Adatvédelmi Nyilatkozat
Köszönjük az Erdélyi Szállásajánló oldalunk iránt tanusított megtisztelő figyelmét és bizalmát.
Cégünk a GAL T-A Ferenc PFA. az aktuális GDPR adatvédelmi normák tiszteletben tartásával szavatolja
az Ön személyes adatainak védelmét a www.szallasmagyarorszag.hu weblapján, a továbbiakban Erdélyi
Szállásajánló.
Az Erdélyi Szállásajánló partnerei adatait a következőképpen fogadja, kezeli és dolgozza fel:
I. A szállásegységek tulajdonosai
A nyilvántartásba vételkor az Erdélyi Szállásajánló számára a tulajdonos megadja a nevét, az e-mail címét,
a telefonszámát, a postacímét, az üzleti, illetve szálláshely adatait stb. A fent említett adatok, vagy
bármilyen más információ, amelyet regisztrálunk egyben védetté válnak. Igy kizárólag a szálláshelyek
tulajdonosaival történő kapcsolattartás és ügyvitel érdekében kerülhetnek felhszanálásra, teljességgel
kizárva egy harmadik fél részére történő kiszolgáltatás lehetőségét.
A szállásfoglalásra vonatkozó publikus adatok (pl. a szálláshely neve, címe, telefonszáma, e-mail címe
stb.) már nyilvánossá válnak az Erdélyi Szállásajánló oldal látogatói számára.
Az igy bemutatott szálláshely működésének hivatalosságáért, a közölt adatok helyességéért és
hitelességéért a felelősség kizárólag a vendéglátót, illetve tulajdonost terheli.
II. A vendégszállások foglalói
A foglalás indításának metodológiája a következő: a kedves vendég a kiválasztott szálláshely számára
elküldi foglalási szándékát az Erdélyi Szállásajánló rendszerén keresztül, amely tartalmazhatja az alábbi
adatokat: név, telefonszám, e-mail cím, IP, privát üzenetek, találkozó részleteit, szállásfoglalás információk,
stb. Ezek az adatok és információk a vendéglátók számára szükségesek és a teljes értékű minőségi
szállásfoglalás megvalósítását célozzák. A vendélátók a közölt adatokat biztonságosan megörzik és
harmadik félnek nem szolgáltatják ki.
III. Adatfeldolgozás és kiszolgálás
Az Erdélyi Szállásajánló a szálláshelyek tulajdonosai, valamint a foglalást végző személyek által közölt
elérhetőségi adatokat kizárólag felek számára optimalizált marketingtevékenységekben használhatja fel.
Tiszteletben tartjuk partnereink intimitását, így portálunk nem tartalmaz/használ sütiket (cookie).
Partnereink személyes adatait nem szolgáltatjuk ki harmadik fel számára, kivéve a szakterület illetékes
hatóságait (megjegyzés: rendkívüli esetek).
IV. Ahhoz, hogy a www.szallasmagyarorszag.hu weboldalt, vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat Ön
felhasználhassa, javasolt erre optimalizálnia böngésző programjait (Pl. Internet Explorer, Mozilla Firefox,
Safari, Chrome, Opera, stb.)
V. Felelősség
1. Az Erdélyi Szállásajánló oldalunk (www.szallasmagyarorszag.hu) látogatóinak mindenek előtt el kell
fogadniuk az aktuális Felhasználási Feltételeket
http://www.szallasmagyarorszag.hu/Mszallashelyek/Felhasznalasi_feltetelek.pdf
2. Weboldalunk a fent felsorolt feltételek foglalata, azonban nem vállal felelősséget a rendszer
használatáért, illetve az abból adódó (közvetlen vagy közvetett) okozott károkért.
Kapcsolatfelvétel:
Várjuk észrevételeit e-mailben: ferencster@gmail.com

