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b) az érdekmérlegelés keretében
(ÁAR 6. cikk (1) bek. f) pontja)
Szükség esetén a szerződés tulajdonképpeni teljesítésén
túl is kezeljük az Ön adatait saját jogos érdekeink vagy
harmadik fél jogos érdekeinek védelme érdekében:
– szolgáltatások és termékek értékesítés-irányítását és
továbbfejlesztését célzó intézkedések
– jogi igények érvényesítése és védekezés jogviták
esetén
– épületek és létesítmények biztonságát szolgáló
intézkedések
– a Max Weishaupt vállalatcsoporton belüli szervezeti
folyamatok

A Weishaupt csoport társaságai nagy figyelmet fordítanak a
személyes adatok védelmére.
A következő információkkal áttekintést kívánunk nyújtani
személyes adatainak általunk történő kezeléséről, valamint az Önt
az adatvédelmi jogszabályok [általános adatvédelmi rendelete
(ÁAR és NAT)] alapján megillető jogokról. Arra nézve, hogy mely
adatokat és milyen módon használunk, a kért, illetve
megállapodás szerinti szállítások és szolgáltatások köre az
irányadó.
Ebből következik, hogy a jelen tájékoztató nem minden része
érvényes Önre. Ki az adatkezelő, és kihez fordulhat?

c) az Ön hozzájárulása alapján
(ÁAR 6. cikk (1) bek. a) pontja)
Amennyiben Ön kifejezetten hozzájárult személyes
adatainak meghatározott célra (pl. felmérések,
véleményezés, rendezvényekre történő meghívás, fotók
készítése és közzététele, reklámakciók stb.), akkor az
adatkezelés jogszerűsége az Ön hozzájárulásán alapul. A
megadott hozzájárulás bármikor visszavonható jövőbeli
hatállyal. Ugyanez érvényes az ÁAR hatályba lépése,
vagyis 2018. május 25. előtt felénk történt hozzájáruló
nyilatkozatok visszavonására is. A hozzájárulás
visszavonása csak a jövőre nézve hatályos, és nem érinti
a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Visszavonó nyilatkozatot bármikor tehet:
e-mailben: datenschutzbeauftragter@weishaupt.de

Adatkezelő: Weishaupt Hőtechnikai Kft., Budai u. 6.,
H-2051 Biatorbágy
amely ezáltal a „felelős szerv” is egyúttal.
Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:
üzemi adatvédelmi tisztviselőnk a
datenschutzbeauftragter@weishaupt.de címen érhető el, vagy
postai úton a fenti cégnévre és címre, az adatvédelmi tisztviselő
részére címzett levélben.

1.

Milyen típusú adatokat kezel a Weishaupt csoport?
Az üzleti kapcsolataink ápolása során vevőinktől vagy más
érintettektől kapott személyes adatokat kezelünk. Ezenkívül –
amennyiben szerződéses szolgáltatásaink teljesítéséhez
szükséges – kezelünk nyilvánosan hozzáférhető forrásokból
(pl. a sajtóból vagy az internetről) származó, megbízható
módon kinyert vagy részünkre más vállalatok, szerződő felek
vagy egyéb harmadik felek (pl. gazdasági információs
szolgálat) által jogszerűen továbbított személyes adatokat.
Lényeges személyes adatok:
– vezetéknév és utónév
– cím, e-mail cím, telefonszám vagy faxszám
– személyazonosító adatok (pl. igazolványadatok)
– számlaadatok, amennyiben szükséges (pl. elektronikus
banki beszedésnél)
Ezenkívül kezelünk minden olyan információt, amely az
Önökkel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges.

2.

Az adatkezelés célja és jogalapja
A személyes adatokat az EU általános adatvédelmi rendelete
(ÁAR) és (NAT) szerint kezeljük.
a) Az ÁAR 6. cikk (1) bek. b) pontja szerinti szerződéses
kötelezettségek teljesítése céljából
Az adatfeldolgozás céljai elsősorban a konkrét
termékhez, illetve konkrét szolgáltatáshoz igazodnak.
Az Ön adatait elsősorban a következő okokból gyűjtjük:
– szerződéses kötelezettségeink teljesítése
– a szerződéskötés előkészítéséhez kapcsolódó
kötelezettségek teljesítése
– törvényi kötelezettségeink (pl. az EU szankciós listák
ellenőrzésének) teljesítése
– hogy Önt, mint vevőt azonosíthassuk
– számlázás, és adott esetben – határidőre nem teljesített
fizetés esetén – fizetési felszólítás küldése
– az Önnel szembeni esetleges igények érvényesítése
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d) törvényi kötelezettség alapján
(ÁAR 6. cikk (1) bek. a) pontja)
(pl. az európai szankciós listák ellenőrzése céljából a
kiviteli ellenőrzés keretében)

3.

Ki kapja meg az Ön adatait?
A vállalaton belül az adatokhoz hozzáférnek mindazok,
akiknek szerződéses és törvényi kötelezettségeink
teljesítéséhez szüksége van rájuk. Szintén megkaphatják az
általunk alkalmazott szolgáltatók az adatokat, erre a célra.
Ilyenek lehetnek többek között az informatikai szolgáltatások,
logisztika, nyomdai szolgáltatások, telekommunikáció,
tanácsadás területén működő szolgáltatók, bankok,
biztosítók, könyvvizsgálók és hatóságok.
Amennyiben harmadik fél hozzáférést kap az Ön személyes
adataihoz, a Weishaupt megteszi a szükséges technikai és
szervezési intézkedéseket annak szavatolására, hogy az Ön
személyes adatait csak a szükséges mértékben kezeljék.
Vevőinkre vonatkozó információkat alapvetően csak akkor
adunk tovább, ha a törvényi rendelkezések azt szükségessé
teszik, a vevő kifejezetten hozzájárult, vagy a továbbadás a
szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítéséhez szükséges. A
globális vállalatként általunk rögzített adatokat a világszerte
jelen lévő Weishaupt konszernen belül nemzetközileg
terjeszthetjük, amennyiben ehhez a Weishaupt csoportnak
jogos érdeke fűződik az ÁAR 6. cikk (1) bek. f) pontja szerint.
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4.

Továbbítják az adatokat harmadik országba?
Az Európai Unió tagállamain kívülre (ún. harmadik államokba)
adattovábbítás csak abban az esetben történik, ha
– az Ön megbízásainak (pl. fizetési megbízások)
teljesítéséhez szükséges,
– törvény írja elő (pl. adójogi jelentési kötelezettségek),
vagy
– Ön hozzájárulást adott.

Kapcsolattartó:
Weishaupt Hőtechnikai Kft.
H-1125 Budapest
Budai u.6.
E-mail: adatvedelem@weishaupt.hu

7.

Kötelező Önnek közölnie az adatait?
Üzleti kapcsolatunk keretében közölnie kell azokat a
személyes adatait, amelyek az üzleti kapcsolat létesítéséhez,
teljesítéséhez és befejezéséhez, valamint az azokkal
összefüggő szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez
szükségesek, vagy amelyek gyűjtésére törvény kötelez
bennünket. Ezen adatok hiányában általában nem tudunk
Önnel szerződést kötni, azt végrehajtani, illetve befejezni.

8.

Kapcsolattartás
Személyes adatainak kezelésére vonatkozó kérdések és
panaszok esetén azt ajánljuk, hogy forduljon adatvédelmi
tisztviselőnkhöz:

Amennyiben adatokat továbbítunk harmadik államba, úgy
betartjuk, vagy az általunk megbízott adatfeldolgozó betartja
az ÁAR 44. cikk ebben az összefüggésben érvényes
feltételeit annak biztosítása érdekében, hogy a természetes
személyek az ÁAR-ben garantált védelme ne kerüljön
veszélybe.

5.

6.

Mennyi ideig tároljuk az Ön adatait?
Személyes adatait annyi ideig kezeljük és tároljuk, ameddig
szerződéses és törvényi kötelezettségeink teljesítéséhez
szükséges, vagy a törvényi megőrzési határidők előírják a
tárolást. Ennél figyelembe kell venni, hogy üzleti
kapcsolatunk egy olyan kötelem, amelyet általában évekre
létesítenek.

Az Önt, mint érintettként megillető jogok
Minden érintettet megilleti az ÁAR 15. cikk szerinti
tájékoztatáshoz való jog és az ÁAR 16. cikk szerinti
helyesbítéshez való jog. Ön kérheti helytelen személyes
adatainak helyesbítését vagy az általunk tárolt személyes
adatainak a kiegészítését.

Adatvédelmi tisztviselő:
Weishaupt Hőtechnikai Kft.
H-1125 Budapest
Budai u.6.
vagy
E-mail: adatvedelem@weishaupt.hu

Joga van a törlésre az ÁAR 17. cikke szerint. Kérheti az
általunk tárolt személyes adatainak törlését, amennyiben a
kezelésük nem a véleménynyilvánítás és a tájékozódás
szabadságához való jog gyakorlása, valamely jogi
kötelezettségnek való megfelelés, illetőleg közérdekből
végzett feladat végrehajtása, vagy jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez
szükséges.
Joga van az adatkezelés korlátozására az ÁAR 18. cikke
szerint. Kérheti tőlünk adatai kezelésének korlátozását,
amennyiben vitatja adatainak helyességét, az adatok
kezelése jogszerűtlen, de a törlésüket elutasítja.
Joga van a tiltakozásra az ÁAR 21. cikke szerint.
Joga van az adathordozhatóságra az ÁAR 20. cikke szerint.
Kérheti a részünkre átadott személyes adatainak az Ön
részére, strukturált formátumban történő továbbítását.
A betekintési jog és a törlési jog esetében az ÁAR szerinti
korlátozások érvényesek.
Ezenkívül joga van panasszal élni az illetékes adatvédelmi
felügyeleti hatóságnál (ÁAR 77. cikk). Panasszal élhet a
cégünk esetében illetékes felügyeleti hatóságnál például
akkor, ha úgy véli, hogy személyes adatait jogszerűtlenül
kezeljük. Az adatkezelő esetében illetékes hatóság: Nemzeti
Adatvédelmi és Információs Hatóság; H-1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
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