Alpesi Club
Gonza Kft Hungary 1122 Budapest Krisztina krt. 3.
Utazási iroda bejegyzési száma: U000533
www.alpesiclub.hu info@alpesiclub.hu Tel/Fax: +36 1 356 3701

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁS
TÁBOROZÓK RÉSZÉRE
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Adatkezelő
GONZA Kft. (székhelye: 1122 Budapest, Krisztina Krt. 3.; Cg.01-09-708925; adószám: 12898923-2-43; MKEH engedélyszám: U-000533;
telefonszám: (+36 1) 356 3701; e-mail: info@alpesiclub.hu; a továbbiakban Alpesi Club)
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Adatkezelés célja
Az Alpesi Club által szervezett sporttáborokban résztvevő személyekkel kötendő szerződés teljesítése és az egyes sporttáborok
megvalósítása érdekében az Alpesi Club az alább felsorolt személyes adatokat kezeli. A sporttáborokhoz kapcsolódóan továbbá az Alpesi
Club visszatérően marketing kommunikációs anyagokat készít, közöl, illetve jelentet meg különböző kommunikációs csatornákon, pl.
közösségi oldalakon. A sporttáborokmegvalósítása során az Alpesi Club a résztvevőkkel és családjukkal fényképfelvételeket,
videofelvételeket, interjúkat készíthet, amelyeket az Alpesi Clubmarketing-kommunikációs, illetve szolgáltatásainak reklámozása során
felhasznál.
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Kezelt adatok

a)

A sporttáborokban résztvevő személyekkel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges, kötelezően megadandó adatok: név, lakcím,
születési dátum, e-mailcím, telefonszám, személyazonosításra alkalmas okmány (különösen személyi igazolvány vagy útlevél) száma.

b)

A sporttáborok során fellépő esetleges megbetegedés, baleset esetén a gyorsabb és hatékonyabb ellátás céljából kapcsolódóan az Alpesi
Club egyes különleges adatokat is kezelhet (pl. egészségügyi állapotra vonatkozó adatok – különösen allergia, ismert betegségek, szedett
gyógyszerek, stb).

c)

A sporttáborok során résztvevőkről és családjukról készített fényképfelvételek, videoanyagok.
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Az adatkezelés jogalapja, adatkezelés időtartama

a)

A kötelezően megadandó adatok esetében az adatok felvétele és kezelése szerződés teljesítéséhez szükséges. A résztvevőkkel kötött
szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat az Alpesi Club a szerződés megkötése érdekében, a szerződés teljesítése során, valamint
azt követően az adózásra vonatkozó jogszabályokban előírt bizonylat-megőrzési kötelezettség időtartama alatt kezeli (szerződés
teljesítéséhez: a szerződés megszűnését követő 3 hónapig, illetve ezt követően jogos érdekből az általános elévülési idő (a szerződés
megszűnésétől számított 5 év) leteltéig).

b)

A sporttáborok megvalósításához kapcsolódóan az Alpesi Club csak olyan különleges személyes adatokat kezel, melyeket a résztvevő
önkéntesen hozott a tudomására, így az azokhoz való hozzájárulás kifejezett és önkéntes, az nem feltétele a sporttáborokon való
részvételnek. A sporttáborokhoz kapcsolódó különleges
adatkezeléshez való hozzájárulás bármikor írásban vagy telefonon visszavonható az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
info@alpesiclub.hu email címen
vagy a (+36 1) 356 3701 telefonszámon.
A hozzájárulás visszavonása vagy az adatok törlésére vonatkozó kérelem esetén, de legkésőbb 5 év leteltével az Alpesi Club az adatokat
törli.

c)

Marketing-kommunikációs célú adatkezelés jogalapja: a résztvevő (és esetlegesen családtagjai) hozzájárulása. A marketingkommunikációs célú adatkezeléshez való hozzájárulás önkéntes, az nem feltétele a sporttáborokon való részvételnek. A marketingkommunikációs célú adatkezeléshez való hozzájárulás bármikor írásban vagy telefonon visszavonható az alábbi elérhetőségek
valamelyikén:
info@alpesiclub.hu email címen
vagy a (+36 1) 356 3701 telefonszámon.
A hozzájárulás visszavonása vagy az adatok törlésére vonatkozó kérelem esetén, de legkésőbb 5 év leteltével az Alpesi Club az adatokat
törli.
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Jogok, jogorvoslat
A résztvevő és az adatkezeléssel érintett családtagjai kérhetik a rájuk vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint élhetnek az adathordozhatóság jogával. Az adatkezeléssel kapcsolatban az
érintettek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, tel: +36-1-391-1400;
email: ugyfelszolgalat@naih.hu) előtt panasszal élhetnek, valamint bírósághoz fordulhatnak.
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