
Elektronikus Adatvédelmi Tájékoztató 
 
A jelen tájékoztató a Unique Systems Kft (2040 Budaörs Törökbálinti utca 16), mint a Gozsdu Mission 
szabadulószobák tulajdonosa és a www.gozsdumission.hu oldal  üzemeltetője (továbbiakban „Unique 
Systems” vagy „Adatkezelő”) hogyan kezeli az Ön személyes adatait, ha Ön foglalást készít vagy bármilyen más 
elektronikus úton kapcsolatba lép velünk. 
 
Mit teszünk az Ön adatainak védelméért? 
 
A Unique Systems mindent megtesz annak érdekében, hogy az Ön személyes adatait a jogszabályokkal 
összhangban kezelje. A Unique Systems az alábbi elveket követi az általa végzett adatkezelések során: 

 Csak jogszerűen kezelünk személyes adatot. 

 Csak célhoz kötötten, takarékosan és korlátozott ideig kezelünk személyes adatot. 

 Vigyázunk az Ön személyes adataira. 

 Segítünk abban, hogy Ön érvényesíthesse az adatkezeléssel kapcsolatos jogait. 
 

Milyen esetekben kezeljük az Ön személyes adatait? 
Ha Ön honlapon, telefonon, e-mailben vagy közösségi média használatával lép velünk kapcsolatba vagy 
foglalást készít a honlapon, telefonon vagy személyesen. 
 
Milyen alapon, miért kezeljük az Ön adatait? 
Azért kezeljük az Ön adatait, mert kapcsolatba lépett velünk és hogy az Ön megkeresésének tárgyában fel 
tudjuk Önnel venni a kapcsolatot, illetve hogy a megrendelt szolgáltatás kapcsán teljesíteni tudjuk szerződéses 
kötelezettségeinket beleértve a számlaadást. 
 
Köteles Ön megadni az adatait? 
Foglalás és megkeresés esetén Ön az adatait nem köteles megadni. Amennyiben az adatait nem adja meg, 
sajnos nem áll módunkban Önnel felvenni a kapcsolatot, illetve akadályozva leszünk, hogy teljesítsük a 
megrendelt szolgáltatásokat. 
Ha Áfás számlát igényel az igénybevett szolgáltatásról, akkor köteles megadni az adatait, mert csak így tudunk 
eleget tenni számlaadási kötelezettségünknek a jogszabályoknak megfelelően. 
 
Milyen adatokat kezelünk? 
Az Ön neve, e-mail címe, telefonszáma, megkereséshez kapcsolódó információk, körülmények. 
 
Mennyi ideig tároljuk az Ön adatait? 
Az Ön adatait a megkereséstől számított 2 évig tároljuk, illetve amennyiben a szerződés megkötésre kerül, úgy 
a szerződések megőrzésére vonatkozó időtartam az irányadó. Amennyiben Áfás számla kerül kiállításra, a 
mindenkori jogszabályoknak megfelelően tároljuk az adatokat. 
 
Kinek továbbítjuk az Ön személyes adatait? 
E-mailes megkeresés esetén adatait a Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, 
Amerikai Egyesült Államok) Facebookos megkeresés esetén pedig a Facebook Inc. (1 Hacker Way Menlo Park, 
CA 94025, USA), a Twitter (1355 Market St #900, San Francisco, CA 94103, USA) adatkezelővel közösen 
kezeljük. 
Telefonos megkeresés, illetve foglalás során adattovábbítás nem történik. 
 
Milyen jogai vannak a Unique Systems által végzett adatkezelési tevékenységekkel kapcsolatban? 
 
Adatkezeléssel kapcsolatos megkeresésinek megválaszolásáért, illetve a kérelem teljesítésért alapvetően díjat 
nem számítunk fel. Amennyiben azonban az Ön kérelme megalapozatlan vagy túlzó (pl. ismétlődő), 
kénytelenek vagyunk Önre 20.000 Ft összegű adminisztratív költséget kiszámlázni. 
Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben Ön valamilyen kéréssel, megkereséssel fordul hozzánk és kétségeink 
vannak az Ön kilétével kapcsolatban, további információkat kérhetünk Öntől a személyazonossága 
megerősítéséhez. 
Megkereséseire igyekszünk a kézhezvételtől számított 1 hónapon belül válaszolni. Amennyiben ez nem 
lehetséges, úgy a határidőt további 2 hónappal meghosszabbíthatjuk, amelyről értesítjük Önt. 
 

http://www.gozsdumission.hu/


Hozzáférés 
Ön bármikor tájékoztatást kérhet arról, milyen adatokat tartunk nyilván Önről és azt milyen célból, meddig 
tároljuk. 
 
Helyesbítés 
Ön bármikor kérheti, hogy az általunk nyilvántartott adatait helyesbítsük vagy kiegészítsük. 
 
Korlátozás 
Ön kérheti személyes adatai kezelésének Unique Systems általi korlátozását, amennyiben 
• vitatja a személyes adatok pontosságát arra az időtartamra, amely lehetővé teszi, hogy a Unique 
Systems ellenőrizze a személyes adatok pontosságát, 
• az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, 
• a Unique Systems-nek már nincs szüksége a személyes adatokra, de Ön igényli azokat jogi igényei 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
• Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra kerül, hogy a Unique 
Systems jogos érdekei elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos érdekeivel szemben. 
 
Tiltakozás 
Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés alapja a Unique 
Systems jogos érdeke. Erről bővebb információt találhat a jelen Tájékoztató „Milyen alapon kezeljük az Ön 
adatait” részében. 
Amennyiben Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, megpróbáljuk meggyőzni Önt, hogy az adatkezelés miért fontos 
a Unique Systems számára és miért nem lehet sérelmes az Ön számára. 
 
Hozzájárulás visszavonása 
Amennyiben az adatkezelés alapja az Ön hozzájárulása, úgy Ön jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor 
visszavonja. Felhívjuk figyelmét, hogy az, hogy Ön a hozzájárulását visszavonta, nem teszi jogellenessé a 
korábban általunk végzett adatkezelési tevékenységeket. 
 
Adathordozhatóság 
Amennyiben az adatkezelés alapja az Ön hozzájárulása vagy az Önnel kötött szerződés teljesítése, és az 
adatkezelést automatizált módon végezzük, Ön jogosult arra, hogy az Ön által a Unique Systems rendelkezésére 
bocsátott adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ezeket az 
adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa vagy Unique Systems-et kérje arra, hogy az adatait másik 
adatkezelő részére továbbítsuk. 
 
Törlés 
Ön kérheti, hogy töröljük a személyes adatait, ha 
• a személyes adatra már nincs szükség az általunk közölt adatkezelési célhoz, 
• Ön visszavonta az adatkezeléshez adott hozzájárulását és más alapon nem kezelhetjük az adatait, 
• Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs olyan jogszerű ok, amely alapján folytathatnánk az 
adatkezelést, 
• jogellenesen kezeltük az Ön személyes adatát. 
 
Panasz 
Amennyiben Ön az általunk végzett adatkezelési tevékenységgel kapcsolatban bármilyen rendellenességet 
tapasztal, panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, 
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; https://naih.hu/). Emellett Ön jogosult bírósághoz fordulni jogai érvényesítése 
érdekében. 
 
 
Kapcsolattartás 
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Adatvédelmi kapcsolattartó: Kövesi Zsófia 


