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2017. 04. 04.-i állapot  

  

A személyi adatok az EU-ban jogi védelem alatt állnak. Ez nem véletlen.  Én, Stefan 

Niederländer, a Ferienhaus-Liste.de tulajdonosa, itt írom le, hogy miként kezelem az 

Ön személyes adatait.  

Itt tudhatja meg, hogy mire vonatkozik az Ön egyrészt a FerienhausListe.de használata 

által, de részben az adatainak általam történő feldolgozására adott beleegyezése.   

  

De jelezze, ha bármit hiányol!   

Úgy ér el, ha lent az „Impresszumra” kattint.  

  

A Ferienhaus-Liste.de kétféle képpen használható:   

    

 Ha az ajánlatunkat regisztráció nélkül szeretné használni, akkor csak az A rész 

vonatkozik Önre.  

 Az összes funkciót csak regisztrációt követően használhatja.  Akkor 

már a B rész is vonatkozik Önre.  

  

A.  Használat felhasználói fiók nélkül    

  

1. Műszaki jegyzékek  

a) A Ferienhaus-Liste.de-hez történő minden hozzáférés esetén az adatok átmenetileg 

egy naplófájlba mentődnek és ott kerülnek feldolgozásra. Ezek az adatok a 

következők: az Ön IP-címe, idő és dátum, név és a lehívott fájl mérete, átvitt 

adatmennyiség, az Ön szoftverének operációs rendszer- és böngészőspecifikus adatai, 

a korábban felkeresett internetoldal és annak jelzése, hogy ez a hozzáférés/lekérés 

sikeres volt-e.  

  

b) Ezen adatokat biztonsági okokból maximum hét napig tároljuk.  

  

c) A Ferienhaus-Liste.de ezeket a jegyzékadatokat egyben statisztikai  

kiértékelésekre használja az üzemeltetés és biztonság céljából, és a kínálat 

optimalizálására. A Ferienhaus-Liste.de azonban fenntartja a jogot arra, hogy a 

naplózott adatokat utólag ellenőrizze, ha konkrét kiindulási pontok alapján jogellenes 

használat alapos gyanúja áll fenn.   

  

d) A Ferienhaus-Liste.de technikai megvalósításának érdekében egy olyan 

internetszolgáltatót veszünk igénybe, amely az adatokat kizárólag Németországban 

tárolja.  
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 2. 

Sütik  

a) A Ferienhaus-Liste.de használata esetén sütik kerülnek a számítógépén  

mentésre. A sütik kis szövegfájlok. Ezt a használat kényelmessé tételéért tesszük, 

például, hogy bejelentkezése többszöri látogatás során is megmaradjon, és, hogy az 

Ön által választott nyelv megmaradjon.   

  

b) Ha Ön nincs regisztrálva a Ferienhaus-Liste.de oldalon, akkor sütiket használok az Ön 

adataival való bánásmódra vonatkozó beleegyezés vagy elutasítás mentésének 

érdekében.   

  

c) Ha nem szeretné ezen adatok mentését, akkor a „Bejelentkezve maradok” 

jelölőnégyzetet ne pipálja be, és úgy állítsa be a böngészőjét, hogy a sütik a 

számítógép kikapcsolásakor törlődjenek vagy használja a böngészőt 

„InkognitoÜzemmódban“. Ha nincs regisztrálva, akkor az adatfeldolgozásra 

vonatkozó hozzájárulása is törlődik.  

  

d) A Ferienhaus-Liste.de által használt sütiket erre a linkre kattintva törölheti. Azonban 

új sütik jönnek létre automatikusan, ha továbbra is használja a Ferienhaus-Liste.de 

oldalt.   

  

2a. Ajánlatkérések és foglalások  

Ha csak egy ajánlatkérést akar küldeni egy bérbeadónak, akkor nem kell 

regisztrálni hozzá.  7 napig tárolom az ajánlatkérése adatait azért, hogy utólag 

tudjon regisztrálni. Ezért egy automatikus e-mailt kap. Ha nem regisztrál, akkor hét 

nap elteltével automatikusan törlődnek az adatai.  

  

3. Kinek továbbítom adatainak kiválasztott részeit?  

a) Természetesen csak akkor továbbítom az adatait felhasználók számára, ha ezt Ön 

tudatosan engedélyezte a Ferienhaus-Liste.de oldalon, például üzenetek és keresztnév 

továbbítása által online foglalások más felhasználók számára.   Amennyiben Ön 

bérbeadó, akkor a munkatársak megkapják tőlem az elérhetőségeit.   

  

b) Csak akkor továbbítjuk az Ön adatait „közösségi hálózatoknak”, elsősorban az Ön IP-

címe, időpontja és a Ferienhaus-Liste.de-n található link, ha a megfelelő gombra való 

kattintással mindezt megerősíti.  Kérjük, csak akkor kattintson egy ilyen gombra, ha 

már korábban informálódott arról, hogy ez a szolgáltatás mely adatait kapja meg 

ezáltal.  

  

c) Néhány adatát a Google-nek is továbbítom a Google Térkép szolgáltatás  

(„Google Maps“) és a Google Ajax-Services segítségével azért, hogy a Ferienhaus-

Liste.de-t az Ön igényeihez alakítsam.   
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A Google Szolgáltatások használata az IP-címét, időpontot és dátumot a Google-nak 

küldi el legalább egyszer. Ezen adatok nélkül  

a Google tartalmakat nem lehetne elküldeni a böngészőjének. Ezen  

adattovábbítások egy EU-n kívüli területen zajlanak. A Google beleegyezett a Privacy 

Shield szabályaiba, és így biztosítja az adatvédelmi szabályok betartását.   

Célom, hogy csak olyan tartalmakat használjak, melyek mindenkori kínálója  

ezen adatokat kizárólag a tartalmak kiadására alkalmazza. Arra azonban nincs 

befolyásom, ha a szolgáltatás felkínálója saját célokra is felhasználja ezeket az 

adatokat. Ha informálódni szeretne, olvassa el a Google következő adatvédelmi 

rendelkezéseit:    

  

https://www.google.com/policies/privacy/?hl=de  

  

4. Hírlevél   

a) A hírlevélre való feljelentkezés eredményeként mentem a feljelentkező és a jóváhagyó 

IP-címét, valamint az adott időpontokat azért, hogy az e-mail címét és Önt, 

különösképpen a hírlevél Ön akaratán kívüli küldését, visszaélésektől védjem. Ezen 

adatok akkor kerülnek törlésre, ha a hírlevelet háromszor nem tudjuk kézbesíteni vagy 

12 hónapon át válasz nélkül marad.  

  

  

b) Arra vonatkozó beleegyezését, hogy az adatokat, e-mail címet a hírlevél elküldésére 

használjuk, bármikor lemondhatja.   

A lemondást a hírlevélben lévő linken, a profiljában vagy a fenti kontaktra küldött 

üzenetben is megteheti.  

  

5. Bepillantás a kommunikációba, közzététel a hatóságok és  

bíróságok számára  

a) A személyét érintő adatokat csak akkor hozhatom nyilvánosságra, amennyiben 

szükséges azért, hogy a hatóságok és a bíróság által támasztott jogi 

kötelezettségeimnek eleget tegyek.  

  

b) Az alább megnevezett konkrét esetekben betekinthetek az adataiba, köztük a lementett 

kommunikációjába is, és a bíróság vagy hatóságok rendelkezésére bocsáthatom, 

amennyiben ez a jogaimra vagy Harmadik Fél jogaira vonatkozó védelmet szolgálja a 

Ferienhaus-Liste.de felhasználójaként, és, ha szükséges a joggyakorláshoz.    

Azok az esetek, melyekben a betekintés és szükség esetén egy hatóság vagy bíróság 

felé történő továbbítás  

jogát fenntartom, olyan esetek, amikor előzőleg konkrét és objektív  

bizonyítékokat találtam a Ferienhaus-Liste.de telekommunikációs funkciójának durva 

szerződésellenes vagy büntethető visszaélésére. A megtekintés kizárólag a 

négyszemközti elv szerint történik, melynek során a másik személynek törvényileg 

vagy szerződés által titoktartásra kötelezett személynek kell lennie. A megtekintés 
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eredeti írásos formában kerül jegyzőkönyvezésre, és mindkét jelenlévő személy 

aláírja. A konkrét, objektív, betekintésre szánt kiindulási pontokat részletesen meg kell 

nevezni, amennyiben ezt hatóság vagy törvény nem tiltja. Ezen megtekintésről és 

szükség esetén adatainak bíróságra vagy hatóságok felé történő továbbításáról 

haladéktalanul értesítem, amennyiben ezt törvény vagy hatóság nem tiltja.  

  

c) A kommunikációs adatainak megtekintését és továbbítását csak az Ön érdekeinek 

alapos megfontolását követően és csak abban az esetben végzem el, ha ez 

kikerülhetetlen.  

  

6. Jog és felvilágosítás  

a) Kívánságára ingyenesen adok felvilágosítást a személyével kapcsolatos tárolt 

adatokról. Kívánságra ezeket elektronikus úton kapja meg.  

  

b) Regisztrált felhasználóként a fiókjához kapcsolódó adatokkal tekintheti meg a fiókját.  

  

7. Elállási-, korrekciós- és törlési jog  
  

a) Ha személyét érintő adatokat ad át nekem például a regisztráció során, akkor ezeket 

bármikor korrigálhatja felülírással. Csak amennyiben a Ferienhaus-Liste.de nem teszi 

lehetővé, mert engem adózási és könyvelési célokra való jogi titoktartási 

kötelezettségek kötnek meg, ezen adatok bizonyos időre való tárolását, akkor csak 

részben teszünk eleget az azonnali korrektúra- vagy törlési kívánságoknak. Ebben az 

esetben az adatok azonnal törlésre kerülnek a törvény által előírt határidő leteltével. 

Egyes esetekben fenntartom a jogot arra, hogy csak akkor zároljak adatokat, vagyis 

Harmadik Fél részére ne tegyem őket láthatóvá, ha konkrét és objektív kiindulási 

pontjaim vannak arra, hogy mindez szükséges azért, hogy óvjam saját vagy Harmadik 

Fél jogos érdekeit. Az adatok 7 nap elteltével törlésre kerülnek akkor, ha nincs ok 

további tárolásra a jövőben.  

  

b) Természetesen a rosszul létrehozott adatok bármikor korrigálhatók. A lemondásra és 

korrektúrára vonatkozó jogát a Ferienhaus-Liste.de-nek küldött üzenetben, lásd az 

impresszumot, érvényesítheti.   

  

  

B.  Felhasználóként való regisztrációt követően  
  

A következő szabályok érvényesek kiegészítésképpen.  
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1. Felhasználói fiók létrehozása (regisztráció) és a fiók törlése  

a) A regisztráció keretében Ön által megadott adatokat, az Ön által adott értékelések 

kivételével, kizárólag a kínálat Ön általi használatára alkalmazzuk.  

Ezeket az Öntől származó, általam tárolt adatokat a regisztráció keretén belüli adott 

beviteli maszkokból és az adatai későbbi kiegészítéséből pontosan láthatja.   

  

b) Ennek során csak a következő adatok kötelezők: név, cég, postacím, e-mail cím, 

telefon, számlázási adatok.   

  

c) Regisztrációját bármikor törölheti. Adatai akkor kerülnek 4 héten belül véglegesen 

zárolásra, törlésre vagy anonimizálásra, amennyiben nincs rájuk feltétlenül 

szükségünk számlázási vagy adózási okok miatt.  

  

2. Foglalások, értékelések és egyéb kommunikáció a felhasználók között  

a) Az Ön velünk és más felhasználókkal folytatott kommunikációját maximum hat 

hónapig tároljuk azért, hogy Ön is és én is hivatkozhassunk rá.   

Regisztrált felhasználóként a fiókja segítségével betekinthet a kommunikációjába.   

  

b) Tároljuk a foglalásait a hozzá tartozó adatokkal is azért, hogy fiókjában bármikor 

lekérhesse őket.   

  

Bármikor korrigálhatja a rosszul létrehozott adatokat és amennyiben szükséges, velem is 

korrigáltathatja őket. Az értékelések esetén azonban ez csak az értékelés leadását követő egy 

óráig lehetséges.  


