
Adatvédelmi Szabályzat 

2O18. május 25-én új Általános Adatvédelmi Szabályzat lépett törvénybe Európában, amely a vendégeink adatait is érinti.
Minden európai szervezetre, illetve Európán kívüli szervezetre is vonatkozik, amely európai ügyfelek adatait kezeli. Minden
olyan adatra vonatkozik, amely alapján egy személy beazonosítható. 

Törvényi kötelességünk a személyes adatok gyűjtése

Tárolunk  és  továbbküldünk  bizonyos  személyes  adatokat  (a  vendégek  neve,  útlevél  vagy  személyi
igazolvány száma, lakcíme) a Hajdúszoboszlói Önkormányzat Vendégellenőrzési Osztályának, illetve (a
vendégek neve, címe, a szállásért fizetett összeg) a Nemzeti Adóhivatalnak.

Mivel  törvényi  kötelességünk  ezen  adatok  gyűjtése,  tárolása  és  továbbküldése  a  fent  megnevezett
hatóságoknak, nincs szükségünk további személyes hozzájárulásra az adatok gyűjtésével kapcsolatban. A
személyes adatokat a fenti szervezeteken kívül mással nem osztjuk meg. 

Amikor vendégeink lefoglalnak nálunk egy szobát, hozzájutunk minden vendég nevéhez, a foglalást intéző
személy  telefonszámához vagy email  címéhez,  bizonyos esetekben  bankkártya adatokhoz,  amennyiben
előre,  kártyával  fizet  a  szállásért. A  banki  adataikat  azonnal  töröljük,  amint  a  sikeres  fizetés
megtörtént.  Az email-címet és a telefonszámot a vendégekkel való kommunikációra használjuk, hogy
tájékoztassuk Önöket a szállással kapcsolatos tudnivalókról. 

Bejelentkezés a szálláshelyre

Törvény által  előírt  kötelességünk, hogy tároljuk a Vendégkönyvben a vendégek nevét,  útlevél-  vagy
személyi igazolvány számát, lakcímét, tartózkodási idejét és a vendégek aláírását. Ezt a vendégkönyvet
meg  kell  őriznünk,  és  a  rendőrség  illetve  a  helyi  vendégellenőrök  kérésére  kötelesek  vagyunk
megmutatni. 

Az információkhoz való hozzáférés joga

Önök bármikor kérhetnek tájékoztatást arról, hogy milyen személyes információt tárolunk Önökről. Ezt
e-mailben kérhetik, amennyiben írnak a reservation@andihaz.com email-címre.

CCTV kamerák

Az Andi-ház külső falán négy megfigyelő kamera van elhelyezve, amelyek figyelik a kaput, parkolót,
bejáratot és a kertet. A kamerák nincsenek a vendégek ablaka és ajtaja felé irányítva. Ezek a kamerák az
Önök és az Andi-ház személyzetének biztonságát, valamint vagyontárgyainak védelmét szolgálják. Az
egyetlen személy, aki hozzáfér a videóanyaghoz, az Andi-ház tulajdonosa, Szentgyörgyi Andrea. 

Pénzügyek nyilvántartása: Törvény által előírt 7 évig tároljuk az pénzügyi adatokat. 

Hajdúszoboszló, 2O18. május 25. 
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