
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

A Water&Soil Kft. tulajdonában lévő https://www.waterandsoil.eu honlapon az érintettek 
hozzájárulása után gyűjtött adatokkal kapcsolatos adatkezelésről. 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató („Tájékoztató”) a honlapon kapcsolatot létesítők hozzájárulási 
nyilatkozataiban engedélyezett személyes adatokkal kapcsolatban tájékoztatja az érintettet az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete („GDPR”) 13. cikke alapján.   

AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI 

Water&Soil Kft. 

Székhely:      1027 Budapest, Lipthay u. 9. 

Telephely:    5130 Jászapáti, 0245/10 hrsz 

Adószám:    24895745-2-41 

Cégjegyzékszám:  01-09-188070 

Képviselő:   Vattay Antal ügyvezető 

E-mail:        antal.vattay@waterandsoil.eu 

Telefon:    +36 30 996-2507 

 

KAPCSOLATFELVÉTEL HONLAPRÓL 

Az adatkezelés célja: előzetes tájékoztatás a Vállalkozás termékeiről, szolgáltatásairól és az árakról, 
valamint online kapcsolat felvételi lehetőség biztosítása. 

Az adatkezelés jogalapja: a kapcsolatot kezdeményező személy előzetes hozzájárulása (GDPR 6. cikk 
(1) bekezdés a) pont) 

A kezelt személyes adatok köre: vezetéknév és keresztnév; cégnév; e-mail cím 

A kezelt adatok továbbítása: a szerződött forgalmazók felé  

Az adatkezelés időtartama: üzleti kapcsolat lezárásáig, felülvizsgálat 5 évente 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Ha Ön nem adja meg a kért adatokat, 
nem tudunk személyre szabott ajánlatot adni. 

Adatkezelés visszavonása: a hozzájárulást antal.vattay@waterandsoil.eu e-mail címre küldött üzenettel 
bármikor vissza lehet vonni. 

ADATTOVÁBBÍTÁS PARTNER FELÉ 

Adatkezelő szolgáltatásaiból adódóan az érintett ügyfelek adatait továbbítja az EGT/EU tagállamaiban 
székhellyel/tevékenységi központtal rendelkező Partnerei felé, amennyiben az érintett önkéntesen 
hozzájárult az adatok továbbításához, (vagy az adattovábbítás lehetősége más jogalapon nyugszik) az 
alábbi szabályok betartásával.  
 

https://www.waterandsoil.eu/
mailto:antal.vattay@waterandsoil.eu


Adatkezelő Partnere felé történő adattovábbítás jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. 
Amennyiben az adattovábbítás jogalapja ettől eltérő, arról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja az 
érintettet.  
 

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe kívánja 
venni, és hozzájárul ahhoz, hogy adatát az Adatkezelő továbbíthassa az EGT/EU tagállamaiban 
székhellyel/tevékenységi központtal rendelkező Partnere számára.  
 

Kezelt (továbbított) adatok köre és célja: érintett által előzetesen meghatározott/jóváhagyott személyes 
adat azonosítás, szolgáltatás/termék értékesítés, kapcsolatfelvétel teljesítéséhez kerül felhasználásra  
 

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy a továbbítandó/továbbított személyes adatok körei az 

adott űrlap alapján (azonosítószám, név, e-mailcím, telefonszám, dátum), ezért kéri azok előzetes 
áttekintését a jóváhagyást/hozzájárulást megelőzően.  
 

A fenti adatok kizárólag akkor kerülhetnek továbbításra a Partner felé, ha a továbbítás jogalapja 
tisztázott (pl. érintett előzetesen és önkéntesen hozzájárult) és az adat az adott szolgáltatás/értékesítés 
teljesítéséhez feltétlenül szükséges.  
 

Az adatkezelés célja az érintett felé történő szaktanácsadás nyújtása. 

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:  
 

Az érintett a Kapcsolat adatfelvételi űrlapot tölt ki személyes adatai megadásával. 
 

Adatkezelő képviselője a szolgáltatással és a kapcsolódó adattovábbítással kapcsolatos 
tájékoztatást ad az érintett számára, megjelölve az adattovábbítás címzettjét, az adattovábbítás 
célját, módját, egyéb releváns információkat és kéri az érintett írásbeli hozzájárulását a 
továbbításhoz.  
 

Amennyiben érintett az adattovábbítást kívánja, a vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatot kitölti, 
amelyet az Adatkezelő letárol az e-mail szerverén.  
Adatkezelő az adattovábbítással érintett adatokat az adott Partner elvárásainak megfelelő módon 
vagy úton (elektronikusan) továbbítja a Partner felé és az adattovábbítási nyilvántartást vezeti.  
  

Amennyiben Adatkezelő az adatokat elektronikus úton a levelezőrendszer tárolja, amely számítógépről 
és telefonról is elérhető. Megfelelő intézkedésekkel gondoskodunk arról, hogy a személyes adatokat 
védjük többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. 
Rendszeres biztonsági adatmentés a tárhely szolgáltatásokhoz tartozik. 

 

Amennyiben adatokat papír alapon tárolja, úgy arra alkalmazza az Iratkezelési Szabályzat 
rendelkezéseit. Bárhogyan is tárolja az adatokat az Adatkezelő, biztosítja azt hozzáférési/jogosultsági 
rend kialakításával, hogy kizárólag az a Munkatárs férhessen hozzá az adatokhoz, akinek feladatainak 

ellátásához ez szükséges.  
 

Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének 
elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli. 
 

ADATBIZTONSÁGI GARANCIÁNK ADATKEZELŐKÉNT 

A Vállalkozás számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a telephelyén és az 
adatfeldolgozóinál találhatók meg. A személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során 
alkalmazott informatikai eszközöket úgy választjuk meg és üzemeltetjük, hogy a kezelt adat: 

  az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás) 

  hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége) 

  változatlansága igazolható (adatintegritás) 



  a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen 

 

Különös gondossággal figyelünk az adatok biztonságára, megtesszük továbbá azokat a technikai és 
szervezési intézkedéseket és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR szerinti 
garanciák érvényre juttatásához szükségesek.  
Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, 
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, 
sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 
 

A Vállalkozás és partnereink informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel 
támogatott csalás, a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető 
támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal 
is gondoskodik. Az adatok napi biztonsági mentése megoldott.  
Az adatvédelmi incidensek elkerülése érdekében cégünk minden lehetséges intézkedést megtesz, egy 
ilyen incidens bekövetkezése esetén haladéktalanul fellépünk a kockázatok minimalizálása, a károk 
elhárítása érdekében. 

AZ ÉRINTETTEK JOGAI 

Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(Infotv.), és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR) alapján az érintett 
jogai a fenti adatkezelésekkel kapcsolatban a következők: a tájékoztatás joga, a helyesbítés joga, adatai 
hordozhatóságának joga, a törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok 
zároláshoz/korlátozáshoz való jog, a visszavonáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, a jogorvoslathoz 
való jog, bírósághoz, hatósághoz fordulás joga.  

Az érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint egyéb jogaik gyakorlását az Adatkezelő elérhetőségére 
küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb 
időn, de maximum 30 napon belül megvizsgálja és megválaszolja és megteszi a szükséges lépéseket 
a tájékoztató és a jogszabályban foglaltak alapján.  

Jogorvoslatért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet fordulni.  Cím: 1125 
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c  

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron  

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a Tájékoztatót bármikor módosítsa. Az Adatkezelő a 
módosításról az Érintettet a honlapon való közzététel útján, a módosítás hatályba lépését megelőzően 
legalább 8 nappal értesíti.  
 

 

 

Hatályos: 2018. május 25-től 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


