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1. Az adatkezelő adatai 
 

Az Adatkezelő megnevezése: 

Kenese MARINA-PORT Hajózási Szolgáltató 

és Kereskedelmi Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság 

Az Adatkezelő székhelye: 8174 Balatonkenese, Kikötő u. 2. 

Weblap: 
www.kenesemarinaport.hu 

www.balatonboatshow.hu 

Email cím adatvedelem@hotelmarinaport.hu 

A szabályzat tartalmáért felelős személy: Tóth Róbert vezérigazgató 

A szabályzat hatályba lépésének dátuma: 2018. május 25. 

 

1.1. A Kenese MARINA-PORT Hajózási Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság (a továbbiakban Adatkezelő) tiszteletben tartja mindazon 

személyek magánszféráját, akik személyes adatait kezeli és elkötelezett a személyes 

adatok védelmében. Adatkezelő egyrészről ezen szándékára tekintettel, másrészről a 

2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó, a természetes személyeknek a 

személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 rendeletnek (a 

továbbiakban: GDPR) való megfeleltetés céljából alkotja meg a jelen adatvédelmi 

szabályzatot. 

1.2. Adatkezelő a jelen Tájékoztató annak érdekében adja ki, hogy az Adatkezelő 

szolgáltatásával összefüggő személyes adatkezelésével érintett természetes 

személyek megértsék, hogy hogyan kezeli Adatkezelő a személyes adatait és 

megismerjék az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikat. 

1.3. Az Adatkezelési Tájékoztató célja olyan intézkedések bevezetése és következetes 

alkalmazása, amelyek az Érintettek személyes adatainak pontos és biztonságos, 

valamint a hatályos uniós és tagállami adatvédelmi szabályoknak megfelelő, a 

Vállalkozás szintjén egységesen megvalósított kezelését biztosítják. 

Az Adatkezelési Szabályzat ugyanakkor tömör, átlátható és könnyen hozzáférhető 

tájékoztatást nyújt az Érintettek számára a Vállalkozás által kezelt személyes 

adataikhoz való hozzáférésről, valamint rendelkezik és tájékoztatást nyújt a 

Vállalkozás által az Érintettek jogainak biztosítására vonatkozó szabályokról. 

1.4. A jelen Adatvédelmi tájékoztató az Adatkezelő Adatvédelmi és adatkezelési 

szabályzatával együttesen értelmezendő. 

  

http://www.kenesemarinaport.hu/
http://balatonboatshow.hu/
mailto:adatvedelem@hotelmarinaport.hu


 

 

2. Az Adatkezelő adatkezelése a Yacht klubtagok vonatkozásában: 
 

2.1. A személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja: 

Az adatkezelés célja:  

 Adatkezelő a hajóhely bérletre vonatkozó alapos ajánlatadás, illetve a a 

vonatkozó szerződés előkészítése és teljesítése érdekében kezel személyes 

adatokat az ajánlatadás és foglalás során 

 A kamerás megfigyelés vonatkozásában az Adatkezelő célja kizárólagosan az 

adatkezelői vagyon védelme, és kifejezetten nem célja a kamerák 

működtetésének a szolgáltatást igénybevevők által végzett tevékenység 

elsődleges, kifejezett megfigyelése, illetve a szolgáltatást igénybevevők 

befolyásolása 

 Adatkezelői rendezvények fényképes dokumentálása, hírlevelek küldése 

 

A személyes adatok kezelésének jogalapja:  

 Adatkezelő az érintettek személyes adatait GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) 

pontja alapján kezeli, nevezetesen a hajóhely bérleti szerződés teljesítse 

érdekében. 

 A kamerás megfigyelés jogalapját az adatkezelői vagyon védelméhez fűződő, a 

GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott adatkezelői jogos 

érdek. 

Adatkezelő ezen jogalapra vonatkozó érdekmérlegelés tekintetében 

figyelembe vette a szolgáltatás nyújtásához biztosított vagyonelemek 

védelméhez fűződő érdekét, mint kizárólagos célt, ezen körülményekhez 

kapcsolódó, az Adatkezelő szolgáltatását igénybe vevők irányába történt 

tájékoztatást, és az Adatkezelő szolgáltatását igénybe vevők személyiségi 

jogainak, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek való maradéktalan 

megfelelést. 

 Nevezetesen a szolgáltatását igénybe vevők személyiségi joga akkor 

korlátozható, ha a korlátozás az adatkezelő vagyonvédelmével közvetlenül 

összefüggő okból feltétlenül szükséges és a cél elérésével arányos Továbbá. A 

szolgáltatás igénybe vevő esetleges ellenőrzése és az annak során alkalmazott 

eszközök, módszerek nem járhatnak az emberi méltóság megsértésével 

 Az adatkezelői rendezvények fényképes dokumentálása, és a szolgáltatást 

igénybevevők részére hírlevelek küldése a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) 

pontja szerinti érintett hozzájárulása. 

 

2.2. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: 

Adatkezelő nem közöl személyes adatot a GDPR 4. cikk 9. pontja szerinti 

címzettel. 



 

 

2.3. A személyes adatok tárolásának időtartalma, illetve ezen időtartam 

meghatározásának szempontjai: 

 Az adatkezelői szolgáltatás igénybevételével összefüggő – alábbiakban 

részletezett - személyes adatait a szolgáltatás igénybevételét követően, 

legfeljebb a vonatkozó igények elévülési idejének elteltéig, azaz 5 évig. 

 A kamerás megfigyelőrendszer által rögzített felvételek tárolásának időtartama 

legfeljebb 3 munkanap. 

 Kivéve, ha az érintett korábbi időpontban gyakorolja a személyes adataira 

vonatkozó törlési-, korlátozási és adathordozhatósági jogát. 

2.4. Az érintett személyes adatok kategóriái:  

 Név 

 Lakcím 

 Email cím 

 Telefonszám 

 Adószám 

 Hajóhely száma 

 Hajó neve, típusa,  

 Felelősségbiztosítás száma 

 

3. Balaton Boat Show (hajókiállítás) vonatkozásában történő 

személyes adatkezelés: 
3.1. A személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja: 

Az adatkezelés célja:  

 Adatkezelő a szállóvendégeken és Yacht klubtagon túl egyéb érdeklődőket is 

vendégül lát a rendezvényen, ahol a részvétel jegyvásárláshoz kötött. 

Lehetőség van a rendezvényre kedvezményes belépőjegy megvásárlására is 

azonban ennek lehetőségét adatkezelő előzetes regisztrációhoz köti, így 

szükségszerűen kezel személyes adatokat a regisztrációra tekintettel. A 

regisztrált érdeklődök – hozzájárulásuk esetén – a jövőben kapnak hírlevelet. 

Ezen túl adatkezelő a kiállítóknak meghatározott számú tiszteletjegyet küld, 

amit ők továbbítanak a partnereiknek. A partnerek a rendezvényre beléphetnek 

a tiszteletjegyükkel, de a bejáratnál le kell adniuk a tiszteletjegyet, melyen meg 

kell adniuk a nevüket és email címüket, így ők is bekerülnek az adatkezelői 

adatbázisba. 

 Adatkezelő szükségszerűen kezeli a kiállító gazdasági társaságok, természetes 

személyek személyes adatit is. 

 A kamerás megfigyelés vonatkozásában az Adatkezelő célja kizárólagosan az 

adatkezelői vagyon védelme, és kifejezetten nem célja a kamerák 

működtetésének a szolgáltatást igénybevevők által végzett tevékenység 



 

elsődleges, kifejezett megfigyelése, illetve a szolgáltatást igénybevevők 

befolyásolása. 

 Adatkezelői rendezvények fényképes dokumentálása,  

 Hírlevelek küldése. 

 

A személyes adatok kezelésének jogalapja:  

 Adatkezelő a rendezvényen való részvételt biztosító előzetes regisztráció 

vonatkozásában a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti érintett 

hozzájárulása. 

 Természetes személy kiállítók esetén a GDPR preambulumának (44) bekezdése, 

illetve a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja értelmében a Felek közötti szerződés 

keretében, a szerződés teljesítése érdekében van szükség az adatkezelésre, 

 Jogi személy kiállítók esetében a kapcsolattartók személyes adatai a GDPR. 6. 

cikk (1) bekezdésének f) pontja értelmében kerülnek kezelésre, a jogi személy 

Partnerek és az Adatkezelő közötti szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdek 

alapján, 

 A kamerás megfigyelés jogalapját az adatkezelői vagyon védelméhez fűződő, a 

GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott adatkezelői jogos 

érdek. 

Adatkezelő ezen jogalapra vonatkozó érdekmérlegelés tekintetében 

figyelembe vette a szolgáltatás nyújtásához biztosított vagyonelemek 

védelméhez fűződő érdekét, mint kizárólagos célt, ezen körülményekhez 

kapcsolódó, az Adatkezelő szolgáltatását igénybe vevők irányába történt 

tájékoztatást, és az Adatkezelő szolgáltatását igénybe vevők személyiségi 

jogainak, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek való maradéktalan 

megfelelést. 

Nevezetesen a szolgáltatását igénybe vevők személyiségi joga akkor 

korlátozható, ha a korlátozás az adatkezelő vagyonvédelmével közvetlenül 

összefüggő okból feltétlenül szükséges és a cél elérésével arányos Továbbá. A 

szolgáltatás igénybe vevő esetleges ellenőrzése és az annak során alkalmazott 

eszközök, módszerek nem járhatnak az emberi méltóság megsértésével 

 Az adatkezelői rendezvények fényképes dokumentálása, és a szolgáltatást 

igénybevevők részére hírlevelek küldése a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) 

pontja szerinti érintett hozzájárulása. 

 

3.2. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: 

Adatkezelő nem közöl személyes adatot a GDPR 4. cikk 9. pontja szerinti 

címzettel. 

 

3.3. A személyes adatok tárolásának időtartalma, illetve ezen időtartam 

meghatározásának szempontjai: 



 

 Adatkezelő a tárgybeli regisztrációval összefüggő – alábbiakban részletezett - 

személyes adatokat a regisztrációt követően 5 évig jogosult tárolni. 

 Adatkezelő a tárgybeli kiállítással összefüggő – alábbiakban részletezett - 

személyes adatokat a kiállítás befejezését követően 5 évig jogosult tárolni. 

 A kamerás megfigyelőrendszer által rögzített felvételek tárolásának időtartama 

legfeljebb 3 munkanap. 

 Kivéve, ha az érintett korábbi időpontban gyakorolja a személyes adataira 

vonatkozó törlési-, korlátozási és adathordozhatósági jogát. 

 

3.4. Az érintett személyes adatok kategóriái:  

 Név 

 Email cím 

  



 

 

4. Az érintett jogai: 
4.1. Az érintett hozzáféréshez való joga: 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban 

van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelésre vonatkozó minden 

jelentős információkhoz hozzáférést kapjon, nevezetesen: 

4.1.1. az adatkezelés céljai;  

4.1.2. az érintett személyes adatok kategóriái;  

4.1.3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a 

személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik 

országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;  

4.1.4. a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;  

4.1.5. a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;  

4.1.6. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;  

4.1.7. az adatforrásokra vonatkozó információ;  

4.1.8. az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is,  

4.1.9. valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy 

az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen 

várható következményekkel jár.  

4.1.10. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére 

történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a 

továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról. 

4.2. Helyesbítés joga: 

Az érintett kérheti az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok 

helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. 

4.3. Törléshez való jog: 

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy 

kérésére az adatkezelő. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes 

adatokat: 

4.3.1. személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat 

gyűjtötték vagy más módon kezelték 

4.3.2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az 

adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

4.3.3. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű 

ok az adatkezelésre 

4.3.4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

4.3.5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami 

jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

4.3.6. a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 



 

4.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog: 

Az érintett kérésére az adatkezelő. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek 

valamelyike teljesül: 

4.4.1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra 

az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok 

pontosságának ellenőrzését; 

4.4.2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett 

kéri azok felhasználásának korlátozását; 

4.4.3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés 

céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

4.4.4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos 

indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben 

4.5. Adathordozáshoz való jog: 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére 

bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható 

formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. 

4.6. Tiltakozás joga: 

4.6.1. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor 

tiltakozzon személyes adatainak adatkezelése, vagy az adatkezelő vagy egy 

harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, 

ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.  

4.6.2. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, 

kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget 

élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

 

5. Eljárási szabályok érintett megkeresés esetén: 
5.1. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a megkeresés 

(kérelem) beérkezéstől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a 

kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem 

összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal 

meghosszabbítható. 

5.2. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a 

kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az 

érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton 

kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. 

5.3. Az adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az 

érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege 

miatt –túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás 



 

nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre 

ésszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő 

intézkedést. 

5.4. Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett 

rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az 

adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett 

elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban 

kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri. 

 

6. Kártérítés és sérelemdíj: 
6.1. Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként 

vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől 

vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult.  

6.2. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által 

okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az 

adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű 

utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.  

6.3. Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy 

a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség. 

 

7. Jogorvoslat: 
7.1. Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) 

ugyfelszolgalat@naih.hu. 

7.2. Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per 

– az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti 

törvényszék előtt is megindítható. 

8. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok 
 

 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 

27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében 

történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 

rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet). 

 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról. 

 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

 Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 

 A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító 

kódok használatáról 1996. évi XX. törvény, 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu


 

 A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi 

LXVI. törvény.  

 

 

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy adatkezelő jogfelfogása és jogértelmezése 

szerint 2018. május 25. napjától a GDPR rendelet rendelkezései az elsődlegesen irányadóak, 

különös tekintettel amennyiben a jelen pontban hivatkozott jogszabályok adott esetben a 

GDPR iránymutatásaival ellentétest rendelkezést tartalmaznak. Amennyiben a hivatkozott 

jogszabályok esetlegesen a GDPR által nem szabályozott kérdéseket rendeznek, abban az 

esetben a hivatkozott jogszabályok az irányadóak. Abban az esetben is a hivatkozott 

jogszabályok az irányadóak, amennyiben a személyes adatok védelme érdekében szigorúbb 

szabályokat határoznak, mint adott esetben a GDPR. 


