Adatkezelési Tájékoztató
(A www.buvarszivattyu-kereso.hu microsite-on található kérdőív kitöltéséhez
kapcsolódó adatkezelési tájékoztató)

I.

Személyes adatok1 kezelése

I.1 Adatkezelő:
I.1.1 Neve: GRUNDFOS South East Europe Kft. (a továbbiakban: „Adatkezelő”)
Székhelye: 2045 Törökbálint, Tópark utca 8.
Tel.: +36 23 511 110
E-mail: info_ghu@grundfos.com
Weboldal: buvarszivattyu-kereso.hu

I.2 Adatfeldolgozó:
I.1.2 Neve: Brightly Kommunikációs Ügynökség Kft. a továbbiakban: „Adatfeldolgozó”)
Címe: 2724 Újlengyel, Ady Endre u. 41.
Levelezési címe: 1143 Budapest, Ilka u. 50.
Tel.: +36 20 299 9031
E-mail: brightly@brightly.hu
Weboldal: http://www.brightly.hu/

Személyes adatokkal kapcsolatos tevékenysége: Adatfelvétel és –rögzítés, adattárolás és
(igény esetén) adattovábbítás a GRUNDFOS részére.
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Személyes adat: Bármely meghatározott, a személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható

természetes személlyel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai,
mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó
következtetés.

I.3. Az érintettek köre
Érintettnek mindazok a természetes személyek minősülnek, akik a www.buvarszivattyukereso.hu honlapon az Adatkezelő által fenntartott adatbázisba regisztrál.
1.3.1 Az érintett hozzájárulása
Az I.3. pont szerinti adatkezelés jogalapja az érintett kifejezett, önkéntes hozzájárulása,
melyről az Infotv.2 5.§ (1) bekezdésének a) pontja és a gazdasági reklámtevékenység
alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a
rendelkezik.

I.4. Adatkezelési cél és időtartam, kezelni kívánt adatok:
A személyes adatok kezelésének célja:
1. a buvarszivattyu-kereso.hu weboldalon lévő kérdőívet kitöltő számára
legalkalmasabb szivattyú kiválasztása, illetve ehhez kapcsolódó személyes
kapcsolatfelvétel az érintettel,
2. illetve az Adatfeldolgozó, illetve Adatkezelő későbbiekben kizárólag saját
marketingtevékenységéhez, piackutatás céljára való felhasználására.
Kezelés időtartama:
A személyes adat felvételétől számított 5 év
A fenti célból kezelni kívánt adatfajták:
az érintettek neve, címe, e-mail címe, feladat típusa (öntözés, vízellátás, öntözés és
vízellátás), vízigény (Qn), nyomás a kútfejben (pn), vízellátás (Hmax), Öntözésnél; kút
átmérő= D [mm] Üzemi vízszint= Hd [m]m kútfejtől, Névleges vízhozam= Qk [m3/h],
javasolt szivattyú típus + cikkszáma, szükséges kábelhossz
Az érintettek által megadott személyes adatokat az Adatkezelő az Adatfeldolgozó
közreműködésével automatikusan továbbítja az Adatkezelővel viszonteladói kapcsolatban
álló harmadik személyek felé3, amely harmadik személyek mindenkor hatályos jegyzéke a
www.buvarszivattyu-kereso.hu honlapon található meg. Az Adatkezelő adatbázisából a
fenti adatkezelési időtartam leteltét követően, illetve az érintett kérelmére ezt megelőzően
is haladéktalanul törli a személyes adatokat. Az adatok törlését a brightly@brightly.hu email címre küldött üzenet útján, vagy az Adatkezelő/Adatfeldolgozó fenti elérhetőségeire
küldött szóbeli/postai/elektronikus megkeresés útján van lehetőség kérelmezni.
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Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely
nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval
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Az adategyeztetés során előforduló téves adatszolgáltatásért/hiányosságért az érintettnek a
törvényes keretek között lehetősége van megadott személyes adatainak helyesbítését kérni.

I.5. Az adatkezelés jogalapja:

1.5.1 Az Infotv. 6.§ (5) bekezdésén alapuló adatkezelés
Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az Adatkezelő a
felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
(a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából4, vagy
(b) az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen
érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll
további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását
követően is kezelhetik.
I.6. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre:
Az érintettek személyes adatainak megismerésére kizárólag az Adatkezelő, az
Adatfeldolgozó, azon munkatársai, és azon harmadik személyek jogosultak, akik számára
az adott személyes adat ismerete elengedhetetlenül szükséges az adatkezelési céllal
összefüggésben.
I.7. Adatbiztonság:
Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó megteszik a szükséges óvintézkedéseket az érintettek
személyes adatainak védelme érdekében, így különösen védik azokat a jogosulatlan
hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel vagy
megsemmisítéssel, valamint a véletlen megsemmisüléssel és sérüléssel, továbbá az
alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válással szemben és a
velük való visszaélés ellen.
Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan
műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodnak személyes adatai
biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak
megfelelő védelmi szintet nyújt (pl. az informatikai rendszer védelme a számítógéppel
támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a
számítógépvírusok ellen).

Ilyen előírásokat tartalmaznak különösen az alábbi jogszabályhelyek: A 3/2009 EüM (II.25.) rendelet 7.§ (3) bekezdése (a
gyógyszerminta-átadáskor felvett jegyzőkönyv tartalma), 9.§ (2) bekezdése (a gyógyszer adományozáskor felvett jegyzőkönyv tartalma), 11.§
(2) bekezdése (kereskedelmi kommunikáció mintájának megőrzésére vonatkozó előírás); a 2006. évi XCVIII. törvény 14.§ (11) bekezdése (a
rendezvénnyel összefüggésben nyújtott támogatás); a 2005. évi XCV. törvény 18.§-a (mellékhatás-bejelentési kötelezettség).
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I.8. Jogok és jogérvényesítési lehetőségek:
Az érintettnek lehetősége van (az Adatkezelő hivatkozott elérhetőségei valamelyikén jelzett
kérésre) személyes adatai helyesbítését, törlését/zárolását, valamint az adatkezelés
meghatározott adatkezelési műveletekre való korlátozását kérni.
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. Ellenkező esetben az Adatkezelő az érintett kérelmét 8 napon belül
teljesíti.
Az érintett kérésére az Adatkezelő/, illetve az általa megbízott Adatfeldolgozó tájékoztatást
ad az érintett általa kezelt, illetve az 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 a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban
25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a
tájékoztatást.
Az érintett jogosult továbbá - a hatályos adatvédelmi rendelkezéseknek, így különösen a
2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – tiltakozni a személyes adatai kezelése
ellen, továbbá - a helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén bejelentést tenni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz („Hatóság”),
vagy élni a bírósághoz fordulás lehetőségével és kártérítés/sérelemdíj iránti igényt
érvényesíteni.
A fentieken túlmenően a Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra
hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be,
vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
A Hatóság elérhetősége:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefonszám: +36(1)391-1400
Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://naih.hu

II.

További rendelkezések

Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó a tévesen vagy valótlanul megadott személyes
adatok kezeléséből eredő bármilyen kárért felelősséggel nem tartozik.
Utolsó frissítés dátuma: 2018. június 12.

GRUNDFOS South East Europe Kft.

