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ADATVÉDELMI – ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT  

KEMPINSKI HOTEL BUDAPEST ZRT. 

 

1. BEVEZETÉS – ANTECEDENTS 

A Kempinski Hotel Budapest Zrt. (székhely: 1051 Budapest, Erzsébet tér 7-8,  cg.:01-10-041234, adószám: 

10250378-2-41, a továbbiakban: Hotel), mint adatkezelő valamennyi adatkezelése során az alábbi szabályzat 

(a továbbiakban: Szabályzat) szerint és annak megfelelően jár el. A Szabályzat mindenkor hatályos változata 

elérhető a https://www.kempinski.com/hu/budapest/hotel-corvinus/imprint/ webcímen. A Hotel fenntartja 

magának a jogot a jelen Szabályzat egyoldalú megváltoztatására. A Hotel a jelen Szabályzattal és  

értelmezésével kapcsolatos kérdések esetén, a hotel.corvinus@kempinski.com e-mail címre megküldött 

megkeresésekre elektronikus formában ad választ.  

 

A jelen Szabályzat jogi hátterét a következő jogszabályok alkotják: 

1.) az  információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 

továbbiakban: Info tv.) 

2.) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker Tv.) 

3.) a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 

(a továbbiakban: Reklámtv.) 

4.) 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 

1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről 

5.) 1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról 

6.)  1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok 

kezeléséről 

 

2. FOGALMAK – DEFINITIONS 

 

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - 

azonosítható természetes személy; 

2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, 

valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára 

jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; 

3. különleges adat: 

a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más 

világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó 

személyes adat, 

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes 

adat; 

4. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő 

tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - 

teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez; 

5. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az 

adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri; 

6. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, 

aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az 

https://www.kempinski.com/hu/budapest/hotel-corvinus/imprint/
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adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az 

általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja; 

7. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a 

műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, 

megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy 

összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának 

megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas 

fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; 

8. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; 

9. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 

10. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem 

lehetséges; 

11. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából; 

12. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott 

időre történő korlátozása céljából; 

13. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 

14. adatfeldolgozás: 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; 

15. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály 

rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi; 

16. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége; 

17. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval; 

    

Adatfeldolgozó: hírlevelekkel kapcsolatban: Visionline Kft.    

székhely: Székhely: 1062 Budapest, Bajza utca 62. 6. em. 3. 

Levelezési cím: 1062 Budapest, Bajza utca 62. 6. em. 3. 

Adószám: 13284244-2-42 

Cégjegyzékszám: Cg.01-09-727387 

 

Az adatkezelő adatokat továbbít a menedzsment cégének, a Kempinski Hotels S.A. –nak székhely: 

Boulevard du Pont d'Arve 28  1205 Genf, Svájc, és a Kempinski AG-nak, székhely: Maximilianstrasse 

17, D-80539 München, Németország. Tel +49 89 2125 2650, Fax +49 89 2125 2655, e-mail 

information.corporate@kempinski.com- 

 

3. AZ ADATKEZELÉS ALAPELVEI 

 

1. 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. 

2. 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. 
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3. 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. 

4. 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. 

 

 

4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA 

 

A személyes adatok kezelése minden esetben önkéntes hozzájáruláson alapul.  

 

A vendég a szállodai szolgáltatások igénybevételekor bejelentőlapot tölt ki, illetve csoportos 

szobafoglalás esetén személyes adatait a szerződő/szervező fél továbbítja a Hotel felé.  

 

A bejelentőlap aláírásával, illetve csoportos foglalás esetén a szállodai szolgáltatások igénybevételével a 

vendég hozzájárul ahhoz, hogy a Hotel a lent meghatározott, kötelezően megadandó vagy csoport 

szervezője által továbbított személyes adatokat az egyes, vonatkozó jogszabályokban (így különösen az 

idegenforgalmi adóval és az idegenrendészeti jogszabályokban) meghatározott kötelezettségei teljesítése, 

illetve a teljesítés bizonyítása céljára mindaddig kezelje, amíg az illetékes hatóságok ellenőrizhetik a 

kötelezettségek teljesítését. 

 

A bejelentőlap aláírásával, illetve csoportos foglalás esetén a szállodai a szolgáltatások igénybevételével  

a vendég ahhoz is kifejezetten hozzájárul, hogy a Hotel a szerződés létrejötte, teljesítésének bizonyítása 

és az esetleges igényérvényesítés céljára a szemályes adatokat az általános elévülési időn belül (5 év) 

kezelje és archiválja, továbbá hogy az adatok automatikusan továbbításra kerüljenek a Kempinski Hotels 

S.A. (Boulevard du Pont d'Arve 28  1205 Genf, Svájc)  felé. 

 

Lehetőség van arra, hogy a szállodai bejelentőlapon a vendég akként nyilatkozzon, hogy hozzájárul 

ahhoz, hogy a bejelentőlapon átadott személyes adatait a Hotel marketing tevékenysége céljára is 

felhasználja. E hozzájárulás alapján a Hotel jogosult különösen,de nem kizárólagosan postai, e-mail vagy 

egyéb küldemények, üzenetek formájában ajánlatokat tájékoztatókat, hírleveleket küldeni. Az adatkezelés 

időtartama a személyes adat önkéntes megadásától számított 3 (három) év.  Az érintett ezen hozzájáruló 

nyilatkozatát bármikor, korlátozás nélkül, ingyenesen és indokolás nélkül írásban (e-mailen a 

pr.corvinus@kempinski.com vagy levélben a 1051 Budapest, Erzsébet tér 7-8. címre küldve) 

visszavonhatja és a Hotel köteles az adatbázisából 5 (öt) munkanapon belül törölni. 

 

Tájékoztatjuk vendégeinket, hogy a Büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 71.§-a alapján a 

bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, iratok rendelkezésre 

bocsátása végett megkeresheti a Hotelt.  

 

Tájékoztatjuk továbbá vendégeinket, hogy tekintettel arra, hogy a filmfelvétel is adatkezelésnek minősül, 

a Hotel teljes vendégterületén, illetve a bejáratoknál, folyosókon  zárt láncú videofelvétellel kizárólag 

biztonsági célból felvétel történik. Az adatkezelés időtartama 30 naptári nap.  

 

 

 

mailto:pr.corvinus@kempinski.com
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5. A KEZELT ADATOK KÖRE: 

 

5.1. A bejelentőlapon Kötelezően megadandó adatok: Név, lakcím, születési hely és idő, 

állampolgárság. Ezen adatok megadása a szállodai szolgáltatás igénybevételének az elengedhetetlen 

feltétele. 

5.2. Hírlevélre történő feliratkozás esetán további kötelezően megadandó adat az e-mail cím. 

5.3. A  Hotel az általa üzemeltetett honlap (www.kempinski.com/budapest) látogatásakor sem a 

felhasználó IP címét, sem más adatot nem rögzít. 

5.4. A Hotel a felhasználó böngészése közben a számítógépen ún. sütit helyezhet el. Ezeket a 

felhasználó a saját számítógépén törölni tudja, vagy a böngészőjében eleve megtilthatja 

alkalmazásukat. 

5.5. A Hotel által üzemeltetett weboldal html kódja webanalitikai mérések céljából független, külső 

szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A webanalitikai szolgáltató 

személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyének beazonosítására alkalmatlan 

adatokat kezel. Jelenleg a webanalitikai szolgáltatásokat az Omniture by Adobe szolgáltatás keretében 

a az Adobe Systems GmbH végzi (székhely: München, cégjegyzékszám: HRB 111 128, Georg-

Brauchle-Ring 58, 80992 München, Németország, www.adobe.com/de) 

5.6. Álláspályázatokkal, gyakornoki pályázatokkal kapcsolatban az önéletrajzokat és az azokban 

foglalt adatokat a Hotel mindaddig kezeli, ameddig azok törlését az érintett nem kéri a Hotel 

bármelyik elérhetőségén.  

 

6. A  SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA 

 

A Hotel az adatkezelést székhelyén végzi.  A hírlevelek küldése a Visionline Kft. szerverközpontjában 

elhelyezett szerveren keresztül történik.    

A Hotel megfelelő intézkedésekkel védi a személyes adatokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, a 

megváltoztatás, a továbbítás, a nyilvánosságra hozatal, a törlés, a megsemmisítés, a véletlen 

megsemmisülés és a sérülés ellen.  

Az alkalmazott informatikai rendszer az elvárt védelmi szintet nyújtja, védett a számítógépes 

bűncselekmények ellen. Az adatokról biztonsági mentések készülnek. Az informatikai rendszer alkalmas 

a kezelt adatokhoz történő hozzáférés korlátozására, így az adatok illetéktelen harmadik személyektől 

védettek. Az adatok minden módosítása az időpont és a módosító személy megjelölésével rögzítésre 

kerül, a hibás adatok törlésre kerülnek. A Hotel a biztonságról mind szerverszintű, mind alkalmazásszintű 

védelmi eljárásokkal egyaránt gondoskodik. A biztonságot jelszavas védelem és tűzfal is biztosítja.  

 

 

AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉS 

 

6.1. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti adatainak 

helyesbítését, iletve – a jogszabályban elrendelt kötelező adatkezeléseket kivéve – azok törlését vagy 

zárolását a hírlevelekben megadott e-mail címen vagy a Hotel bármely elérhetőségén.  

http://www.kempinski.com/budapest
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6.2. Az érintett kérelmére a Hotel tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, azok forrásál, az 

adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címről, tevékenységéről, 

továbbá arról, hogy kikhez és milyen célból továbbította az adatokat. 

6.3. A Hotel köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 

(harminc) napon belül írásban, közérthető formában, ingyenesen megadni a tájékoztatást.  

6.4. A valóságnak nem megfelelő személyes adatot a Hotel köteles helyesbíteni. 

6.5. A Hotel törli a személyes adatot, ha 

a.) kezelése jogellenes 

b.) az érintett kéri 

c.) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható és a törlést törvény nem zárja ki 

d.) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt 

e.) azt a bíróság vagy az adatvédelmi Hatóság elrendelte. 

6.6. A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az érintettet és mindeazokat a Hotel értesíti, akiknek 

korábban az adatot továbbította. Az értesítés melőzhető, ha ez az érintett jogos érdekét nem sérti.  

6.7.  Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, 

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Hotelre vonatkozó jogi kötelezettség 

teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez 

szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; 

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy 

tudományos kutatás céljára történik; valamint 

c) törvényben meghatározott egyéb esetben. 

A Hotel a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon 

belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt 

írásban tájékoztatja. Ha a Hotel  az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az 

adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat 

zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, 

akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek 

intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 

Ha az érintett a Hotelnek a döntésével nem ért egyet, illetve ha a Hotel  a határidőt elmulasztja, az 

érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz 

fordulhat. 

6.8. Az érintett a jogainak megsértése esetén a Hotel ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben 

soron kívül jár el.A perre a Fővárosi Törvényszék az illetékes. 

6.9. A Hotel az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek 

megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben a Hotel felel az 

adatfeldolgozó által okozott kárért is. A Hotel mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az 

adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, 

amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. 

6.10. Jogorvoslati lehetőséggel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 

posta cím:  1530  Budapest, Pf.: 5. 

 cím: 1125  Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

 Telefon: +36 (1) 391-1400 

 Fax: +36 (1) 391-1410 
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7. A HITELKÁRTYA INFORMÁCIÓKRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS SZABÁLYOK – PCI - DSS 

 

A PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standards) egy speciális biztonsági szabvány, amelyet 

a legnagyobb kártyakibocsátók (American Express, Discover, JCB, MasterCard és Visa) által alapított 

PCI Security Standards Council hozott létre és tart naprakészen. 

 

A PCI DSS biztonsági követelmények minden egyes olyan szervezetre vonatkoznak, amelyek bankkártya 

adatokat dolgoznak fel, tárolnak vagy továbbítanak.  

 

PCI DSS követelmények     

 

A PCI DSS a következő fő biztonsági elveket fogalmazza meg és támasztja követelményként: 

 

Biztonságos hálózatot kell kialakítani és fenntartani 

 

1. Tűzfalat kell telepíteni és működtetni, amely védi a kártyabirtokos adatait 

2.  Alapbeállítású rendszer-jelszavak és biztonsági paraméterek nem használhatók 

 

Védeni kell a kártyabirtokos adatait  

3. Védeni kell a kártyabirtokos adatait tárolás során 

4.  Nyilvános hálózatokon való átvitel esetén a kártyabirtokos adatait titkosítani kell 

 

Sérülékenység menedzsment programot kell működtetni 

5.  Rendszeresen frissülő vírusvédelmet kell használni 

6.  Biztonságos rendszereket és alkalmazásokat kell fejleszteni és üzemeltetni 

 

Erős hozzáférés szabályozási rendszert kell kialakítani 

7.  A kártyabirtokos adataihoz való hozzáférést a lehetséges minimumra kell korlátozni 

8.  Minden felhasználónak, aki a rendszerhez hozzáférhet, legyen egyedi azonosítója 

9.  Korlátozni kell a kártyabirtokos adataihoz való fizikai hozzáférést 

 

A hálózatot tesztelni és monitorozni kell 

10. Naplózni kell minden hozzáférést a hálózati erőforrásokhoz és a kártyabirtokos adataihoz 

11. Rendszeresen tesztelni kell a rendszereket és a folyamatokat 

 

Informatikai biztonsági szabályrendszert kell működtetni 

12. Létre kell hozni, és fenn kell tartani a szervezet információbiztonsági szabályrendszerét 

A Kempinski Hotel Budapest Zrt. mindent megtesz a fenti követelményekhez való közelítés érdekében. 

 

 

8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

A jelen Szabályzat valamely pontjának érvénytelensége a Szabályzat érvénytelen pont nélkül is értelmezhető 

részeinek érvényét nem érinti.  


