ADATVÉDELMI ÉS COOKIE TÁJÉKOZTATÓ
A jelen Adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: Adatvédelmi tájékoztató) célja, hogy a http://hu.wavin.com/
honlapon keresztül, illetve üzleti kapcsolat keretében a WAVIN Hungary Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társasággal (a továbbiakban: Wavin vagy Adatkezelő) kapcsolatba kerülő természetes személyek
információs önrendelkezési jogát biztosítsa.
I. Az adatkezelő és adatfeldolgozó
WAVIN Hungary Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2072 Zsámbék, Új Gyártelep Pf. 44.
Telefonszám:+36 23 566 000
E-mail cím: www.wavin.hu
Cégjegyzékszám:13-09-065853
Az adatkezelés nyilvántartási száma: ______________________
II. Az adatkezelés célja
Az adatkezelés célja a Wavin természetes személy ügyfeleinek szolgáltatás nyújtásához szükséges személyes
adatinak naprakész nyilvántartása.
Kapcsolattartás a Wavin által forgalmazott termékek értékesítésével kapcsolatosan, valamint számlázáshoz
szükséges adatok nyilvántartása.
A Wavin és az ügyfelek közötti kommunikáció, valamint interakció dokumentálása, rögzítése.
Kapcsolat felvételi lista kialakítása és fenntartása, valamint az ügyfelek megkeresése közvetlen üzletszerzés
céljából. Az ügyfelek közvetlen üzletszerzés céljából történő megkeresés esetén tájékoztatni kell arról, hogy a Wavin
az adatokat milyen forrásból szerezte.
Amennyiben az adatkezelő az adatkezelés fent meghatározott céljától eltérő cél érdekében kívánja felhasználni az
általa kezelt személyes adatokat, az eltérő célról és minden egyéb releváns kiegészítő információról az eltérő célú
adatkezelés megkezdése előtt az érintettek hozzájárulását köteles beszerezni.
III. Adattovábbítás
A Wavin jogosult a személyes adatokat továbbítani a Holland székhelyű WAVIN B.V. (székhely: NL-8011 CW
Zwolle, Stationsplein 3.) részére kapcsolatfelvételi lista kialakítása és fenntartása (CRM adatbázis fenntartása és
fejlesztése) céljából. Az adatkezeléshez hozzájárulás tartalmazza a tájékoztatást, hogy az adatkezeléshez történő
hozzájárulás kiterjed az adattovábbításra is.
A Wavin köteles az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.) 15. § (4) bekezdésében meghatározott adattovábbítási nyilvántartást vezetni a személyes
adatok továbbításáról, amelyet egységesen vezet a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és
lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény 5. § (2) bekezdésében meghatározott nyilvántartással.
IV. Az adatkezelés jogalapja és időtartama
Az adatkezelésre kizárólag az érintett előzetes és önkéntes hozzájárulása (adatszolgáltatása) alapján kerül sor
az alábbi adatok tekintetében:
1.
2.
3.
4.

vezetéknév és keresztnév
lakcím
e-mail cím
telefonszám

5.

nem

Az adatkezelő az érintett adatait kizárólag az érintett előzetes írásbeli hozzájárulása alapján vagy jogszabályba
foglalt kötelezettség teljesítése esetén továbbítja harmadik személy részére.
Az érintett az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen
visszavonhatja.
Az adatkezelés megszűnik, ha:
az érintett az adatkezeléshez történő hozzájárulását visszavonja vagy
az adatkezelés fent meghatározott célja megszűnik.
V. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai
Tájékoztatás
Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint
megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi
incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes
adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül,
közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.
A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet
az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.
Helyesbítés és törlés vagy zárolás
Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő
rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.
A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos vagy téves - és ez az állapot
jogszerűen nem orvosolható-, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az
adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló
információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat
kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét
követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy
törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.
Tiltakozás az adatkezelés ellen
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez
szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy
tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
Közvetlen üzletszerzéssel kapcsolatos adatkezelés
a) a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg az érintettet írásban tájékoztatni kell arról, hogy a megkereső az adatokat milyen
forrásból szerezte; az adatfelhasználás céljáról, módjáról, időtartamáról, az adatkezelés során közreműködő
(megbízott) igénybevételéről és az esetleges későbbi adatátadási szándékról; az adatkezelésre jogosult szerv vagy
személy nevéről és címéről, valamint arról, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, és jogában áll adatainak a megjelölt
célra vagy annak egy részére történő kezelésének a megszüntetését kérni;
b) biztosítani kell számára azt a jogot, hogy a további együttműködést bármikor indokolás nélkül megtagadhatja, és
erről írásban tájékoztatni kell;

c) név- és lakcímadatok Közvetlen üzletszerzésre irányuló tevékenységek céljából történő kezelését meg kell
szüntetni, amennyiben ezt az érintett kéri, vagy adatainak kezeléséhez nem járul hozzá;
Bírósági eljárás
Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az
adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani.
A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
A NAIH eljárásának kezdeményezése
A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok
kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok
gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Email: ugyfelszolgalat@nahi.hu
Honlap: http://www.naih.hu
VI. Cookie tájékoztató
A cookie-k
Úgynevezett „cookie-kat” („süti” - kisméretű egyedi szöveges információs fájl) akkor tárolhatunk az Ön számítógépén,
amikor Ön a honlapunkra látogat. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy a következő alkalommal, amikor ellátogat
hozzánk, felismerjük az Ön számítógépét. A legtöbb Internet-böngésző úgy van beállítva, hogy automatikusan
elfogadja e cookie-kat. A cookie folytán általunk gyűjtött információ egyedileg az Ön számítógépéhez kötődik, és
tartalmazhatja az Internet Protocol (IP) címet, a weblapunkhoz való hozzáférésének az időpontját és tartamát,
valamint azt, hogy a webhely mely részeit kereste fel. A fenti információkat statisztikai célokból, a honlapunk
felhasználásának és használhatóságának nyomon követése érdekében gyűjtjük. Ön a böngészője beállításával
eldöntheti, hogy kér-e értesítést arról, ha a honlap cookie-t kíván elhelyezni a böngészőjében, vagy megtagadja a
cookie-k elhelyezését. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ebben az esetben, a továbbiakban nem tudja igénybe venni
a honlapunk valamennyi szolgáltatását.
A jelen Adatvédelmi tájékoztató 2016. július 19. napján lép hatályba.

