
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 
(általános adatvédelmi rendelet) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 
rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) vonatkozó rendelkezéseiben 
foglaltak szerint az adatkezeléssel kapcsolatban a következőkről tájékoztatom: 

 
I. Az adatkezelő: 

a) Magyar Honvédség Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központ (MH 
RKKK), 
honlap: www.honvedudulo.hu 
email cím: mh.rkkk@hm.gov.hu 
tényleges adatkezelés helye: 
8172 Balatonakarattya, Tompa Mihály utca 1. (Honvéd Üdülő) 
8174 Balatonkenese, Kikötő utca 138. (Honvéd Kemping) 
HM telefon: 02-32-1220 
városi telefon: 06-88/594-675 
telefax: 02-32-1230, 06-88/594-676 
b) az adatkezelő képviselője: Piros Ottó ezredes, parancsnok (e-mail: 
piros.otto@mil.hu, szolgálati mobil: 06-30/777-5274) 
c) az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei: Dr. Vida Olivér Sándor százados (e-
mail: vida.oliver@mil.hu, mobil: 06-30/283-8393, városi telefon: 06-88/594-675 1380 
mellék, HM telefon: 02-32-1380) 
 

II. Az adatkezelés 

a) Az Ön által közölt személyes adatokat (adott esetben a személyes adatok különleges 
kategóriájába tartozó adatokat is) az igénybe venni kívánt szolgáltatás  
nyilvántartásával és biztosításával kapcsolatos adminisztratív feladatok végrehajtása, 
továbbá az esetlegesen felmerülő speciális (egészségügyi okokból szükséges) igények 
teljesítése céljából kezeljük. 
b) Adatkezelésünk jogalapja  
- a szolgáltatás igénybevételére vonatkozólag, az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk 
(1) bekezdés b) pontján, azaz „az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, 
amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett 
kérésére történő lépések megtételéhez szükséges”(szolgáltatás igénybevétele),  
- a különleges adatok kezelése tekintetében az általános adatvédelmi rendelet  9. cikk 
(2) a.) pontján azaz, „az érintett hozzájárulásán” valamint a  
- számviteli kötelezettségek tekintetében az általános adatvédelmi rendelet  6. cikk (1) 
bekezdés c) pontján, azaz „az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség 
teljesítéséhez szükséges”(számviteli kötelezettségek) alapul. 
c) Az adatkezelés során nem történik automatizált döntéshozatal, ideértve a 
profilalkotást is. 
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d) A személyes adatok rendelkezésre bocsátása a szolgáltatásaink biztosításának 
előfeltétele, ezért amennyiben Ön azokat nem adja meg számunkra, nem tudjuk a 
szolgáltatást biztosítani. 

 
III. Adatközlés, adattovábbítás, adatfeldolgozás, adatkezelés időtartama 

a) Az adatokat a II. a) pontban felsorolt tevékenységek végrehajtásával, az I. pontban 
megjelölt adatkezelő által, megbízott ügyintézőkön kívül más személyekkel (harmadik 
fél) nem közöljük. A hivatalos szervek általi esetleges megkeresésre (pl. rendőrség, 
ügyészség, bíróság) adatot közlünk. 
b) Nem kívánjuk az adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére 
továbbítani. 
c) Adatfeldolgozót nem veszünk igénybe. 
d) A szolgáltatás igényléséhez kapcsolódóan az Ön személyes adatait, a szolgáltatás 
igénybevételét követően 5 évig, a számlázással kapcsolatos adatait pedig a számvitelről 
szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésében foglaltakra, az üdülés évét követő 8. 
év december 31-ig kezeljük. 
 
IV. Az Ön jogai: 

a) Ön az adatkezelés teljes időtartama alatt az alábbiakat kérelmezheti: 
— az Önre vonatkozó, általunk kezelt személyes adataihoz való hozzáférést, 
— személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok pontatlanok, 
— személyes adatainak törlését („az elfeledtetéshez való jog”) az alábbi esetekben: 
- az adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték, 
- amennyiben a személyes adatokat jogellenesen kezelték, 
- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban 

előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell 
—az adatkezelés korlátozását az alábbi esetekben: 
- ha Ön vitatja az adatai pontosságát (korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, míg az 
adatkezelő az adatok pontosságát ellenőrzi), 
- jogellenes adatkezelés esetén a törlés helyett az adatok korlátozását kéri, 
- az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de Ön a jogi igényeinek 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kéri a korlátozást,  
b) Különleges adatai tekintetében: 
-  Ön jogosult hozzájárulásának visszavonására az adatkezelés teljes időtartama alatt,  
— valamint kérheti különleges adatainak törlését, 
c) Amennyiben megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése 
megsérti az általános adatvédelmi rendeletet, úgy az adatkezelő adatvédelmi 
tisztviselőjéhez, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez 
fordulhat, valamint panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; tel.: +36 (1) 391-1400; e-mail: 
ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu). 
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