Feliratkozás hírlevélre
KEDVES UTASUNK!
Kérjük iratkozzon fel hírlevelünkre, így mindig jól értesült
lehet! Egyúttal szíveskedjen az adatkezelési tájékoztatónkat
elolvasni, elfogadni.
Adatkezelési tájékoztató
Útjainkra az utazási feltételeink, adatkezelési szabályzatunk
és elfogadásával lehet jelentkezni, melyek a continent.hu
weboldal kapcsolat menü, almenüiben megtekinthetők.

Adatvédelmi irányelvek
Adatkezelési tájékoztató / GDPR
Kedves Utasaink, Partnereink, hírlevélre feljelentkezettek!
A 2016/679/Európai Uniós rendelet (GDPR), annak adatkezelési
szabályzata alapján, szükségünk van az Ön / Önök
hozzájárulásához, mely alapján adatai / adataik továbbra is
szerepelhessenek listánkon és elektronikus úton kapcsolatot
tarthassunk Önökkel.
A Continent Utazási Iroda az első pillanattól kezdve
– tiszteletben tartja Utasai, Partnerei, hírlevélre
feljelentkezett személyek adatainak védelmét, kezelését – a
mindenkori rendeletek, szabályozások figyelembevételével,

melyet az alábbi adatvédelmi tájékoztató szerint kiegészítünk.
Kérjük szíveskedjen a következő linket megnyitni, elolvasni és
elfogadni.
Adatkezelési tájékoztató
Amennyiben továbbra is szeretné kapni hírlevelünket, akkor úgy
vesszük – hogy adatvédelmi tájékoztatónkat elolvasta,
értelmezte és elfogadta.
Ellenkező esetben kérjük szíveskedjenek lejelentkezni
hírlevélről, “unsubscribe from this list” -tel.

a

Adatai kezelésével kapcsolatos bármilyen további kérdéssel
vagy kéréssel forduljanak hozzánk bizalommal , a következő email címen: travel@continent.hu
Üdvözlettel és köszönettel: Gábrielné Juhász Eta
Continent Utazási Iroda 5600 Békéscsaba, Gyóni G. u. 21.
ügyeleti tel.: 30/9-357-985
Continent elektronikus hírlevél
Az adatgyűjtés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail
hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az
aktuális információkról, utak ajánlatáról.
Az érintettek köre: hírlevélre feliratkozó személyek. Az
adatkezelés
jogalapja:
az
érintett
önkéntes
feliratkozása, hozzájárulása
Az adatok megismerésére jogosult adatkezelő személy: a
Continent ügyvezetője. Az adatkezelés időtartama: a
hozzájárulás visszavonásáig, leiratkozásáig.
Az adatok módosítását és törlését a további módok szerint is
lehet kezdeményezni:
– e-mail útján a travel@continent.hu címen
– telefonon a 06-30/9-357-985 számon
– levélben a Continent Utazási Iroda, 5600 Békéscsaba, Gyóni

G. u. 21. címen.
A Continent Utazási Iroda a birtokába jutott személyes
adatokat, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései
szerint kezeli, valamint a 2016/679/Európai Uniós rendelet
(GDPR) szerint, harmadik félnek nem szolgáltatja ki.
A Continent adatkezelési alapelvei összhangban vannak az
adatvédelemmel kapcsolatos aktuális, hatályos jogszabályokkal.
A Szolgáltató ügyfelei és hírlevél-feliratkozói számára
időszakosan elektronikus levelet küldhet szolgáltatásainak
bővüléséről, aktuális útjairól, akcióiról és műszaki
fejlesztéseiről.
Az adatok szolgáltatása minden esetben önkéntes, hírlevélre
jelentkezés: adatkezelési tájékoztatónk elfogadásával.

