
Adatvédelmi Nyilatkozat 

A TdM Travel Tours Kft. (2600 Vác Budapesti főút 24.) a továbbiakban mint adatkezelő, magára 

nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy 

tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos 

jogszabályokban meghatározott előírásoknak. 

A TdM Travel Tours Kft. kiemelt figyelmet fordít Ügyfelei személyes adatainak védelmére, és 

fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A TdM Travel 

Tours Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és 

szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. 

 

A TdM Travel Tours Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát:  

1.    A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA 

A TdM Travel Tours Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak és 

adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, 

így különösen az alábbiakkal: 

• 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információsza-badságról 

(Infotv.); 

• 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 

• 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.); 

• 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.); 

• 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.); 

• 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.); 

• 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.); 

• 2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyo-mozói 

tevékenység szabályairól (SzVMt.); 

• 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes 

korlátairól (Grt.), 

• 2012. évi CLIX. törvény – a postai szolgáltatásokról (Postatv.). 

 

  



2. HÍRLEVÉL KÜLDÉSE 

A TdM Travel Tours Kft. az Ügyfelei önkéntes hozzájárulása alapján a megadott email címekre , az 

érdeklődők adatainak birtokában , rendszeres időközönként hírlevél kiküldését biztosítja. A TdM 

Travel Tours Kft. saját ajánlatairól személyre szabott tájékoztatást nyújt felhasználói részére az 

általuk megadott elérhetőségeken, illetve a tdmtravel.hu weboldalon. 

 

A TdM Travel Tours Kft. hírlevelére a https://hirlevel.tdm.hu/ weboldalon lehet regisztrálni. 

 

Az adatkezelés célja: utazási ajánlatokat, reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az 

érdeklődők részére. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a és a Grt. 6. § (5) 

bekezdése. 

A kezelt személyes adatok típusa: név, e-mail cím és a direktmarketing célú megkereséshez adott 

hozzájárulás, valamint a rendszer tárolja a fel- és leiratkozással, az üzenetek küldésével, 

kézbesítésével és  megnyitásával kapcsolatos analitikai adatokat (pl. az események dátuma és 

időpontja, számítógép IP címe, kézbesíthetetlenség oka). 

Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei 

egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott 

számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok 

önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során 

megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó 

következtetéseket lehessen levonni. 

Az adatkezelés időtartama:  

• A felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig. 

A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok 

törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni: 

• E-mail levélben info@tdmtravel.hu címen, vagy postai úton a Vác-2600 Budapesti főút 24. 

címen. 

Adatfeldolgozó: 

Név: UNAS Online Kft. 

Székhely: H-9400 Sopron, Major köz 2. I/15. Adószám: 14114113-2-08 

Adatfeldolgozói feladat: online tárhely biztosítása 

 

https://hirlevel.tdm.hu/

