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ezúton tájékoztatja ügyfeleit és honlapjának látogatóit, hogy adatkezelési tevékenységét az Európai Parlament és a
Tanács 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban:
Rendelet) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően végzi.

Fogalmak
személyes adat
azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az
a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám,
helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi,
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
adatkezelés
a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely
művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy
megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő
hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
az adatkezelés korlátozása
a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
profilalkotás
személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat
valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi
teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez,
megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy
előrejelzésére használják;
álnevesítés
a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása
nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik,
feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és szervezési vagy technikai intézkedések megtételével
biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet
kapcsolni;
nyilvántartási rendszer
a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok
szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
adatkezelő
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes
adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és
eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó
különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
adatfeldolgozó
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő
nevében személyes adatokat kezel;
címzett
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel
a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi
vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes
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adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy
feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
harmadik fél
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos
az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy
adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
az érintett hozzájárulása
az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása,
amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy
beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
adatvédelmi incidens
a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy
jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való
jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Az adatkezelés általános szabályai

Az Adatkezelő, illetve alkalmazottja adatkezelőnek minősül. Az Adatkezelő alkalmazottai a rájuk vonatkozó
jogszabályokból, belső szabályzatokból, utasításokból, munkaköri leírásból fakadó kötelezettségeket betartva végzik
feladataikat.
Adat törlését, helyesbítését, zárolását vagy megsemmisítését csak az Adatkezelő képviselője, vagy az általa megbízott
alkalmazottja végezheti el, kizárólag abban az esetben, ha meggyőződött arról, hogy annak jogszabályban, jelen
Szabályzatban meghatározott feltételei fennállnak.
Amennyiben jogszabály előírja az adatok törlésének, zárolásának, vagy megsemmisítésének tényét, akkor azt a
végrehajtó személy megfelelően dokumentálni köteles.
Az adatkezelő a kezelésében lévő személyes adatokkal kapcsolatos adatkezeléseiről, az adatvédelmi incidensekről és az
érintett hozzáférési jogával kapcsolatos intézkedésekről nyilvántartást vezet.

Alkalmazott jogszabályok

a) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.)
b) 1993. évi CIII. tv. a munkavédelemről (a továbbiakban: Mvt.)
c) a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (a
továbbiakban: Ltv.)
d) 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról (a továbbiakban: Szja tv.)
e) 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e
szolgáltatások fedezetéről (a továbbiakban: Tbj.)
f) 1997. évi LXXXI. tv a társadalombiztosítási nyugellátásról (a továbbiakban: Tny.)
g) a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Mny.)
h) a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Eb.)
i) 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (a továbbiakban: Fgytv.),
j) a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.)
k) 2000. évi C. törvény a számvitelről (a továbbiakban: Számv. tv.)
l) 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: Ektv.)
m) 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról (a továbbiakban: Ebktv.)
n) 2005. évi XCV. törvény az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó
törvények módosításáról (a továbbiakban: Gytv.)
o) az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. (a továbbiakban: Áfa. tv.)
p) az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo. tv.)
q) 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban:
Infotv.)
r) 2012. évi I. tv. a munkatörvénykönyvéről (a továbbiakban: Mt.)
s) A Bizottság 520/2012/EU Végrehajtási Rendelete (a továbbiakban: EU Vhr.)
t) 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk.)
u) Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: Rendelet)
v) 2017. évi CL. tv. az adózás rendjéről (a továbbiakban: Art.)
w) 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról (a továbbiakban: Vhr.)
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x) 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról
és véleményezéséről (a továbbiakban: NM rendelet)
y) 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról (a
továbbiakban: EüM rendelet)
z) 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelet az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek farmakovigilanciájáról (a
továbbiakban: EMMI rendelet)
aa) 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra
vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól (a továbbiakban: NGM rendelet)

Az adatkezelés elvei

Adatkezelő a Rendelet 5. cikk szerinti adatkezelési elveket alkalmazza:
(1) Személyes adatok
a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni
(„jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal
össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem
egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai
célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell
korlátozódniuk („adattakarékosság”);
d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak
érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy
helyesbítsék („pontosság”);
e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése
céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására
csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően
közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd
sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő szervezési
vagy technikai intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő szervezési vagy technikai intézkedések alkalmazásával
biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével,
véletlen elveszítésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és
bizalmas jelleg”).
(2) Az adatkezelő felelős az (1) bekezdésnek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására
(„elszámoltathatóság”).

Az adatkezelés jogszerűségének biztosítása

Az adatkezelés jogszerűsége a Rendelet 6. cikke szerint:
(1) A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike
teljesül:
a) az érintett előzetes és önkéntes hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból
történő kezeléséhez;
b) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
c) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a
szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt
szükséges;
e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges,
kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és
szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.
Az f) pont nem alkalmazható a közhatalmi szervek által feladataik ellátása során végzett adatkezelésre.

Az Adatkezelő által alkalmazott jogalapok
Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján
A Rendelet Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti, az érintett hozzájárulása jogcímén kezelt adatok esetében a
Rendelet (40) bekezdése szerint az adatkezelésnek alapvetően az érintett hozzájárulásán kell alapulnia.
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Hozzájárulásnak minősül, ha az érintett internetes honlap megtekintése során kiválasztja a hozzájárulásra vonatkozó
beállítást vagy olyan nyilatkozatot tesz vagy elfogad, mellyel az érintett a személyes adatainak kezeléséhez
egyértelműen hozzájárul. Az előre kiválasztott hozzájárulásra vonatkozó beállítások vagy azok elhallgatása nem
minősül hozzájárulásnak.
Az érintett hozzájárulásával kezelt személyes adatot az Adatkezelő az érintett hozzájárulásának visszavonását követően
is kezelheti, ha az adatkezelést jogi kötelezettség írja elő és jogszabály másként nem rendelkezik.
A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez az érintett egyidejű
tájékoztatásával kell kérni.
Az érintetteket tájékoztatni kell az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult
személyéről, az adattovábbításra vonatkozóan, az adatkezelés időtartamáról, arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.
A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Ezen
nyilatkozat aláírásával kérnie kell az érintett hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. A nyilatkozatot az
adatkezelés időtartamáig meg kell őrizni.
Adatkezelés szerződés teljesítése alapján
A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha olyan szerződés teljesítéséhez
vagy szerződéskötési szándék keretében szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését
megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
Munkaviszony esetében hozzájárulás helyett jellemzően a szerződés teljesítése (pl. munkabér fizetése), a munkáltató
jogi kötelezettségének teljesítése (pl. adózási és számviteli kötelezettségek), illetve a munkáltató jogos érdeke (pl.
munkahelyi kamera rendszer használata) szolgálhat a munkavállalói adatok kezelésének jogalapjául.
Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt az adatai kezelésével kapcsolatban az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, hogy kik ismerhetik
meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati
lehetőségeire is. Ez a szerződésbe foglaltan az Adatkezelő jelen Szabályzatára utalóan is megtörténhet. (Infotv. 16. §
(1)-(3))
Adatkezelés jogi kötelezettség teljesítése alapján
A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelést jogszabály
határozza meg.
Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező, továbbá az érintettet az
adatkezelés megkezdése az adatai kezelésével kapcsolatban az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és
az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait Az
Adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A
tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
Ebben az esetben a tájékoztatás teljesíthető az Adatkezelő weboldalán az Adatkezelési tájékoztatóba foglalva és
nyilvánosságra hozva. (Infotv. 16. § (1)-(3))
Adatkezelés jogos érdek alapján
A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés jogszerű, ha az érintett vagy egy másik természetes
személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges.
Az adatkezelés ugyancsak jogszerű, ha az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és
szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.
Ebben az esetben az adatkezelés megkezdése előtt el érdekmérlegelési tesztet kell készíteni. A tesztben az
Adatkezelőnek elemeznie kell, hogy elérhető-e az adatkezelés célja személyes adatok kezelés nélkül vagy kevesebb
személyes adat kezelésével, mi az Adatkezelő pontos célja és érdeke, mit hozhatnak fel az érintettek az adatkezeléssel
szemben jogaik és szabadságaik védelmében, miért előzi meg az Adatkezelő jogos érdeke az érintettek érdekeit.
Amennyiben a tesztben megállapítást nyer, hogy az Adatkezelő jogos érdekei megelőzik az érintettek érdekeit, akkor az
érintetteket tájékoztatni kell az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult
személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell
terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is, az érdekmérlegelési teszt
eredményére. Ezután kezdhető meg az adatkezelés. Ez a szerződésbe, munkáltatói tájékoztatóba foglaltan az Adatkezelő
jelen Szabályzatára utalóan is megtörténhet. (Infotv. 16. § (1)-(3))

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama az érintett hozzájárulása esetén meghatározásra kerül az adott adatkezelés leírásában,
azonban ha az valamilyen hiba, hiányosság miatt nem alkalmazható, úgy a következő szabályokat kell alkalmazni:
a)
a cél megvalósulásáig és az érintett személyes adatainak törléséig, vagy
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b) adatainak kezelésére vonatkozó engedélye visszavonásáig és így személyes adatainak törléséig,
c) bíróság vagy hatóság törlésre vonatkozó döntésének végrehajtásáig, vagy ilyen rendelkezések és jogszabály
eltérő rendelkezése hiányában azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének
elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli. A Ptk. 6:22 § alapján az
általános elévülési idő öt év.
Jogi kötelezettség alapján történő adatkezelés esetén, a vonatkozó jogszabály állapítja meg az adatkezelés időtartamát.

Adatfeldolgozók

Adatkezelő tevékenysége során az alábbi adatfeldolgozók szolgáltatásait veszi igénybe. Az adatfeldolgozók felsorolása
nem teljes körű, Adatkezelő fenntartja a jogot további adatfeldolgozók igénybevételére, melynek személyéről legkésőbb
az adatfeldolgozás megkezdésekor tájékoztatást ad.
A könyvvizsgáló szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó a MNG TOP TAX Kft.
Székhely
1066. Budapest, Teréz krt 6.
Képviselő neve:
Minarik György ügyvezető
Cégjegyzékszám:
01-09-365202
Adószám:
10976632-2-42
Az egészségügyi szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó Dr. Éva Zsuzsa egyéni vállalkozó.
Székhely
1165 Budapest, Centenáriumi sétány 8. II/2.
ÁNTSZ eng. szám: 50/103/3/2002
Adószám:
56125261-1-42
A logisztikai szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó a Packet 007 Kft.
Székhely
7630 Pécs, Kisbalokány dűlő 9.
Képviselő neve:
Somogyvári Ákos ügyvezető
Cégjegyzékszám:
02 09 071272
Adószám:
13889313-2-02

Adatkezelők

Adatkezelő adatkezelési tevékenysége során az alábbi adatkezelők végeznek önálló adatkezelést.
A tárhely szolgáltatást nyújtó adatkezelő a Ferling Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
Székhely:
7621 Pécs, Mária utca 8.
Képviselő neve:
Ferling Dávid ügyvezető igazgató
Cégjegyzékszám: 02-09-063200
Adószám:
11018661-2-02
A honlapon alkalmazást szolgáltató adatkezelő a Cloudflare Inc.
101 Townsend St.
San Francisco, CA 94107
Attention: Data Protection Officer
USA
privacyquestions@cloudflare.com
Az Adatkezelő Facebook oldala szolgáltatásait a Facebook Ireland Ltd. biztosítja.
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2
Ireland
Az Adatkezelő az adatfeldolgozók és adatkezelők elérhetőségét az érintett kérésére rendelkezésre bocsátja.

Felvételre jelentkezők adatai

Adatkezelések

Az Adatkezelő a betöltetlen állások megpályázására felhívást tesz közzé, azokat meghirdeti. A felvételre jelentkezők
személyes adataik megadásával Adatkezelő oneletrajz@wagner.hu e-mail címén adhatják be jelentkezésüket.
A személyes adatok kezelésének célja
jelentkezés, pályázat elbírálása, a kiválasztottal munkaszerződés kötése.
Az adatkezelés jogalapja
a Rendelet 6. cikk (1) bekezdése b) pontja szerint az érintett kérésére szerződés megkötését megelőző lépések
megtételéhez szükséges.
Az adatkezeléssel érintettek köre
a felvételre jelentkezők.
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A személyes adatok kategóriái
a) a természetes személy neve,
b) születési ideje, helye,
c) anyja neve,
d) lakcím,
e) képesítési adatok,
f) fénykép (ha van),
g) telefonszám,
h) e-mail cím,
i) önéletrajz,
j) motivációs levél (ha van),
k) a jelentkezőről készített munkáltatói feljegyzés (ha van).
A személyes adatok címzettjei
az Adatkezelő munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezetője, munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalói.
A személyes adatok továbbítása
nem kerül sor a személyes adatok továbbítására.
A személyes adatok kezelésének időtartama
a jelentkezés, pályázat elbírálásáig, legfeljebb egy évig (Ebktv. 17. §). A ki nem választott jelentkezők személyes
adatait törölni kell. Törölni kell annak adatait is, aki jelentkezését, pályázatát visszavonta.
Az adatkezelés módja
manuális, részben papír, részben elektronikus módon tárolva.
A személyes adatok forrása
a felvételre jelentkezők személyes adatszolgáltatása.
Az adatszolgáltatás kötelezettsége vagy következménye
a személyes adatok megadása nem kötelező, de elmaradása esetén a jelentkezés nem fogadható el.
Az Adatkezelő a felvételre jelentkezőt jelentkezésének befogadásával egyidejűleg tájékoztatja az érintettet személyes
adatainak kezeléséről és az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól. Ez az Adatkezelő jelen Szabályzatára utalóan is
megtörténhet.

Látogatók

Az Adatkezelő a kunfehértói (6413 Kunfehértó, 4. körzet 5.) üzemi telephelyére belépő látogatók személyes adatait
rögzíti az illetéktelen személyek belépésének megakadályozása, illetve havaria esetén a benn tartózkodó személyek
meghatározására.
A személyes adatok kezelésének célja
az Adatkezelő telephelyére a látogatók belépése, benntartózkodása nyilvántartása.
Az adatkezelés jogalapja
a Rendelet 6. cikk (1) bekezdése f) szerint az Adatkezelő jogos érdeke.
Az adatkezeléssel érintettek köre
az Adatkezelő kunfehértói üzemi telephelyére belépő látogatók.
A személyes adatok kategóriái
a) a látogató neve,
b) a be-, és kilépés időpontja.
A személyes adatok címzettjei
az Adatkezelő képviselője, a telephely vezetője és a telepőri feladatokat ellátó alkalmazottja.
A személyes adatok továbbítása
nem kerül sor a személyes adatok továbbítására.
A személyes adatok kezelésének időtartama
a nyilvántartótömb be teltét követő 30 nap.
Az adatkezelés módja
manuális, papír alapon tárolva.
A személyes adatok forrása
a látogatók személyes adatszolgáltatása.
Az adatszolgáltatás kötelezettsége vagy következménye
a személyes adatok megadása nem kötelező, de elmaradása esetén a telephelyre tilos a belépés.
Az Adatkezelő. a jogos érdeken alapuló adatkezelésre vonatkozóan érdekmérlegelési tesztet készít. Az Adatkezelő az
adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatja az érintettet személyes adatainak kezeléséről és az érintett adatkezeléssel
kapcsolatos jogairól. Ez az Adatkezelő weboldalán az Adatkezelési tájékoztatóba foglalva és nyilvánosságra hozva is
megtörténhet. (Infotv. 16. § (1)-(3))
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Partnerek adatainak kezelése

Az Adatkezelő kezeli a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése céljából a vele vevőként, szállítóként szerződött
természetes személy személyes adatait.
A személyes adatok kezelésének célja
szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése.
Az adatkezelés jogalapja
a Rendelet 6. cikk (1) bekezdése b) pontja szerint olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az
egyik fél.
Az adatkezeléssel érintettek köre
az Adatkezelő partnerei.
A személyes adatok kategóriái
a) nevét,
b) születési nevét, helyét és idejét,
c) anyja nevét,
d) lakcímét (székhely, telephely címét),
e) adóazonosító jelét (adószámát),
f) vállalkozói, őstermelői igazolvány számát,
g) személyi igazolvány számát,
h) telefonszámát,
i) e-mail címét,
j) bankszámlaszámát.
A személyes adatok címzettjei
az Adatkezelő képviselője, kapcsolattartó feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó
munkavállalói és adatfeldolgozói.
A személyes adatok továbbítása
nem kerül sor a személyes adatok továbbítására.
A személyes adatok kezelésének időtartama
a szerződés megszűnését követő öt év. (Ptk. 6:22 §)
Az adatkezelés módja
manuális, részben papír, részben elektronikus módon tárolva.
A személyes adatok forrása
a partnerek személyes adatszolgáltatása.
Az adatszolgáltatás kötelezettsége vagy következménye
a személyes adatok megadása nem kötelező, de elmaradása esetén a kapcsolattartás ellehetetlenülhet.
Az Adatkezelő az adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatja az érintettet személyes adatainak kezeléséről és az érintett
adatkezeléssel kapcsolatos jogairól. Ez a szerződésbe foglaltan az Adatkezelő jelen Szabályzatára utalóan is
megtörténhet.

Ajánlatkérés

Az Adatkezelő termékei, szolgáltatásai megrendelését megelőzően a szállítás feltételeiről való tájékozódás érdekében
megkeresésre ajánlatot ad.
A személyes adatok kezelésének célja
szerződés megkötését megelőző lépések megtétele, mint ajánlatkérés.
Az adatkezelés jogalapja
a Rendelet 6. cikk (1) bekezdése b) pontja szerint érintett kérésére szerződés megkötését megelőző lépések
megtételéhez szükséges
Az adatkezeléssel érintettek köre
az Adatkezelő ajánlatkérői.
A személyes adatok kategóriái
a) nevét,
b) lakcímét (székhelyét),
c) telefonszámát,
d) e-mail címét.
A személyes adatok címzettjei
az Adatkezelő képviselője és kapcsolattartó feladatokat ellátó munkavállalói.
A személyes adatok továbbítása
nem kerül sor a személyes adatok továbbítására.
A személyes adatok kezelésének időtartama
az ajánlat elfogadásáig, elutasításáig vagy érvényességének lejártáig.
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Az adatkezelés módja
manuális, részben papír, részben elektronikus módon tárolva.
A személyes adatok forrása
az ajánlatkérők személyes adatszolgáltatása.
Az adatszolgáltatás kötelezettsége vagy következménye
a személyes adatok megadása nem kötelező, de elmaradása esetén nem lehetséges az ajánlat adása.
Az Adatkezelő az ajánlatkérés befogadásával egyidejűleg tájékoztatja az érintettet személyes adatainak kezeléséről és az
érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól. Ez az ajánlatba foglaltan az Adatkezelő jelen Szabályzatára utalóan is
megtörténhet.

Számlázási adatok

Adatkezelő kezeli a vele vevőként szerződött természetes személy alábbi személyes adatait
A személyes adatok kezelésének célja
számla kiállítása.
Az adatkezelés jogalapja
a Rendelet 6. cikk (1) bekezdése c) szerint jogi kötelezettség teljesítése.
Az adatkezeléssel érintettek köre
az Adatkezelő vevői.
A személyes adatok kategóriái (Áfa tv. 169. §)
a) nevét,
b) lakcímét,
c) adószámát,
d) vásárolt termék, szolgáltatás megnevezése, ára.
A személyes adatok címzettjei
Adatkezelő képviselője, számlázási, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.
A személyes adatok továbbítása
a számlázással érintettek személyes adatai az adó- és számviteli kötetezettségek teljesítése érdekében a
könyvvizsgáló szolgáltató részére kerülnek átadásra. A könyvvizsgáló szolgáltató az Adó- és számviteli
kötelezettségek teljesítése alatt nevesített szolgáltató. Valamint az egy-százezer forintot elérő vagy meghaladó
ÁFA tartalmú számlák.bejelentése jogi kötelezettség alapján a NAV részére (Áfa. tv.)
A személyes adatok kezelésének időtartama
a számla kiállítása évének utolsó napját követő nyolc év. (Számv. tv. 169. §)
Az adatkezelés módja
manuális, elektronikus módon tárolva.
A személyes adatok forrása
a vevők személyes adatszolgáltatása.
Az adatszolgáltatás kötelezettsége vagy következménye
a személyes adatok megadása kötelező, elmaradása esetén a szerződés nem teljesíthető.
Adatkezelő az adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatja az érintettet személyes adatainak kezeléséről és az érintett
adatkezeléssel kapcsolatos jogairól. Ez a szerződésbe vagy Adatkezelő weboldalán az Adatkezelési tájékoztatóba
foglalva és nyilvánosságra hozva is megtörténhet. (Infotv. 20. § (3))

Jogi személy ügyfelek szerződésben rögzített képviselői elérhetőségi adatai

Az Adatkezelő kezeli a jogi személy ügyfelek (vevők, szállítók) szerződésben rögzített képviselői személyes adatait a
szerződés teljesítése érdekében való üzleti kapcsolattartás céljából.
A személyes adatok kezelésének célja
az Adatkezelő jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás.
Az adatkezelés jogalapja
a Rendelet 6. cikk (1) bekezdése f) szerint a szerződő felek jogos érdeke.
Az adatkezeléssel érintettek köre
az Adatkezelő jogi személy ügyfelei képviselői.
A személyes adatok kategóriái
a) a képviselő természetes személy nevét,
b) telefonszámát,
c) e-mail címét.
A személyes adatok címzettjei
az Adatkezelő képviselője, kapcsolattartó, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.
A személyes adatok továbbítása
nem kerül sor a személyes adatok továbbítására.
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A személyes adatok kezelésének időtartama
az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének fennállását követő öt évig. (Ptk. 6:22 §)
Az adatkezelés módja
manuális, részben papír, részben elektronikus módon tárolva.
A személyes adatok forrása
a szerződést az Adatkezelő ügyfeleként aláíró képviselő bocsátja rendelkezésre.
Az adatszolgáltatás kötelezettsége vagy következménye
a személyes adatok megadása nem kötelező, de elmaradása esetén a kapcsolattartás ellehetetlenülhet.
Az Adatkezelő. a jogos érdeken alapuló adatkezelésre vonatkozóan érdekmérlegelési tesztet készít. Az Adatkezelő az
adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatja az érintettet személyes adatainak kezeléséről és az érintett adatkezeléssel
kapcsolatos jogairól. Ez a szerződésbe foglaltan az Adatkezelő jelen Szabályzatára utalóan is megtörténhet.

Jogi személy ügyfelek szerződésben rögzített kapcsolattartói elérhetőségi adatai

Az Adatkezelő kezeli a jogi személy ügyfelek (vevők, szállítók) szerződésben rögzített kapcsolattartói személyes adatait
a szerződés teljesítése érdekében való üzleti kapcsolattartás céljából.
A személyes adatok kezelésének célja
az Adatkezelő jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás.
Az adatkezelés jogalapja
a Rendelet 6. cikk (1) bekezdése f) szerint a szerződő felek jogos érdeke.
Az adatkezeléssel érintettek köre
az Adatkezelő jogi személy ügyfelei kapcsolattartói.
A személyes adatok kategóriái
a) a kapcsolattartó természetes személy nevét,
b) telefonszámát,
c) e-mail címét.
A személyes adatok címzettjei
az Adatkezelő képviselője, kapcsolattartó, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.
A személyes adatok továbbítása
nem kerül sor a személyes adatok továbbítására.
A személyes adatok kezelésének időtartama
az üzleti kapcsolat, illetve az érintett kapcsolattartói minőségének fennállását követő öt évig. (Ptk. 6:22 §)
Az adatkezelés módja
manuális, részben papír, részben elektronikus módon tárolva.
A személyes adatok forrása
a szerződést az Adatkezelő ügyfeleként aláíró képviselő bocsátja rendelkezésre.
Az adatszolgáltatás kötelezettsége vagy következménye
a személyes adatok megadása nem kötelező, de elmaradása esetén a kapcsolattartás ellehetetlenülhet.
Az Adatkezelő. a jogos érdeken alapuló adatkezelésre vonatkozóan érdekmérlegelési tesztet készít. Az Adatkezelő az
adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatja az érintettet személyes adatainak kezeléséről és az érintett adatkezeléssel
kapcsolatos jogairól. Ez a szerződésbe foglaltan az Adatkezelő jelen Szabályzatára utalóan is megtörténhet.

Jogi személy ügyfelek szerződésben nem rögzített kapcsolattartói elérhetőségi adatai

Az Adatkezelő kezeli a jogi személy ügyfelek (vevők, szállítók) szerződésben nem rögzített kapcsolattartói személyes
adatait az érintett hozzájárulása alapján, melyet a jogi személy ügyfél kér meg az Adatkezelő nyilatkozat
nyomtatványán.
A személyes adatok kezelésének célja
az Adatkezelő jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás.
Az adatkezelés jogalapja
a Rendelet 6. cikk (1) bekezdése a) szerint az érintett hozzájárulása.
Az adatkezeléssel érintettek köre
az Adatkezelő jogi személy ügyfelei szerződésben nem rögzített kapcsolattartói.
A személyes adatok kategóriái
a)
a kapcsolattartó természetes személy nevét,
b)
telefonszámát,
c)
e-mail címét.
A személyes adatok címzettjei
az Adatkezelő képviselője, kapcsolattartó, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.
A személyes adatok továbbítása
nem kerül sor a személyes adatok továbbítására.
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A személyes adatok kezelésének időtartama
az üzleti kapcsolat, illetve az érintett kapcsolattartói minőségének fennállásáig, illetve a hozzájárulás
visszavonásáig.
Az adatkezelés módja
manuális, részben papír, részben elektronikus módon tárolva.
A személyes adatok forrása
az ügyfelek szerződésben nem rögzített kapcsolattartói személyes adatszolgáltatása.
Az adatszolgáltatás kötelezettsége vagy következménye
a személyes adatok megadása nem kötelező, de elmaradása esetén a kapcsolattartás ellehetetlenülhet.
Az érintett hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez adatkérő lapon kell kérni az érintett egyidejű tájékoztatásával.
Az érintetteket tájékoztatni kell az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult
személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell
terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Ezen nyilatkozat aláírásával
kérnie kell az érintett hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. A nyilatkozatot az adatkezelés időtartamáig meg kell
őrizni.

Adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése

Az Adatkezelő kezeli a jogszabályban előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás,
könyvvizsgálat) céljából a vevőként, szállítóként vele üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek, mint ügyfelek
törvényben meghatározott adatait.
A személyes adatok kezelésének célja
a jogszabályban előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás).
Az adatkezelés jogalapja
a Rendelet 6. cikk (1) bekezdése c) szerint jogi kötelezettség teljesítése.
Az adatkezeléssel érintettek köre
az Adatkezelő ügyfelei.
A személyes adatok kategóriái Áfa. tv. 169. § és 173. § alapján
a) adószám,
b) név,
c) cím,
valamint a Számv. tv. 167. § (1) c) pontja alapján:
a) név,
b) cím,
c) a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése,
d) az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy,
e) valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása;
f) a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő,
e) az ellennyugtákon a befizető aláírása,
továbbá az Szja tv. 78/A. § (3) alapján:
a) őstermelői igazolvány száma.
A személyes adatok címzettjei
az Adatkezelő adózási, könyvviteli, feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.
A személyes adatok továbbítása
az Adatkezelő az adó- és számviteli kötelezettségek, mint könyvvizsgálati feladatok teljesítése céljából
könyvvizsgáló szolgáltatót vesz igénybe a vele fennálló szerződés tartamáig. Az adó- és számviteli kötelezettségek
teljesítése érdekében az érintettek személyes adatai átadásra kerülnek a könyvvizsgáló szolgáltató, illetve a NAV
részére. (Art. 50. § (1)) A könyvvizsgáló szolgáltatásra vonatkozó adatkezelési szabályokra az adatfeldolgozó
adatkezelési szabályai az irányadók.
A személyes adatok kezelésének időtartama
a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő nyolc év. (Számv. tv. 169. §)
Az adatkezelés módja
manuális és elektronikus, papír alapon ás elektronikus módon tárolva.
A személyes adatok forrása
az ügyfelek személyes adatszolgáltatása.
Az adatszolgáltatás kötelezettsége vagy következménye
a személyes adatok megadása kötelező, elmaradása esetén a szerződés nem jön létre.
Az Adatkezelő az adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatja az érintettet személyes adatainak kezeléséről és az érintett
adatkezeléssel kapcsolatos jogairól. Ez az Adatkezelő weboldalán az Adatkezelési tájékoztatóba foglalva és
nyilvánosságra hozva is megtörténhet. (Info tv. 16. § (1)-(3))
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Gyógyszermellékhatás

Az Adatkezelő kezeli a Gytv. 6. § (2) szerint az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a
továbbiakban: OGYÉI) által közzétett, az egyedi gyógyszerbiztonsági jelentésnek (Individual Case Safety Report
(ICSR)) megfelelően a gyógyszermellékhatást bejelentő személyes adatait. Gyógyszermellékhatás bejelentése
lehetséges az Adatkezelő bármely elérhetőségén, illetve a https://www.wagner.hu/mellekhatas-wagner-pharma-kft.html
weboldalon a kitöltött űrlap elküldésével. Az űrlap e-mailként kerül elküldésre az adatkezelő hivatalos címére, a
weboldalon nem tárolódik, adatkezelés nem történik.
A személyes adatok kezelésének célja
a jogszabályban előírt gyógyszer mellékhatás kivizsgálása, bejelentése és a szükséges intézkedések megtétele.
Az adatkezelés jogalapja
a Rendelet 6. cikk (1) bekezdése c) szerint jogi kötelezettsége teljesítése.
Az adatkezeléssel érintettek köre
az Adatkezelőnek gyógyszer mellékhatást bejelentő személyek.
A személyes adatok kategóriái
a) neve,
b) munkahelye és címe,
c) e-mail címe,
d) telefonszáma,
e) érintettsége (orvos, beteg, stb.).
valamint a beteg alábbi személyes adatait:
a) nevének kezdőbetűi,
b) életkor vagy születési dátum,
c) neme,
d) mellékhatás részletes adatai.
A személyes adatok címzettjei
az Adatkezelő képviselője, gyógyszermellékhatást kivizsgáló alkalmazottja és adatfeldolgozója, az OGYÉI
alkalmazottja. (Gytv. 18. § (1))
A személyes adatok továbbítása
az Adatkezelő a gyógyszermellékhatás kivizsgálására egészségügyi szolgáltatót vesz igénybe a kivizsgálás
lefolytatásához .a vele fennálló szerződés tartamáig. A jogi kötelezettségek teljesítése céljából a bejelentő és/vagy a
kivizsgálással érintett személyek személyes adatai kerülnek átadásra a kivizsgálást végző adatfeldolgozó és az
OGYÉI részére. Az egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó adatkezelési szabályokra a szolgáltató, mint
adatfeldolgozó adatkezelési szabályai az irányadó.
A személyes adatok kezelésének időtartama
a bejelentéssel érintett termék forgalmazásának megszűnését követő tíz év. (EU Vhr. 12. cikk (2))
Az adatkezelés módja
manuális, papír alapon tárolva.
A személyes adatok forrása
a bejelentők személyes adatszolgáltatása.
Az adatszolgáltatás kötelezettsége vagy következménye
a személyes adatok megadása kötelező, elmaradása esetén a kivizsgálás nem folytatható le.
Az Adatkezelő az adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatja az érintettet személyes adatainak kezeléséről és az érintett
adatkezeléssel kapcsolatos jogairól. Ez az Adatkezelő weboldalán az Adatkezelési tájékoztatóba foglalva és
nyilvánosságra hozva is megtörténhet. (Info tv. 16. § (1)-(3))

Panaszkezelés

Az Adatkezelő a termékeivel, szolgáltatásaival kapcsolatban felmerült fogyasztói panaszokat jogi kötelezettség alapján
köteles kivizsgálni, a fogyasztót a kivizsgálás eredményéről tájékoztatni és a jogszabályban meghatározott esetekben és
módon kártalanítani. A fogyasztó a panasz bejelentését az Adatkezelő bármely elérhetőségén megteheti.
A személyes adatok kezelésének célja
az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos minőségi kifogások kezelése.
Az adatkezelés jogalapja
a Rendelet 6. cikk (1) bekezdése c) szerint jogi kötelezettség teljesítése.
Az adatkezeléssel érintettek köre
az Adatkezelő panaszkezeléssel érintett ügyfelei.
A személyes adatok kategóriái (Fgytv. 17/A. §)
a) a fogyasztó neve, lakcíme,
b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
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c) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb
bizonyítékok jegyzéke,
d) a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali
kivizsgálása lehetséges,
e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás
felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,
f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
g) egyedi azonosítószáma.
A személyes adatok címzettjei
az Adatkezelő képviselője és fogyasztóvédelmi panasz ügyintézői.
A személyes adatok továbbítása
nem kerül sor a személyes adatok továbbítására.
A személyes adatok kezelésének időtartama
panaszjegyzőkönyvek és a válaszok vonatkozásában öt év. (Fgytv. 17/A. § (7))
Az adatkezelés módja
manuális, papír alapon tárolva.
A személyes adatok forrása
az ügyfelek személyes adatszolgáltatása.
Az adatszolgáltatás kötelezettsége vagy következménye
a személyes adatok megadása kötelező, elmaradása esetén a panasz kivizsgálása ellehetetlenül.
Az Adatkezelő az adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatja az érintettet személyes adatainak kezeléséről és az érintett
adatkezeléssel kapcsolatos jogairól. Ez az Adatkezelő weboldalán az Adatkezelési tájékoztatóba foglalva és
nyilvánosságra hozva is megtörténhet. (Infotv. 16. § (1)-(3))

Adatkezelés a honlapon

Az Adatkezelő termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából a https://www.wagner.hu honlapot tartja
fenn. A honlap a működéséhez és a felhasználói élmény növeléséhez sütiket (cookie) használ. A sütikre vonatkozó
beállításokat a látogatók módosíthatják a böngészőjükön keresztül. Letilthatják a sütik használatát úgy, hogy
böngészőjükben aktiválják azt a beállítást, amely lehetővé teszi, hogy visszautasítsa az összes, vagy bizonyos sütik
elhelyezését. Ezek a beállítások rendszerint a böngésző „Beállítások” menüjében érhetők el. A tárolt sütik bármikor
eltávolíthatók a számítógépről az átmeneti internet fájlok törlésével.
Az Adatkezelő a honlapját először meglátogató érintett hozzájárulását kéri a honlapon alkalmazott sütik elfogadásához.
Az érintett döntésének megfelelő tartalmú cookieconsent_status sütit helyez el az érintett számítógépén. Ez a süti az
érintett sütik alkalmazásával kapcsolatos döntéséről tárol adatot. A süti azt követően kerül elhelyezésre, hogy a
felhasználó elfogadta, vagy elutasította a sütik alkalmazását, élettartama 1 év.
Az Adatkezelő a honlapja üzemeltetése céljából tárhelyszolgáltatót vesz igénybe a vele fennálló szerződés tartamáig. A
tárhelyszolgáltatásra vonatkozó adatkezelési szabályokra a szolgáltató, mint adatkezelő adatkezelési szabályai az
irányadók.
Az Adatkezelő a honlap biztonsági funkcióinak helyes működéséhez harmadik féltől származó alkalmazást vesz
igénybe. Az alkalmazás szolgáltatásra vonatkozó adatkezelési szabályokra a szolgáltató, mint adatkezelő adatkezelési
szabályai az irányadók.
Adatkezelő a honlapján a teljesítmény és a biztonság növelése érdekében az alábbi Cloudflare Inc. által alkalmazott
sütiket alkalmazza:
a) __cfduid,
b) _biz_flagsA,
c) _biz_nA,
d) _biz_pendingA,
e) _biz_uid,
f) _ga,
g) sparrow_id.
A sütik működéséről és az általuk gyűjtött személyes adatokról további információk a Cloudflare Inc.
https://www.cloudflare.com/privacypolicy/ weboldalán érhetők el.
A személyes adatok kezelésének célja
az érintettek megkülönböztetése, aktuális munkamenetének azonosítása, a böngészés során megadott adatok
tárolása, az adatvesztés megakadályozása
Az adatkezelés jogalapja
a Rendelet 6. cikk (1) bekezdése a) szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.
Az adatkezeléssel érintettek köre
az Adatkezelő honlapja látogatói.
A személyes adatok köre
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IP cím, látogatás időpontja, megtekintett weboldalak, süti elfogadás választása.
A személyes adatok címzettjei
az Adatkezelő képviselője, weboldalát kezelő munkavállalói és adatfeldolgozói.
A személyes adatok továbbítása
nem kerül sor a személyes adatok továbbítására.
A személyes adatok kezelésének időtartama
az alkalmazott sütik élettartamáig.
Az adatkezelés módja
elektronikus, elektronikus módon tárolva.
A személyes adatok forrása
az érintett bocsátja rendelkezésre.
Az adatszolgáltatás kötelezettsége vagy következménye
a személyes adatok megadása (hozzájárulás) nem kötelező, de elmaradása esetén a weboldal használata során nem
biztosítható a megfelelő felhasználói élmény..
Az Adatkezelő az adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatja az érintettet személyes adatainak kezeléséről és az érintett
adatkezeléssel kapcsolatos jogairól. Ez az Adatkezelő honlapján az Adatkezelési tájékoztatóba foglalva és
nyilvánosságra hozva is megtörténhet. (Infotv. 16. § (1)-(3))

Online rendelés

Az Adatkezelő termékei, szolgáltatásai megismertetése mellett lehetőséget biztosítja azok online kiskereskedelmi
értékesítését, megrendelését. Adatkezelő termékei (online megrendelés lehetősége) közvetlenül a
https://www.wagner.hu/ws/webshop.html#/store weboldalon érhető el. A weboldal az Adatkezelő honlapja része, mely
adatkezelésére a teljes honlapra vonatkozó Adatkezelés a honlapon rendelkezései vonatkoznak.
Az Adatkezelő termékei böngészése során kiválasztott termékek kosárba helyezését követően lehetséges azok
megrendelése utánvéttel (online rendelés). A weboldalon a megrendelt termékek fizetésére nincs lehetőség. Az online
rendelés során kitöltött, személyes adatokat tartalmazó űrlap Adatkezelő megrendeles@wagner.hu e-mail címére
automatikusan megküldésre kerül, a személyes adatok a weboldalon nem kerülnek tárolásra.
A személyes adatok kezelésének célja
az érintettel kötött szerződés teljesítése.
Az adatkezelés jogalapja
a Rendelet 6. cikk (1) bekezdése b) pontja szerint olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az
egyik fél. (Ektv. 13/A. § (4))
Az adatkezeléssel érintettek köre
az Adatkezelő online megrendelői.
A személyes adatok kategóriái
a) a megrendelő természetes személy vezeték és kereszt nevét,
b) e-mail címét, telefonszámát,
c) címét, mint szállítási címet (ország, város és utca, házszám),
d) egyéb üzenetét,
e) a megrendelt termék(ek) megnevezését, mennyiségét, árát.
A személyes adatok címzettjei
az Adatkezelő képviselője, értékesítési és szállítási feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.
A személyes adatok továbbítása
az adó- és számviteli kötetezettségek teljesítése érdekében az érintettek személyes adatai átadásra kerülnek a
könyvvizsgáló szolgáltató részére. A könyvvizsgáló szolgáltató az Adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése
alatt nevesített szolgáltató. Az Adatkezelő az online rendelés teljesítése, a rendelt termékek kiszállítása céljából az
érintett személyes adatait logisztikai szolgáltató részére továbbítja a vele fennálló szerződés tartamáig.
A logisztikai szolgáltatásra vonatkozó adatkezelési szabályokra a szolgáltató, mint adatkezelő adatkezelési
szabályai az irányadók.
A személyes adatok kezelésének időtartama
a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő nyolc év. (Számv. tv. 169. §)
Az adatkezelés módja
manuális, részben papír, részben elektronikus módon tárolva.
A személyes adatok forrása
az Adatkezelő online megrendelője bocsátja rendelkezésre.
Az adatszolgáltatás kötelezettsége vagy következménye
a személyes adatok megadása nem kötelező, de elmaradása esetén a szerződés nem jön létre.
Az Adatkezelő az adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatja az érintettet személyes adatainak kezeléséről és az érintett
adatkezeléssel kapcsolatos jogairól. Ez az Adatkezelő weboldalán az Adatkezelési tájékoztatóba foglalva és
nyilvánosságra hozva is megtörténhet. (Infotv. 16. § (1)-(3))

13

Az Adatkezelő Facebook oldala

Az Adatkezelő termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából Facebook oldalt tart fenn. Az
Adatkezelő Facebook oldala használata, az azon történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás és a minden egyéb az oldal
által engedélyezett tevékenység önkéntes hozzájáruláson alapul. Az érintett a Facebook feltételei alapján önként
hozzjárul az Adatkezelő tartalmainak követéséhez.
Adatkezelő a Facebook oldalán képeket és videófelvételeket tesz közzé termékeiről és szolgáltatásairól. Amennyiben a
felvételek közzétételéhez az érintett hozzájárulása szükséges, Adatkezelő azt a közzétételt megelőzően kikér, ez esetben
az adatkezelés időtartama az érintett kérésére törlésig.
Az Adatkezelő nem felel a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért.
Az Adatkezelő nem felel semmilyen, a Facebook működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer
működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.
Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén az Adatkezelő előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok
közül, vagy törölheti hozzászólását.
Az Adatkezelő Facebook oldala szolgáltatásait a Facebook Ireland Ltd., mint adatkezelő üzemelteti. A szolgáltatásra
vonatkozó adatkezelési szabályokra a szolgáltató, mint adatkezelő adatkezelési szabályai az irányadók.
https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy weboldalon elérhető. A weboldalon közvetlenül
felvehető a kapcsolat a Facebook Ireland Ltd. képviselőjével, illetve adatvédelmi tisztviselőjével is.
Az Adatkezelő Facebook oldalán az alábbi sütik használatára kerül sor a Facebook Ireland Ltd. Adatkezelési
szabályzatának megfelelően:
a) datr, fr, reg_fb_gate
Az Adatkezelő Facebook oldala megnyitásakor bejelentkezés hiányában ezek a sütik használatosak a
www.facebook.com domain-en.
b) act, c_user, datr, fr, pl, presence, sb, wd, xs
Az Adatkezelő Facebook oldala a Facebookra történt bejelentkezéstől függően ezeket az eltérő sütiket
használja.
A Facebook Ireland Ltd. a Like Box funkció üzemeltetése céljából sütiket és JavaScript kódot használ, a sütik
kezelésére vonatkozó szabályzata alább elérhető:A sütik által kezelt adatokról további információk a Facebook
https://www.facebook.com/policies/cookies/ weboldalán érhetők el.
A személyes adatok kezelésének célja
az Adatkezelő termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése, a weboldalán található tartalmak
megosztása, tájékoztatás az akciókról.
Az adatkezelés jogalapja
a Rendelet 6. cikk (1) bekezdése a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.
Az adatkezeléssel érintettek köre
az Adatkezelő Facebook oldalát önként látogatók, akik az azon megjeleno tartalmat önként megosztják, követik
vagy kedvelik.
A személyes adatok kategóriái
az Adatkezelő Facebook oldalát látogató természetes személy által megadott személyes adatok.
A személyes adatok címzettjei
az Adatkezelő képviselője, a Facebook oldalát kezelő munkavállalója.
A személyes adatok továbbítása
nem kerül sor az Adatkezelő általa a Facebook oldalán kezelt adatok továbbítására.
A személyes adatok kezelésének időtartama
az Adatkezelés időtartamára a Facebook adatkezelési szabályai vonatkoznak.
Az adatkezelés módja
automatikus, elektronikus módon tárolva.
A személyes adatok forrása
az Adatkezelő Facebook oldalát látogató bocsátja rendelkezésre.
Az adatszolgáltatás kötelezettsége vagy következménye
a személyes adatok megadása nem kötelező, de elmaradása esetén nem lehetséges a kapcsolatfelvétel.
Az Adatkezelő az adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatja az érintettet személyes adatainak kezeléséről és az érintett
adatkezeléssel kapcsolatos jogairól. Ez az Adatkezelő web- és Facebook oldalán az Adatkezelési tájékoztatóba foglalva
és nyilvánosságra hozva is megtörténhet. (Infotv. 16. § (1)-(3))

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő valamennyi célú és jogalapú adatkezelése vonatkozásában a személyes adatok biztonsága érdekében
megteszi azokat a szervezési és technikai intézkedéseket és alkalmazza azokat az eljárási szabályokat, amelyek a
Rendelet és az Infotv. érvényre juttatásához szükségesek.
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Az Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a
technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes
adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.
Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés,
megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.

Adattovábbítás

Adatok továbbítására, valamint az Adatkezelő által kezelt adatbázis más adatkezelővel történő összekapcsolására csak
az érintett hozzájárulása, vagy jogszabály felhatalmazása alapján kerül sor.
Az Adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbít, ha annak jogalapja egyértelmű, célja, és az adattovábbítás
címzettjének a személye meghatározott.
Az érintett hozzájárulásához kötött adattovábbítás esetén az érintett a nyilatkozatát az adattovábbítással érintett minden
adat, az adattovábbítás címzettje, célja, adatkezelés várható ideje ismeretében adja meg.
Az Adatkezelő a jogszabályi kötelezettségen, felhatalmazáson alapuló adattovábbításhoz nem kéri az érintett
hozzájárulását, de előzetesen tájékoztatja.

Az érintett jogai
Tájékoztatáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését
megelőzően tájékoztatást kapjon.
Az Adatkezelő jelen Szabályzat keretében és más módon is megfelelő intézkedéseket hoz, hogy az érintett részére a
Rendelet 13. és 14. cikkében foglalt valamennyi információt a személyes adatok kezelésére vonatkozóan megadjon,
illetve a Rendelet 15-22. és 34. cikkében meghatározottaknak megfelelően minden egyes tájékoztatást átlátható, érthető
és könnyen hozzáférhető módon megadjon.
Az érintett hozzáférési joga
Az érintett jogosult arra, hogy a Rendelet 15. cikke szerint az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a
személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
a) az adatkezelés céljai,
b) az érintett személyes adatok kategóriái,
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy
közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket,
d) adott esetben a személyes adatok kezelésének tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen
időtartam meghatározásának szempontjai,
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését,
törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ,
h) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a
profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető
információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható
következményekkel jár.
Ha személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett
jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a Rendelet 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.
Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az
Adatkezelő az érintett által kért további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat
számíthat fel. (Rendelet 15. cikk (3))
Az érintett által elektronikus úton benyújtott kérelem esetén az információkat széles körben használt elektronikus
formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.
A helyesbítéshez való jog
Az érintett kérheti az Adatkezelőtől a Rendelet 16. cikke szerint a rá vonatkozó pontatlan személyes adatai indokolatlan
késedelem nélkül történő helyesbítését vagy a hiányos személyes adatai kiegészítését.
A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Az érintett a Rendelet 17. cikke szerint jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje
a rá vonatkozó személyes adatokat, melyre az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles, amennyiben az alábbi
indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon
kezelték,
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b) az érintett visszavonja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a)
pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
c) az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget
élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés
ellen;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
e) a személyes adatokat az Adatkezelő-re alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség
teljesítéséhez törölni kell,
f) a személyes adatok gyűjtésére a Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
A személyes adatok törlése nem kérhető, amennyiben az adatkezelés szükséges:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,
b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti
kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása
keretében végzett feladat végrehajtása céljából,
c) a Rendelet 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően a
népegészségügy területét érintő közérdek alapján,
d) a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi
kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az 1. pontban említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné
tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést, vagy
e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett kérésére a Rendelet 18. cikkében foglaltak szerint az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak
valamelyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának
korlátozását,
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
d) az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás
arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés az előző pont alapján korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy
jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról
előzetesen tájékoztatja.
Az adathordozhatósághoz való jog
Az érintett a Rendelet 20. cikkében foglaltak szerint jogosult arra, hogy az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó,
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja és ezeket az adatokat egy
másik adatkezelőnek továbbítsa.
A tiltakozáshoz való jog
Az érintett a Rendelet 21. cikkében foglaltak szerint jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból
bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű
vagy az Adatkezelő-re ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához
szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő, vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést
olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
kapcsolódnak.
Az Adatkezelő közvetlen üzletszerzés érdekében nem kezel személyes adatokat.
Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az érintett a Rendelet 22. cikkében foglaltak szerint jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag
automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy
őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Az előző pont nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
a) az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges,
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b) meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett
jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is
megállapít, vagy
c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
Az Adatkezelő tevékenysége során nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és azon belül profilalkotást sem.
A hozzájárulás visszavonása
Az érintett a Rendelet 13-14. cikkében foglaltak szerint, a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. cikk
(2) bekezdésének a) pontján alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, mely nem érinti a
hozzájáruláson alapuló visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Az érintett a hozzájárulása visszavonását az Adatkezelő bármelyik elérhetőségén kezdeményezheti.
Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
Az Adatkezelő a Rendelet 34. cikkében foglaltak szerint indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az
adatvédelmi incidensről, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintett jogaira és
szabadságaira nézve.
Az érintettet nem kell az előző pontban említettek szerint tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
a) az Adatkezelő megfelelő szervezési vagy technikai védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az
intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az
intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel
nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat,
b) az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy
az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az előző pontban említett magas kockázat a továbbiakban
valószínűsíthetően nem valósul meg,
c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett
információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek
hasonlóan hatékony tájékoztatását.
A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
Minden érintett jogosult a Rendelet 77. cikkében foglaltak szerint arra, hogy közvetlenül panaszt tegyen a felügyeleti
hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.
Az a felügyeleti hatóság köteles tájékoztatni az ügyfelet (érintettet) a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és
annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a Rendelet 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.
A felügyeleti hatóság elérhetőségei:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím:
1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefonszám: +36 (1) 391-1400
Fax:
+36 (1) 391-1410
Weboldal:
http://www.naih.hu
E-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu
A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
Minden természetes és jogi személy jogosult a Rendelet 78. cikkében foglaltak szerint a hatékony bírósági jogorvoslatra
a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.
Minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha a Rendelet 55. vagy 56. cikk alapján illetékes felügyeleti
hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a 77. cikk alapján
benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti bíróság előtt kell megindítani.
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
Az érintett a Rendelet 79. cikkében foglaltak szerint az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, ha a személyes adatainak
nem megfelelő kezelése következtében megsértették a Rendelet szerinti jogait.
Az Adatkezelővel szembeni eljárást az Adatkezelő székhelye szerint illetékes bíróság előtt kell megindítani.
Kártérítés
Az érintett a Rendelet 82. cikkében foglaltak szerint az a személy, akinek a Rendeletben foglaltak megsértésével az
Adatkezelő, mint adatkezelő vagyoni vagy nem vagyoni kárt okozott, kártérítésre jogosult.
Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, amennyiben bizonyítja, hogy a kár bekövetkezéséért semminemű felelősség
nem terheli.

Az érintett kérelmének előterjesztése, az Adatkezelő intézkedései

Az Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintett jogaival az adatvedelem@wagner.hu e-mail címre
küldött kérelmével, vagy az Adatkezelő más elérhetőségén keresztül élhet.
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül
tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. (Infotv. 15. § (1) b))
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Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal
meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem
kézhezvételétől számított 25 napon belül tájékoztatja az érintettet.
Az érintett által elektronikus úton benyújtott kérelem esetén a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell
megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Amennyiben az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a
kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül, akkor tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól,
valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati
jogával.
Adatkezelő a Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást (Rendelt 15-22. és
34. cikk) és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy ismétlődő
jellege miatt túlzó, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával
járó adminisztratív költségekre észszerű mértékű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő
intézkedést. E szerinti Adatkezelő az érintett ismételt és megalapozatlan jogainak érvényesítésével összefüggésben
közvetlenül felmerült költségeinek megtérítését követelheti az érintettől. (Infotv. 15. § (3) b))
Ismétlődő jellegűnek kell tekinteni, ha az érintett
a) a folyó évben, azonos adatkörre vonatkozóan a jogai érvényesítése iránt ismételten kérelmet nyújt be, és
b) e kérelme alapján az adatkezelő vagy az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által
kezelt személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy az adatkezelés korlátozását az adatkezelő jogszerűen
mellőzi. (Infotv. 15. § (3) b))
A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.
Ha Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban,
további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Szerzői jogi záradék

Jelen Szabályzat szerzői jogi oltalom alatt áll. A szerzői jog tulajdonosa hozzájárulása nélkül terjeszteni, másolni,
módosítani, átdolgozni tilos.
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