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A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. a látogatók személyes adatait az adatvédelmi és adatbiztonsági 
szabályzatnak megfelelően kezeli. www.harkanyfurdo.hu  üzemeltetője ezúton tájékoztatja a 
honlap látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, valamint a 
látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről. 

Az adatok kezelője a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. (székhely: 7815 Harkány, Kossuth Lajos u. 7.). 

A látogatókról személyhez kötött információkat automatikusan gyűjt a weblap Google Analytics 
által (IP cím, tartózkodási idő, helyrajzi adatok felhasználói szokások, stb.), melyek a honlap 
látogatottsági statisztikáját szolgálják. Ennek során sütik (cookies) kerülnek elhelyezésre a 
látogató számítógépein. 

A honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő 
és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától 
függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer automatikusan 
statisztikai adatokat generál. 

A weboldal használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával 
történik. 

Az adatkezelés, a weboldal szolgáltatásait igénybevevő regisztrált felhasználók, valamint és az 
adatkezelő közötti folyamatos kapcsolatot és a közvélemény kutatást szolgálja. 

A látogatás időpontja, valamint a böngésző és operációs rendszer típusának felvétele és tárolása 
kizárólag statisztikai célokat szolgál. 

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így 
megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik. 

A www.harkanyfurdo.hu a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan 
kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez, a hirdetési felületek értékesítéséhez és saját 
kutatás, statisztika készítéséhez használja fel. 

Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az 
egyes felhasználók egyedi beazonosítására. 

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá. 



Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez 
nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak 
rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt 
minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja. 

Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre 
tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, 
időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről  és az adatkezeléssel összefüggő 
tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A 
tájékoztatás az adatkezelő postai címén 7815 Harkány, Kossuth Lajos u. 7. és a 
adatvedelem@harkanyfurdo.hu e-mail címen kérhető. 

Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a felhasználó személyes adatainak 
helyesbítését és törlését is. 

adatkezelés célja: a honlap látogatóiról személyhez kötött, automatikus adatrögzítés a belépési 
adatokról, felhasználási szokásokról Google Analytics, valamint cookiek segítségével 

kezelt adatok köre: (IP cím, tartózkodási idő, helyrajzi adatok felhasználói szokások, számítógép 

beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa  

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás 

adattárolás határideje:  az adatkezelési cél megvalósulásáig, de maximum a rögzítéstől számított  
2 évig 

adattárolás módja: elektronikus 

Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), illetve lakóhelye vagy tartózkodási 

helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.  

 
Honlapüzemeltetés során felmerülő adatkezelés adatfeldolgozó: 
 
W5 Informatikai Kft. 
 
 


