
 

Általános adatkezelési szabályzat 

 

Ezen adatkezelési tájékoztató a Wagner Solar Hungária Kft. által kezelt minden személyes adatra 

szabályként papír alapon is hozzáférh
érintettek tájékozódhatnak arról, hogy miért kérjük az adataik kezeléséhez az önkéntes 

személyes adatokat m
üzletszerzés céljából kezeljük, és az érintett beleegyezése nélkül harmadik személy részére nem 
adjuk ki.  

Adatkezelési alapelvek a Wagner Solar Hungária Kft. adatkezelése során 

Az a  

 . 

 . 

 -09-09-1411 

  

  

 Telefon: +36 70 314 15 27 

 Email: info@wagnersolar.hu 

 . 
nyilatkozattal vállalják a munkájuk során tudomásukra jutott adatok védelmét, és elfogadják 
az ezzel kapcsolatos titoktartási kötelezettséget és a cég adatkezelési szabályainak betartását. 

 
Az adatkezelés megnevezése: 
 
Az adatkezelés önkéntes, a felhasználók hozzájárulásának határozott, a jelen szabályzatban található 

illetve az egyes termékekhez kapcsolódó ajánlatkéréskor. Az adatkezelés csak azon adatokra terjed 
ki, melyeket a felhasználó a regisztrációkor, avagy a regisztráció módosításakor, illetve az 

sére bocsát és kezelésükhöz a fentiek szerinti 
hozzájárulását megadja. 
 
 
 
 
 



 

Az adatkezelés jogalapja: 
 

lása -én életbe 
General Data Protection Regulation).  

 
: 

 
ernetes 

tartalomszolgáltatására, valamint a papír alapon tartott dokumentumokra. 
 
A kezelt adatok köre: 
 

nyilvánosságra. A felhasználó által megadott e-
harmadik személy tudomására nem hozza, nem továbbítja és nem is hozza nyilvánosságra. Az e-

meg. A 
össze. 
 
Az adatkezelés célja: 
 

, s  

az adattovábbítást. 

alapján a harmadik szem

a a személyes 

ek érvényesítése céljából, ha ezen érdek 

 
 
 
 
 



 

tartama: 
 

munkanapon belül törli az adatokat. Amennyiben a fe

 
Adat tárolás: 

sítottak férhetnek hozzá. Az adatok 

adott helyzetben elvárható annak érdekében, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelenek hozzá ne 
jussanak. 

adatfeldolgozót nem vesz igénybe. 

jogok a tájékoztatás kérésére, adatainak helyesbítésére és adatainak törlésére vonatkozóan. 
 CXII

adatot törli, ha kezelése jogellenes; az érintett kéri; az hiányos vagy téves – és ez az állapot 
-, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja 

 azt a bíróság vagy 
az adatvédelmi biztos elrendelte. 
Az Adat ntettet haladéktalanul értesíti. 
 

 

 

 ahhoz az érintett hozzájárul, vagy 

 azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi 
önkormányzat rendelete elrendeli. 

érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. 

Csak olyan személyes adat 
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és 
ideig. 

 

 



 

Az érintettet – e – tájékoztatni kell az adatai kezelésével 

l, illetve arról, hogy kik 
ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos 

 

 

 felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes; 

 pontosak, teljesek,  

 tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig 
lehessen azonosítani. 

személyazonosító jel alkalmazása tilos. 

össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei 
minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. 

harmadik országban az átadott adatok kezelése
-

 

A Wagner Solar Hungária Kft. által keze
 

 . 

 
iratkezelés 

 ügyfél-szerzés, kapcsolattartás, ajánlatok, hírlevelek, akciók, 
rendezvények, információk megküldése e-
számviteli, munkaügyi 

 
(1) a)), GDPR és a hatályos szakági hazai jogszabályok  

  

 , 
online és offline látogatók 

 át szerveren többszörös 
jelszóval védett 



 

 Az adatok továbbítása harmadik személynek az érintett beleegyezésével történhet, a cél 
elérése érdekében 

  

 önkéntes törlési kérelmére, melyet bármikor megtehet, 
továbbá  

 

 
 A 

felvételeit - amely a cég vagyoni biztonságát szolgálja - a mindenkor hatályos 

ek. 
 

 

Vonatkozó jogszabályok 

jogszabályok szerin  

 

elektronikus kereskedelmi törv  

 
 

  

 EU 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személy és adatok kezelése 
GDPR) 

 net.jogtar.hu oldalán. 



 

Fogalmak,  
amelyeket a Wagner Solar Hungária Kft. 

 

1.  bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy 
közvetve – azonosítható természetes személy; 

2.  az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, 
azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális 

-, valamint az adatból levonható, az érintettre 
vonatkozó következtetés; 

3. - 

4.  - 

5.  az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban 
meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelés
tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett. a 

különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak 

szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkö
adat; 

6.  

 

7.  az érin
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó 
személyes adatok – – kezeléséhez; 

8.  az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az 
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri; 

9.  az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyi
szervezet aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját 

meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajttatja; 

10.  az alkalma t vagy 

megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, 
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az 
adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel 

- vagy 



 

tenyérnyomat, DNS-  

11. 
tétele; 

12.   

13.  az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem 
lehetséges; 

14.  az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából; 

15.  az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy 
látozása céljából; 

16.  az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 

17.  

 

18.  az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
 alapján – beleértve 

– adatok feldolgozását végzi; 

19.  
 

keletkezett; 

20.  az a közfeladatot ellátó szerv, amely – 
adatot –  

21.  az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége; 

22.  olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

adatfeldolgozóval; 

23. EGT-  az Európai Unió tagállama és az E
megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai 

szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez; 

 -állam 

 

 



 

Jogorvoslat 

nt kérheti személyes adatainak 
helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az 

 

általa kezelt adatairól, az adatkezelés 

kapták meg az adatokat. A

tatási 

állapíthat meg. 

törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy 
az adatvédelmi biztos elrendelte. 

korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az érte
céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha 

 
jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést 
törvény rendelte el; 

 a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-
kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; 

 a tiltakozás jogának gyakor  

– – 

– 
beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint 

i mindazokat, akik részére a 
tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a 
tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 

– annak 
– bírósághoz fordulhat. 

 
 



 

ügyben soron kívül jár el. 

 

  

  

 
 

 Telefon: +36 (1) 391-1400 

 Fax: +36 (1) 391-1410 

 Honlap: http://naih.hu 

 

-  
 


