
 

25 számú melléklet 

Adatkezelési tájékoztató szerződött partnerek, vevők, képviselőik, kapcsolattartóik adatainak kezeléséről  

I. Adatkezelő: 

NÉV: VIS-ANIMI Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 

RÖVIDÍTETT NÉV: VIS-ANIMI Kft. 

SZÉKHELY: 5600 Békéscsaba, Baross utca 34. 

CÉGJEGYZÉKSZÁM: Cg.04-09-007601 

VEZETVE: a Gyulai Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában 

ADÓSZÁM: 14028092-2-04 

STATISZTIKAI SZÁMJEL: 14028092-4321-113-04. 

HONLAP: http://www.wattbcs.hu/ 

KÉPVISELI: Szabó Renáta ügyvezető, önállóan 

TOVÁBBIAKBAN: Társaság / Adatkezelő / Munkáltató / Üzemeltető 

II. Adatvédelmi felelős és elérhetőségei: 

név: Tóthné Uhljár Gyöngyi 

mobil telefonszám: +36 30 3812842 

e-mail cím: gyongyi@wattbcs.hu 

Az Adatkezelő az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendelete (a 
továbbiakban: GDPR) előírásai alapján ezúton tájékoztatja a szerződéses partnereit, vevőit, a partner, vevő, valamint 
kapcsolattartói személyes adatainak az Adatkezelő által történő kezeléséről. A jelen Adatkezelési Tájékoztató az Adatkezelő 
és a szerződött partner közötti szerződés elválaszthatatlan részét és mellékletét képezi. A jelen Adatkezelési Tájékoztatót a 
szerződött partner köteles az adatkezeléssel érintett kapcsolattartójának átadni. 

III. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre, adatkezelés időtartama, célja, jogalapja:  

Az Adatkezelő és a szerződött partner közös jogos érdeke a kapcsolattartói adatok kezelése, mivel az szükséges az 
Adatkezelő és a szerződött partner közötti szerződés teljesítéséhez, a szerződéssel kapcsolatos kapcsolattartáshoz, a 
szerződött partner részére a megkötött szerződéssel kapcsolatban történő értesítések küldéséhez. A kapcsolattartónak csak 
a feltétlenül szükséges adatait kezeli az Adatkezelő, így a kapcsolattartó alapvető jogai és szabadságai az adatkezeléssel 
nem sérülnek, és nem élveznek elsőbbséget az Adatkezelő és a szerződött partner fenti jogos érdekeivel szemben.  
 

Érintettek köre 
- szerződéses partnerek kapcsolattartói 
- természetes személy szerződő partnerek 

Kezelt adatok köre 
- név 
- telefonszám 
- e-mail cím 

Kezelt adatok forrása szerződött partner adatszolgáltatása 

Adatkezelés célja 

- kapcsolattartás  
- szerződés teljesítése  
- igény- és jogérvényesítés  
- a Partner számára feltehetően releváns információk átadása 
- a kapcsolattartó azonosítása, kapcsolattartás, illetéktelenek a személyes 
adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása 

Adatkezelés jogalapja 
- GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Érintetti hozzájárulás 
- GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek 

Adattárolás időtartama, törlés időpontja 

Ha az adat a szerződésben szerepel: a szerződés megszűnésétől számított 
8 (nyolc) év.  
Ha az adat nem a szerződésben szerepel: a kapcsolattartó személyes 
adatait mindaddig kezeljük, amíg nem jut tudomásunkra, hogy a 
kapcsolattartó már nem áll a jelen adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott 
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kapcsolatban a szerződéses partnerrel, de maximum a szerződés 
megszűnésétől számított 8 (nyolc) évig 

IV. Adatfeldolgozók 

Adatfeldolgozó neve és címe  Adatfeldolgozás célja  

Dr. Sebők Levente-István Ügyvédi Iroda 
székhely: 1051 Budapest, Október 6. utca 
22. földszint 2. 
Tel: +36(1)7985875 
e-mail: levente.sebok@avocat.hu  

igényérvényesítés, követeléskezelés. A jogi igényérvényesítéshez 
kapcsolódó adatkezelés vonatkozásában elvégzett érdekmérlegelési teszt a 
Társaság Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatának 32. számú 
mellékletét képezi. 

Smartprog Kft. 
5700 Gyula, Kerék utca 29. 
Tel: +36(70)3868866 
e-mail: info@smartprog.hu  

tárhely szolgáltatás nyújtása  

Katona Edit ev. 
5600 Békéscsaba, Jókai utca 4. 3/7. 
Tel: +36(20)3558662 
 

Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás,  
Világháló-portál szolgáltatás 
 

Magyar Posta Zrt. 
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 

Egyéb postai, futárpostai tevékenység 

GLS General Logistics Systems 
Hungary Csomag-Logisztikai Kft. 
Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa 
utca 2. 
cégjegyzékszám: 13-09-111755 
adószám: 
12369410-2-44 

kiszállítás 

ELITÖR Kft. 
5600 Békéscsaba, Bethlen utca 28. 
Tel: +36(66)451845 

biztonsági szolgálat 

GLOBO Számítástechnikai Mérnöki 
Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság 
rövidített név: GLOBO Kft. 
székhely: 8200 Veszprém, Sorompó u. 12. 
fsz. 2., cégjegyzékszám: 19-09-500932 
adószám: 11322548-2-19 

bolti készletnyilvántartó és számlázó program üzemeltetése 

V. A személyes adatok továbbítása 

1. A kapcsolattartók, vevők személyes adatait az Adatkezelő nem továbbítja a GDPR rendeletben nem részes, a GDPR 
értelmében vett harmadik országba, azokat csupán a IV. fejezettben megnevezett adatfeldolgozóknak, az ott 
részletezettek szerint továbbítja. 

2. A vevők személyes adatai a futárszolgálat részére kerülhetnek továbbításra, mely adattovábbítás jogalapja 
megegyezik az adatkezelés jogalapjával. 

VI. Az érintettek jogai 

1. Hozzáférési jog: Ön tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen adatokat, milyen célra, mennyi ideig kezelünk, kinek 
adjuk át, honnan származnak az általunk kezelt adatok. 

3. Helyesbítési jog: ha az Ön adatai változnak, vagy rosszul rögzítettük őket, kérheti adatai helyesbítését, javítását, 
pontosítását.  

4. Törlési jog: a jogszabályban meghatározott esetekben Ön kérheti, hogy az általunk kezelt adatait töröljük. 
5. Adatkezelés korlátozásához való jog: A jogszabályban meghatározott esetekben Ön kérheti, hogy az adatkezelést 

korlátozzuk.  
6. Tiltakozáshoz való jog: Ön a jogos érdeken alapuló adatkezelés esetében tiltakozhat adatai kezelése ellen, ilyen 

esetben adatait nem kezeljük tovább. 



7. Adathordozhatósághoz való jog: Ön kérheti adatai hordozását, amely joga gyakorlásával kérheti, hogy a 
jogszabályban meghatározott típusú adatait adjuk ki az Ön részére, vagy ilyen külön kérése és felhatalmazása 
alapján adjuk át közvetlenül más, Ön által megjelölt szolgáltatónak, amennyiben az műszakilag biztonságosan 
lehetséges.  

8. Hozzájárulás visszavonásához való jog: Amikor az Ön adatait hozzájárulása alapján kezeljük, akkor bármikor joga 
van a hozzájárulását visszavonni, amely jog azonban nem érinti a hozzájárulása visszavonását megelőző 
adatkezelésünk jogszerűségét.  

9. Fenti kérelmeit elektronikusan, a I. fejezetben rögzített e-mail címre küldött elektronikus levélben vagy az Adatkezelő 
székhelyére küldött postai levélben terjesztheti elő, ilyen kérelem benyújtása esetén a jogszabályban 
meghatározottak szerint járunk el és 25 (huszonöt) belül tájékoztatjuk arról, hogy milyen intézkedéseket hoztunk a 
kérelme alapján. 

10. Panasz jog: Amennyiben adatkezelésünkkel kapcsolatban Önt jogsérelem érte, joga van panaszt benyújtani az 
illetékes felügyeleti hatósághoz:  
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  
Honlap: http://naih.hu  
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.  
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  
Telefonszám: +36 (1) 391-1400  

11. Kereset: Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes 
bírósághoz fordulhat. Az Adatkezelő székhelye szerint illetékes bíróság: 
Békéscsabai Járásbíróság 
5601 Békéscsaba, Árpád sor 4. 
Gyulai Törvényszék 
5700 Gyula Béke sgt. 38. 

12.  Ön - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes bíróság előtt is megindíthatja a pert. 

VII. Adatbiztonság 

1. Részletes Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzattal rendelkezünk az általunk kezelt adatok, információk 
biztonságának biztosítása érdekében, amely Szabályzat valamennyi munkavállalónkra kötelező, és amelyet 
valamennyi munkavállalónk ismer és alkalmaz.  

2. A munkavállalóinkat az adat- és információbiztonság követelményeire vonatkozóan rendszeresen oktatjuk, 
képezzük. 

3. Az Adatkezelő részéről az adatokhoz az Adatkezelő munkavállalói férnek hozzá abban a körben, amely munkájuk 
elvégzéséhez feltétlenül szükséges. A szerződéses partnerek, vevők személyes adataihoz való hozzáférési 
jogosultságokat belső Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatban rögzítjük. 

4. A fizikai adatbiztonság megteremtése érdekében biztosítjuk nyílászáróink megfelelő záródását. A papír alapú, 
személyes adatokat tartalmazó dokumentumok zárt helyiségben kerülnek elhelyezésre, amelyhez csak 
meghatározott személyzeti kör fér hozzá megfelelő jogosultságkezeléssel. 

VIII. Adatvédelmi incidens 

A GDPR rendelet értelmében a Társaság adatvédelmi incidens esetén az incidensről való tudomásszerzést követő 
72 /hetvenkettő/ órán belül köteles értesíteni az adatvédelmi hatóságot és adott esetben az érintetteket is, kivéve, ha 
az incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. 

IX. Adatkezelési tájékoztató módosítása, közzététele 
 
A Társaság bármikor egyoldalúan jogosult a jelen Adatkezelési Tájékoztatót módosítani. A Társaság az Adatkezelési 
Tájékoztató módosítását a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Adatkezelési Tájékoztatót az I. fejezetben 
rögzített honlapon, külön menüpontban történő megjelenítésével teszi közzé. 

 


