PG Tourismus OG
Adatvédelmi nyilatkozat ügyfelek részére
Jelen nyilatkozatban tájékoztatjuk önt arról, hogyan kezeli a PG Tourismus OG (a továbbiakban:
„mi”) az ön személyes adatait. A nyilatkozat jelenlegi és korábbi ügyfeleink, érdekldk, jövbeli
potenciális ügyfeleink, valamint azok mindenkori társasági tagjai, szervei és egyéb munkavállalói
számára készült.
1. Az adatkezelés célja
Személyes adatait az alábbi célból kezeljük:
Társaságunk személyes adatokat kizárólag célhoz kötöttség elve alapján tárol.
Ezek az alábbiak :
- üzleti kapcsolat létesítése, ( hotel és vendéglátási szolgáltatás ) lebonyolítása és az üzleti
kapcsolattal összefügg adminisztráció;
- a fennálló ügyfélkapcsolatok ersítése, ill. új ügyfélkapcsolatok létesítése, érdekldk
megkeresése, ideértve a szállásbiztosítási aktuális ajánlatainkról
- a törvény által elírt bejelent lapok továbbítása az illetékes hatóság részére
A személyes adatokat az Ügyfél általi megbízás megrendelés esetén kezeljük üzleti céljaink elérése
érdekében.
A személyes adatok harmadik fél részére történ átadását nem végezzük, kizárólag az alábbiakban
szabályozottak valamint a törvényi elírások szerint.

Minden esetben a személyes adatokat az ügyfelektl gyjtjük, az adatok rendelkezésre bocsátása
alapveten önként történik. Általában a kapott megbízásokat nem vagy nem teljesen tudjuk
teljesíteni, ha személyes adatait nem bocsátja rendelkezésünkre.

2, Az adatkezelés jogalapja
Amennyiben ön érdekld vagy jövbeli potenciális ügyfél, az elérhetségére vonatkozó adatait
elektronikus úton vagy telefonos kapcsolatfelvétel útján történ közvetlen reklámozás céljából az
általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja értelmében
kizárólag hozzájárulásával kezeljük.
Amennyiben ön ügyfelünk, személyes adatait az önnel kötött szerzdés teljesítése céljából kezeljük
(GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja).
Egyéb esetben személyes adatainak kezelése jogos érdekünk alapján, az 1. pontban megnevezett célok
elérése érdekében (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja), valamint a WRBG 2017 rendelkezései
alapján (GDPR 9. cikk (2) bekezdésének g) pontja) történik.

3. Személyes adatainak továbbítása
Amennyiben az 1. pontban megnevezett célok teljesítéséhez indokolt, személyes adatait az alábbi
címzetteknek továbbítjuk:
- általunk foglalkoztatott IT szolgáltatók, valamint marketing tevékenységgel kapcsolatos egyéb
szolgáltatók,
- közigazgatási hatóságok, bíróságok és közjogi szervezetek,
- biztosítótársaságok biztosítási szerzdés megkötése vagy biztosítási esemény bekövetkezése
miatt (pl. kötelez káresemény ,biztosítás),
- ügyfelek, amennyiben az adott ügyfél társasági tagjainak, szerveinek és egyéb
munkavállalóinak adatairól van szó,
- együttmköd partnereink és jogi képviselink,
A fent felsorolt címzettek egy része Ausztrián kívül található vagy személyes adatainak kezelését
Ausztria területén kívül végzi. Más országok adatvédelmi szintje nem minden esetben azonos Ausztria
adatvédelmi szintjével. Ezért annak biztosítására, hogy a címzett adatvédelmi szintje megfelel
legyen, intézkedéseket vezettünk be, például általános szerzdési feltételeket határoztunk meg
(2010/87/EK és/vagy 2004/915/EK), amelyeket kérés esetén szíves rendelkezésre bocsátunk (ld. 6.
pont).
4. Az adattárolás id tartama
Személyes adatait fszabályként annak az üzleti kapcsolatnak a megsznéséig kezeljük, amely
keretében az adatgyjtésre sor került, vagy a törvény által elírt és alkalmazandó elévülési és
megrzési id lejártáig; illetve azon esetleges jogviták lezárulásáig, amelyek során az adatok
bizonyítékként szolgáltak. Ha ön ügyfél, korábbi ügyfél, érdekld, ill. jövbeli potenciális ügyfél
vagy ezen felsorolt személyek kapcsolattartója, személyes adatait marketingcélokra addig kezeljük,
amíg az adatkezelés ellen nem tiltakozik vagy – abban az esetben, ha a marketing intézkedések
hozzájárulás alapján történnek – az adatok kezelésére adott hozzájárulását nem vonja vissza.

5. Személyes adatokkal kapcsolatos jogai
Ön többek között (i) jogosult ellenrizni, kezeljük-e személyes adatait, ill. milyen személyes adatait
kezeljük, és kérheti ezen személyes adatainak másolatát, (ii) kérheti a helytelen vagy nem jogszeren
kezelt személyes adatainak helyesbítését, kiegészítését vagy törlését, (iii) kérheti, hogy személyes
adatainak kezelését korlátozzuk, (iv) bizonyos körülmények között tiltakozhat személyes adatainak
kezelése ellen vagy visszavonhatja az adatkezelésre korábban adott hozzájárulását, hozzátéve, hogy a
tiltakozás a tiltakozás eltti adatkezelés jogszerségét nem érinti, továbbá (v) – amennyiben ügyfelünk
– kérhet adathordozhatóságot (vi) jogosult megismerni azon harmadik felek személyazonosságát, akik
részére személyes adatait továbbítjuk, valamint (vii) jogosult az adatvédelmi hatósághoz panaszt
benyújtani.

6. Elérhetségi adataink
Amennyiben jelen nyilatkozattal kapcsolatban kérdése merül fel vagy kérelmet kíván benyújtani, az
alábbi elérhetségeken szíveskedjen felvenni velünk a kapcsolatot:

PG Tourismus Og
8861 ASt Georgen Kreischberg Str 2
Tel : 03537/25025 info@waldschloessel.at
Adatkezelésért feleleĘs személy : Nagy István tulajdonos ügyvezetĘ igazgató

St Georgen 25 05 2018.
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