Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelő adatai:
Cégnév: Diving Island Kft
Képviselő: Sopronyi Richárd ügyvezető igazgató
Cégjegyzék szám: 01-09-702569
Adószám: 12770023-2-41
Székhely: 1044 Budapest, Fiumei u.25.
Telefonszám: +36309774076
e-mail cím: info@divingisland.hu
A Diving Island Kft. tiszteletben tartja az adatkezelési hozzájárulást adó személy (a továbbiakban Regisztráló) személyes
adataihoz fűződő jogait, és mindent megtesz a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok előírásainak betartása érdekében.
Jelen adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: tájékoztató) célja, hogy tájékoztassa a Regisztrálókat arról, hogy hogyan
használja fel a Diving Island Kft, mint adatkezelő a honlapon keresztül való regisztráció (továbbiakban: „Regisztráció”)
során birtokukba kerülő személyes adataikat, és hogy milyen jogaik vannak az érintettnek az adatkezeléssel
kapcsolatban.
Az adatkezelés kizárólag a regisztráció során a Regisztrálók által önkéntesen megadott adatok és a hozzájárulása alapján
történik.
A regisztráció önkéntes, ezért az adatok megadása előtt kérjük mérlegelje a jelen tájékoztatóban foglaltakat!

1. Adatkezelési Nyilatkozat
A jelen Tájékoztató megismerése után a Tájékoztató elfogadásával a honlapon keresztül történő regisztrációval a
Regisztráló kellő megfontolás után önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a következő személyes adatait
(név, e-mail cím) a hozzájárulása alapján jelen Tájékoztató 2.1 pontjában meghatározott célból és ideig nyilvántartsa és
kezelje.

2. A felhasznált személyes adatok köre
2.1.A www.divingisland.hu oldalon személyre szabott hírlevélre történő feliratkozásra meghirdetett regisztráció
során a regisztráló ügyfél – a regisztrációs folyamat részeként – az alábbi személyes adatait adja át kezelésre a
Diving Island Kft (1044 Budapest, Fiumei u.25.) részére (az adatszolgáltatás önkéntes): kötelezően megadandó
adatok: név, e-mail cím, esetenként telefonszám.
2.2.A Vidra Búvártáborban a jelentkezés során a regisztráló ügyfél az alábbi személyes adatait adja át kezelésre a
Diving Island Kft (1044 Budapest, Fiumei utca 25.) részére (az adatszolgáltatás önkéntes):
2.2.1.A gyermek kötelezően megadandó adatai: név, cím, születési hely, dátum, TAJ szám, testsúly, magasság,
lábméret, allergiával kapcsolatos tudnivalók.
2.2.2.A beirató szülő, gondviselő megadandó adatai: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, egyéb név és
telefonszám, akit értesíthetünk.
2.3.A Diving Island Búvárközpont tanfolyamain a jelentkezés során regisztráló ügyfél az alábbi személyes adatait
adja át kezelésre a Diving Island Kft (1044 Budapest, Fiumei utca 25.) részére (az adatszolgáltatás önkéntes):
2.3.1.név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, foglalkozás, magasság, súly, lábméret, esetleges korábbi
búvárminősítés.
2.4.Az ügyfél a jelen tájékoztató szerinti adatkezeléshez a szolgáltatásra történő regisztrálással adja hozzájárulását.

3. Az adatkezelés célja és időtartama, adattovábbítás
3.1.A Diving Island Kft a személyre szabott hírlevélre regisztráló ügyfelek személyes adatait kizárólag személyre
szabott ajánlatok hírlevélben történő küldése céljából használja fel. Figyelemmel az adatok önkéntes, az
adattulajdonosok saját maguk által szolgáltatott voltára, az adattulajdonosok adatkezeléshez való hozzájárulása
a regisztráció alapján megadottnak tekintendő.

3.2.A regisztráció során megadott ügyféladatokat A Diving Island Kft visszavonásig kezeli.
3.3.Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül további harmadik személy részére nem
kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

4. A személyes adatok kezelésének jogalapja
4.1.A regisztrációval kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes, amelyet ügyfél a regisztráció során a vonatkozó mezők
kitöltésével ad meg. Az ügyfél kizárólag saját személyes adatait adhatja meg. Amennyiben nem saját személyes
adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Kiskorúak esetén az
adatkezelő szűlői nyilatkozatot is kér az adatok megadása mellé.

5. Az ügyfél jogai a kezelt adataival kapcsolatban
5.1.Az adatkezelő az ügyfél kérésére tájékoztatást ad az ügyfél általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó(k) nevéről, címéről és az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az
adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 25 napon
belül, írásban válaszol.
5.2.Az ügyfél jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat). Az adatkezelő a
helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az ügyfelet.
5.3.Az ügyfél a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben –
ingyenesen, indokolás nélkül. Az adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul
gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről és törli az ügyfelet a nyilvántartásából.
5.4.Az adatkezelő a tájékoztatás, helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmeket az alábbi elérhetőségeken fogadja:
a Diving Island Kft 1044 Bp. Fiumei u.25. postai és az info@divingisland.hu elektronikus címeken, illetve a
kiküldött hírlevélben legalul jól látható módon feltüntetve a leiratkozás feliratra kattintva, azonnal törölheti
magát a rendszerünkből.
5.5.Amennyiben az adatkezelő az ügyfél helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem
kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának
ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő
tájékoztatja az ügyfelet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.
5.6.Amennyiben az érintett adattulajdonos a jövőben nem kíván személyre szabott hírlevelet kapni, úgy személyes
adatainak hírlevél adatbázisból való törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatását a
Diving Island Kft 1044 Bp. Fiumei u.25. postai és az info@divingisland.hu elektronikus címeken keresztül
írásbeli nyilatkozattal bármikor kérheti.

6. Adatbiztonság
6.1.Az Adatkezelő gondoskodik a Regisztráló Személyes Adatainak biztonságáról és megteszi azokat a technikai és
szervezési intézkedéseket valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Regisztráló Személyes
Adatai megfelelő védelmének biztosításához szükségesek. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan
kezeli. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal,
így különösen az alábbiakkal:
• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.)
• a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény;
• a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX.
törvény (DM törvény);
• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.).
• gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
6.2.Az Adatkezelő biztonsági intézkedésekkel védi a Regisztráló Személyes adatait. A szükséges helyeken titkosítást
alkalmaz, és tűzfalak alkalmazásával gátolja meg, hogy harmadik fél elérje a Regisztráló Személyes adatait.

7. Jogérvényesítési lehetőségek
7.1.Az adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék,
amennyiben úgy érzi ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük írjon nekünk a Diving Island Kft 1044 Bp. Fiumei u.
25. postai vagy az info@divingisland.hu elektronikus címre.
7.2.Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az érintett adattulajdonos
az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél: a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon:
+36-1-391-1400; telefax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) jogosult bejelentést tenni vagy –
választása szerint – a Szolgáltató székhelye szerinti törvényszékhez vagy a lakóhelye/tartózkodási helye szerinti
törvényszékhez fordulni.
7.3.Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a
részletes szabályozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók.
7.4.Jelen adatkezelési tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.
7.5.Adataival kapcsolatos jogait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény („Info”) 13-17., valamint 30. pontjai tartalmazzák részletesen.
7.6.Az Info tv. 6. § (5) bekezdése értelmében az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének
hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve az adatkezelő vagy harmadik személy
jogos érdekének érvényesítése céljából (ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog
korlátozásával arányban áll), további külön hozzájárulás nélkül, valamint a hozzájárulás esetleges visszavonását
követően is kezelheti.

