
Adatvédelmi Szabályzat 
 
A Bookers Kft. (továbbiakban: „BOOKERS”), mint adatkezelő ezúton tájékoztatja a 
www.bookers.hu honlap látogatóit (továbbiakban: „Látogató”) az oldal működésével és 
szolgáltatásaival kapcsolatban kezelt személyes adatokról, az adatkezelő személyéről és 
adatairól, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, az 
adattovábbításról, a személyes adatok védelme érdekében tett intézkedéseiről, valamint az 
érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. 
 
Az oldal használatával, valamely alkalmazásának és/vagy szolgáltatásának igénybevételével, 
illetve annak kezdeményezésével a Látogató hozzájárul, hogy személyes adatai kezelésére a 
jelen Adatvédelmi Szabályzat rendelkezései szerint kerüljön sor. A jelen szabályzatban fel nem 
sorolt, az oldal működésével és a BOOKERS szolgáltatásaival kapcsolatos egyéb adatkezelésekről 
az adat felvételekor ad a BOOKERS tájékoztatást. 
Jelen Adatvédelmi Szabályzat az Általános Szerződési Feltételek részét képezi, azzal együttesen 
értelmezendő. 
 

A. Adatkezelő 
Bookers Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: 1101 Budapest, Kőbányai út 45/A. G. 
ép. 1. em. 4. 
 

B. Értelmező rendelkezések 
Az Adatvédelmi Szabályzatban használt fogalmakat az információs önrendelkezési jogról 
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Info 
törvény”) értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak, valamint az 
Általános Szerződési Feltételekben meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni. 
 
érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül 
vagy közvetve - azonosítható természetes személy; 
személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, 
azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális 
vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az 
érintettre vonatkozó következtetés; 
hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely 
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá 
vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez; 
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének 
célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó 
döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja; 
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet 
vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, 
tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra 
hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, 
valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy 
képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. 
ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; 
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő 
hozzáférhetővé tétele. Reklám tartalmú megkeresésekkel (Hírlevél) összefüggésben nem 
kertül sor adattovábbításra harmadik személyek részére; 
nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 
adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem 
lehetséges; 
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adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából; 
adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy 
meghatározott időre történő korlátozása céljából; 
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok 
elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, 
valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik; 
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály 
rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi. 
 

C. Az adatkezelés elve 
BOOKERS az általa rögzített személyes adatokat bizalmasan, mindig a hatályos 
jogszabályok – különös tekintettel az Info törvény- rendelkezéseinek, az adatvédelemmel 
összefüggő európai uniós rendelkezéseknek, irányelveknek megfelelően, jelen 
Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak szerint kezeli. 
 

D. Az adatkezelés jogalapja 
Az adatkezelés a honlap látogatójának önkéntes hozzájárulásán alapul. A látogató 
hozzájárulását a honlapon megtalálható ajánlatkérő igénybevételével adja meg. 
 

E. Kezelt adatok köre 
Személyes ajánlatkérés során kezelt adatok:  
I. Utas neve 
II. e-mail címe 
III. telefonszáma 
IV. utazó felnőttek száma 
V. utazó gyerekek száma 
VI. érkezés időpontja 
VII. távozás időpontja 
VIII. úti cél 
Az érintett által megadott adatok valódiságáért, helyességért csak és kizárólag az érintett 
látogató felel. 
 

F. Az adatkezelés célja 
A Látogató személyes adatai kezelésének célja, a látogatóval történő kapcsolattartás, a 
visszaélések elkerülése, az ajánlatkérés minél gyorsabbá, hatékonyabbá, teljesebbé 
tétele, továbbá amennyiben érintetett előzetes, kifejezett és egyértelmű külön 
hozzájárulását adja, („feliratkozás hírlevélre”) BOOKERS által folytatott közvetlen 
üzletszerzés. 
 

G. Az adatkezelés időtartama 
BOOKERS a Látogató által kezdeményezett ajánlatkéréssel kapcsolatos személyes 
adatokat az ajánlat elfogadása esetén foglalási adatként kezeli a továbbiakban, az ajánlat 
visszautasítása esetén pedig a szállásadó partnerrel való elszámolás érdekében az 
ajánlattal érintett időszakra vonatkozó pénzügyi elszámolásig kezeli. 
 
Ügyfélszolgálat 
BOOKERS az ügyfélszolgálatára küldött megkereséseket, kéréseket, panaszokat, 
észrevételeket, a beérkezéstől számított 2 hónapig tárolja, ezen határidő lejárta után 
törli. 
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H. Az adatok törlése, módosítása, zárolása, tiltakozás az adatkezelés ellen 

Az ajánlatkérés során megadott adatokban bekövetkezett változást és a változás 
átvezetését az érintett BOOKERS ügyfélszolgálati e-mail címére eljutatott elektronikus 
levéllel kérheti. Reklám tartalmú megkeresésekhez adott hozzájárulás visszavonása 
(„leiratkozás hírlevélről”) típusonként, a megkeresés típusának megjelölését tartalmazó 
BOOKERS ügyfélszolgálati e-mail címére küldött elektronikus üzenettel vonható vissza.  
A kezelt adatok az érintett kérelme nélkül is törlésre kerülnek az alábbi esetekben: 

I. az adatkezelés jogellenes. 
II. az adatkezelés célja megszűnt. 

III. az adatok kezelésének jogszabályban meghatározott határideje lejárt. 
IV. az adatok törlését a bíróság, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság elrendelte. 
V. az adatkezelés hiányos, vagy téves és a fennálló állapot jogszerűen nem 

megszüntethető. 
 
A kezelt adatok zárolásra kerülnek az alábbi esetekben: 

I. az érintett ezt kéri. 
II. BOOKERS számára rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a 

törlés sértené az érintett jogos érdekeit. 
III. BOOKERS a zárolt adatokat kizárólag addig az időpontig kezeli, ameddig fennáll 

az adatkezelési cél, mely az adat törlését kizárja. 
 
Az érintett az adatainak kezelése ellen az alábbi estekben tiltakozhat BOOKERS 
ügyfélszolgálati e-mail címére küldött elektronikus üzenettel: 

I. ha az adatok kezelése kizárólag a BOOKERS-re vonatkozó jogi kötelezettség 
teljesítéséhez vagy adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges ide 
nem értve a kötelező adatkezelés esetét. 

II. adat felhasználása közvetlen üzletszerzés (hírlevél), közvélemény kutatás, 
tudományos kutatás céljára történik. 

III. törvényben meghatározott egyéb esetben. 
Amennyiben BOOKERS az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, úgy az 
adatkezelést, beleértve a további adatfelvételt megszünteti és az adatokat zárolja. 
 

I. Tájékoztatási kötelezettség 
Az érintett jogosult bármikor tájékoztatást kérni a BOOKERS-től a honlap 
szolgáltatásaival összefüggésben kezelt, rá vonatkozó adatokról az info@bookers.hu e-
mail címen, valamint a 06-1—328-0243-as ügyfélszolgálati telefonszámon. BOOKERS az 
érintett kérésére felvilágosítást ad az érintettre vonatkozó, az ajánlatkérő szolgáltatással 
összefüggésben általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, 
jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. BOOKERS a 
kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül adja meg a kért tájékoztatást. 
Tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetve iratok rendelkezésre bocsátása 
végett bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási 
hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatóság, illetve jogszabály 
felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik a BOOKERS-t tájékoztatás adása, 
adatok közlése, átadása, valamint iratok rendelkezésre bocsátása végett. BOOKERS a 
megkereső szerv részére, - amennyiben az adatok körét és a pontos célt megjelölte – a 
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat 
rendelkezésre bocsátja. 
 

J. Adatbiztonság 
BOOKERS az általa végzett adatkezelés során az adatkezelési műveleteket oly módon 
hajtja végre, hogy biztosítsa az érintett magánszférájának védelmét. BOOKERS 
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gondoskodik az adatok biztonságáról, illetve megtesz minden olyan technikai és 
szervezési intézkedést, melyek szükségesek az Info törvény és az egyéb adat és 
titokvédelmi szabályok érvénye juttatásához. BOOKERS az adatbiztonság védelme 
érdekében gondoskodik az adatkezelésben érintett munkatársainak felkészítéséről.  
BOOKERS az informatikai védelemmel összefüggésben az alábbiakról gondoskodik: 
 

I. Szoftver és hardver eszközök védelme, jogosulatlan hozzáférés elleni védelem. 
II. Adatállományok integritásának megőrzése, az adatállományok sértetlenségének, 

bizalmasságának és rendelkezésre állásának biztosítása. 
III. Adatállományok vírusok elleni védelme. 
IV. Adatállományok, valamint a hordozó eszközök fizikai védelme. 

 
A látogató által a BOOKERS részére megadott e-mail címről érkezett megkeresést 
BOOKERS a látogatótól érkezett megkeresésnek tekinti. Egyéb e-mail címről, valamint 
írásban benyújtott megkeresések esetén, érintett személy akkor nyújthat be 
megkeresést, ha – a BOOKERS által vagy jogszabály által meghatározott módon – 
megfelelően igazolta érintetti minőségét. 
Amennyiben a BOOKERS adatkezelése nem az érintett hozzájárulásán alapul, hanem az 
adatkezelést harmadik személy látogató visszaélésszerűen kezdeményezte, az érintett 
kérheti a rá vonatkozó, valamely látogató által róla közzétett személyes adat törlését, 
valamint az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást személyazonosságának és a 
személyes adattal fennálló kapcsolatának megfelelő igazolása mellett. 
 

K. A jogérvényesítés lehetőségei 
Személyes adatok kezelésével összefüggésben vélelmezett jogsérelem esetén az érintett 
a az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy 
vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál 
(elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., 
ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu). 
 
Jelen Adatvédelmi Szabályzat 2015. November 25. napján lép hatályba. 
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