólag esetlegesen fennáló követelések érvényesítésével kapcsolatos adatkezeléshez használja fel adatkezelő az
adatokat, valamint hírlevélküldéshez.
Azonban ajánlatkérő/ bérlő kérelmezheti az adatkezelőnél
- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
- személyes adatainak helyesbítését,
- személyes adatainak törlését vagy zárolását.

IX.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetőségek

Az ajánlatkérés, megrendelés, panaszkezelés valamint a bérlés lemondása esetén a megadott adatok helyességért Ön felel.
Ön kérheti az adatkezelőtől személyes adatai helyesbítését azok megváltozása esetén. A valóságnak meg nem felelő
adatokat helyesbítjük, a hiányos vagy téves adatot pedig töröljük. A helyesbítésről és a törlésről nem értesítjük az
érintetteket, tekintettel arra, hogy a helyesbítés vagy törlés jogos érdekeiket nem sérti.
Személyes adatai kezeléséről Ön tájékoztatást kérhet. Az erre irányuló kérelem benyújtásától számított 30 napon belül
írásban tájékoztatást adunk az Ön kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az
adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.
A kezelt adatok helyesbítését, ill. az adatkezelésről tájékoztatást az info@yachtpapa.hu e-mail címen, vagy a LLC. (33411
Florida, West Palm Beach, Okeechobee Blvd 7750.) részére postai levélben küldött kérelem útján kérheti.
Személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu)
fordulhat. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.
A Yachtpapa LLC. a fentiek figyelébevételével jár el, kérjük Öntől is a fentiek tudomásulvételét!

