
A Sporoljvelem.hu mostantól Szallasguru.hu! 
 
Értesítés a www.sporoljvelem.hu oldal üzemeltetőjének személyében bekövetkező változásról 
Tisztelt látogatónk!  
 
Ezúton tájékoztatjuk, hogy a www.sporoljvelem.hu weboldalt 2017.08.31-től a Szallas.hu Kft. 
üzemelteti tovább, a www.szallasguru.hu kedvezményes utazási ajánlatait hirdetve. Köszönjük, hogy 
a Szallas.hu Kft.-t is megtiszteli bizalmával!  
 
Továbbra se maradjon le a legjobb ajánlatokról! Ezért is kínáljuk Önnek a kedvezményes utazások 
piacának meghatározó szereplőjének, a www.szallasguru.hu oldalnak az ajánlatait, hogy vásárlásával 
még többet tudjon spórolni.  
 
Jó válogatást és ne feledje: legyen továbbra is szemfüles és figyelmes! 
 
Amiről most tudnia kell: 
 
Tájékoztatjuk, hogy az Erkont Kft. (a továbbiakban: Jogelőd) tulajdonában álló www.sporoljvelem.hu 
honlapot, az ahhoz kapcsolódó adatbázist és az ezt felülelő üzletágat értékesítette a Szallas.hu Kft. 
(a továbbiakban: Jogutód) (Székhely: 3529 Miskolc, Lévay utca 2. 1. emelet; 
Cégjegyzékszám:05-09-022421; Adószám: 23473706-2-05) részére, aki ezen polgári jogi 
szerződéssel az Erkont Kft. jogutódjává vált.  
 
A www.sporoljvelem.hu honlap üzemeltetését az Erkont Kft. 2017. augusztus 31. napjáig végzi, ezt 
követően a Szallas.hu Kft. veszi át a honlap üzemeltetését, az üzemeltetés átvételét követően 
továbbra is kedvezményes kuponos ajánlatokat fog elérni a honlapon, de az előfordulhat, hogy a 
honlap kinézete és domain címe megváltozik. A domain cím megváltoztatása esetén a 
sporoljvelem.hu domain böngészőbe írásával az új honlapot fogja elérni, amelyet továbbra is 
használni tud regisztrációs adataival. 
 
A 2017 augusztus 31-ét megelőző vásárlásait Ön továbbra is minden további gond nélkül 
felhasználhatja, panaszaival a Szallas.hu Kft.-hez fordulhat, az Ön kuponját a beváltóhelyek továbbra 
is elfogadják, új kupon kiadására nincsen szükség. 
 
Jelen tájékoztató levelünket azért is kapta, mivel az Erkont Kft. adatbázisban szerepelnek személyes 
adatai, melyet a honlapon történő regisztráció vagy hírlevél feliratkozás során önként megadott. 
 
A jogutódlásra tekintettel az Erkont Kft. mint Jogelőd adatkezelő kötelezettsége, hogy tájékoztassa az 
adatkezelő személyében bekövetkezett változásról az adatbázisában szereplő felhasználókat. 
 
 



Ön az Erkont Kft. részére hozzájárulását az „Adatkezelési Tájékoztató” regisztrációkor történő 
kifejezett elfogadásával, illetve a hírlevélre történő feliratkozással adta meg. Ez a hozzájárulás az Ön 
akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása volt, amellyel félreérthetetlen beleegyezését adta 
személyes adatainak kezeléséhez. 
 
A továbbiakban az adásvétel miatt a Szallas.hu Kft. lesz a személyes adatainak kezelője, de az 
adásvétel során elvégezte az adatok további kezelésével kapcsolatos, az Infotv.-ben meghatározott 
érdekmérlegelési tesztet amelyet a következő linken keresztül érhet el. 
 
Az érdekmérlegelési teszt elvégzése során a Szallas.hu Kft és az Erkont Kft. közösen: 
azonosította az érdekmérlegelés teszt tárgyát képező személyes adat kezeléséhez fűződő jogos 
érdekét, megállapította az érdekmérlegelési teszt alapját képező személyes adataival kapcsolatos 
érdekeit, az Ön alapjogait, valamint az adatkezelés folytatásához a Szallas.hu Kft.-nek fűződő jogos 
érdekeit, elvégezte a jogos érdekek és az Ön jogos érdekeinek, alapjogainak súlyozását és ez 
alapján megállapította, hogy a Szallas.hu Kft. az Ön személyes adatait kezelheti a továbbiakban az 
Ön külön hozzájárulása nélkül is. 
  
 Azonban, amennyiben Ön nem szeretné, hogy a Szallas.hu Kft. mint jogutód a továbbiakban 
személyes adatát kezelje, úgy a korábban megadott hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és 
indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja a Szallas.hu Kft. részére címzett, postai vagy 
elektronikus úton a szallas@szallas.hu-ra elküldött jelzésével. 
  
Kérjük pontos azonosítása érdekében levelében írja meg regisztrációkor megadott nevét és email 
címét (az email cím csak akkor szükséges, ha nem a regisztrációkor megadott email címről írja 
levelét, vagy postai úton küldi levelét). 
  
A visszavonás irányulhat: 
hírlevél feliratkozás során megadott adatok kezelésére adott hozzájáruló nyilatkozat visszavonására, 
regisztráció során megadott adatok kezelésére adott hozzájáruló nyilatkozat visszavonására, illetve 
az adatkezeléshez adott hozzájárulás teljes körű visszavonására. 
  
Kérjük levelében jelezze, hogy milyen adatkezelési célhoz adott hozzájárulását kívánja visszavonni, 
ha külön jelzéssel nem él, akkor minden adatát törölni fogjuk. Ebben az esetben az Ön nevét és 
minden egyéb személyes adatát Szallas.hu Kft. haladéktalanul törli a nyilvántartásaiból, ami azt 
jelenti, hogy az Ön részére a továbbiakban direkt marketing tartalmú levelet nem küld és a 
regisztrációval létrejött ügyfélkapcsolatot is megszünteti. 
 
 
 
Budapest, 2017. augusztus 31.  
 
Tisztelettel, 
Erkont Kft. – Szallas.hu Kft. 


