ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Személyes adatainak kezelése az Európai Unió 2016/679 rendelete, azaz az Általános Adatvédelmi
Rendelet (GDPR) rendelkezéseinek megfelel. A tájékoztatót a személyes adatok megszerzésének
időpontjában kell az érintett rendelkezésére bocsátani !!!
1./ Az érintett (fogyasztó) személyes adatai, amelyre az adatkezelés kiterjed:
a) Név b) Lakcím vagy c) Székhely (egyéni vállalkozó) d) Adószám (egyéni vállalkozó) e)
Telefonszám f) E-mail
2./ Az adatkezelő kiléte és elérhetőségei: Waremagyarország Kft. (Képviseli: Vámosiné Durecz
Adrienn és Vámosi András ügyvezetők)
Székhely: 8200 Veszprém, Budapest u. 36.
Telefonszám: 88/569-569
E-mail: office@waremagyarorszag.hu
3./ Adatvédelmi tisztviselő: nincs
4./ A személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja:
a) cél:
- az érintett által kért, az adatkezelő által pedig adott (ár) ajánlat kezelése,
-a szerződés teljesítése, illetve az adatkezelő jogos igényének érvényesítése, amennyiben az érintett
fizetési kötelezettségének nem tenne eleget, vagy az adatkezelőnek szavatossági igénye van az
érintett felé. A név és lakcím vagy székhely, adószám adatra az adatkezelő által kibocsátandó
számla kiállítása érdekében is szükség van. A telefonszámra, e-mail címre azért van szükség,
hogy az adatkezelő az árajánlat készítésével, szerződés teljesítésével kapcsolatban értesíteni
tudja az érintettet.
b) jogalap:
- az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az
a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges,
- az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges,
- az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
- az 1./e)-f) pontban foglalt adat: az érintett hozzájárulását adta személyes adatának a fenti célból
történő kezeléséhez, mivel az érintett kijelenti, jelen tájékoztató aláírásával hozzájárul
telefonszáma és e-mail címe kezeléséhez.
Az érintett jogosult arra, hogy az 1./ e)-f) pontban foglalt adat kezeléséhez szükséges hozzájárulását
bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a
visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
5./ A személyes adatok címzettjei lehetnek:
- könyvelő (folyamatos könyvviteli szolgáltatás teljesítése az adatkezelő részére)
- ügyvéd (abban az esetben ha az adatkezelő peres vagy peren kívüli képviseletét látja el az
érintettel szemben)
- alvállalkozó (abban az esetben, ha az adatkezelő megbízásából a beépítést végzi)
6./ Az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja a
személyes adatokat.
7./ A személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam
meghatározásának szempontjai:
- a szerződéses jogviszony tartama alatt folyamatos,
- amennyiben a szerződés az ajánlat ellenére, az érintett vagy az adatkezelő kifejezett nyilatkozata
alapján nem jön létre, az összes személyes adat haladéktalanul,
- amennyiben a szerződés megszűnik és az érintettnek tartozása az adatkezelő irányába nincs, az 1./
e)-f) pontban foglalt adat a jogviszony megszűnésekor haladéktalanul,
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- amennyiben a szerződés megszűnik, azonban számla kiállítására nem került sor, de az adatkezelő
irányába az érintettnek tartozása van, az 1./ e)-f) pontban foglalt adat haladéktalanul, míg az 1./ a)d) pontban foglalt adatok a legutolsó fizetési kötelezettsége esedékessé válásának napjától számított
5. évben,
- amennyiben a szerződés megszűnik az 1./ a-d) pontban foglalt adat az adatkezelő általi számla
kibocsátásától számított és az adatkezelőre vonatkozó, jogszabályban meghatározott bizonylat
megőrzési határidő lejártát követő napon,
- amennyiben az érintett az árajánlatot elfogadja, a szerződést azonban ezzel párhuzamosan nem
köti meg, de kifejezett elutasító nyilatkozatot sem tesz, az összes személyes adata legkésőbb az
ajánlat elfogadásától számított 366 napon az adatkezelő által törlésre kerül.
8./ az érintett jogai:
- kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok
kezelése ellen, valamint az érintettnek az adathordozhatósághoz van joga,
- a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz panaszt nyújthat be.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
Honlap: http://naih.hu
9./ Az adatkezelő automatizált döntéshozatalt,ideértve a profilalkotást is, nem végez.
10./ Az 1./ a)-d) pontokban írt személyes adatok hiánya esetén az adatkezelő és az érintett
között szerződés nem jön létre. Ha Ön a weboldalt tájékozódási céllal használja, azaz ha nem adja
meg adatait, akkor csak azokat a személyes adatokat gyűjtjük, amelyeket az Ön internetböngészője
továbbít a kiszolgálónknak.
11./ Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést
kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja az érintettet erről az eltérő célról és a
7-10.) pontokban foglalt minden releváns kiegészítő információról.
12./ Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén, amennyiben az magas kockázattal jár az érintett
jogaira és szabadságára nézve, az adatkezelő késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet. Az
érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
- az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az
intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen
azokat az intézkedéseket
– mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel
nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;- az adatkezelő az
adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az
érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az említett magas kockázat a továbbiakban
valószínűsíthetően nem valósul meg;
- a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket
nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell
hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
Társaságunk adatkezelésével kapcsolatos részletes szabályok honlapunkon az Adatkezelési
Szabályzatban ismerhetőek meg.
Legutolsó frissítés: 2020. március 03.
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