Kedves Vendégünk!
Az Urban Food Kft. munkatársai elkötelezettek az új koronavírus terjedésének megelőzésében, és
vendégei egészségének megőrzésében.
Nyilatkozom, hogy nem voltam egy háztartásban olyan élő személlyel, aki az elmúlt 14 napban
igazoltan Covid-19 pozitív, vagy nem voltam olyan személlyel kapcsolatban, akinek hatósági házi
karantént rendeltek el!
Amennyiben a foglalásnál adatait megadja, úgy tekintjük, hogy a lenti tájékoztatót – beleértve az
adatkezelési tájékoztatót is – elolvasta, megértette és tudomásul vette.

Amennyiben az alábbi tüneteket észleli magán:
•
•
•

37 foknál magasabb láz,
köhögés,
nehéz légzés, fulladás,

azonnal vegye fel a kapcsolatot az egészségügyi szolgálattal vagy menjen be a kijelölt kórházba, további
orvosi kezelés érdekében.

Kérjük, tartsa be a megelőző intézkedéseket, úgy mint: gyakran mosson kezet, zsebkendőbe köhögjön,
tüsszentsen (amelyet aztán dobjon a szemetesbe), szükség esetén viseljen maszkot.
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A FENT MEGADOTT ADATOK TEKINTETÉBEN
Adatkezelők: a fent említett cég (a továbbiakban Urbanfood)
•

Urban Food Kft., 2092. Budakeszi, Szél utca 10. (Az Urban Food Kft. jogosult az adatok
kezelésére, továbbá arra, hogy az adatkezelésről tájékoztatást nyújtson az adatalanyok részére,
és minden, az adatkezeléssel kapcsolatos megkeresésre reagáljon)

Cél és jogalap: A személyes adatok megadása és kezelése az Urbanfood munkavállalói, illetve annak a
székhelyén dolgozó, oda látogató személyek létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges.
Adatok biztonsága: Az Urbanfood technikai, adminisztratív és fizikai intézkedésekkel biztosítja az
adatok megfelelő védelmét. Az adatokhoz kizárólag a kijelölt alkalmazottak férnek hozzá.
Címzettek és adatfeldolgozók: A személyes adatokat az Urbanfood az illetékes hatóságoknak azok
felhívása esetén továbbítja. Adatfeldolgozóként az Urban Food korlátolt felelőségű társaságot veszi
igénybe.

hello@urbanfood.hu

www.urbanfood.hu

Adatmegőrzés időtartama: A személyes adatok kezelésére a cél megvalósulásáig, de legfeljebb 6
hónapig kerül sor.
Az adatalanyt az alábbi jogok illetik meg:
•
•
•
•

személyes adataihoz hozzáférhet (a kezelt adatairól másolatot is kérhet),
kérheti személyes adatai módosítását, helyesbítését, pontosítását,
kérheti személyes adatai törlését (ahol ez lehetséges)
kérheti az adatkezelés korlátozását,
o amennyiben vitatott az adatok pontossága (a korlátozás mindaddig tart, amíg ki
nem derül, hogy az adatokat pontosítani szükséges vagy sem),
o ha az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett
kéri azok korlátozását
o ha az adatkezelőnek már nincs szüksége a megadott adatokra, a meghatározott
célból, de az érintett személy igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez.
érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Kérjük, a fenti jogok érvényesítése, illetve bármilyen kérdés esetén a hello@urbanfood.hu e-mail címre
írjon, és jelölje meg a „látogatói adatok – megelőző intézkedések” tárgyat.
•

Jogorvoslathoz való jog: az adatalany jogainak megsértése esetén jogosult a lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulni, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, posta cím:
1530 Budapest, Pf. %., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: https://naih.hu/) bárki
vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy jogsérelem következett be, vagy annak
közvetlen veszélye fennáll. A törvényszék a kérelem tárgyában soron kívül jár el.
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