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Adatkezelési tájékoztató 

a WATER SYSTEMS Kft. megrendelői részére 
 

A WATER SYSTEMS Kft. az európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a 

továbbiakban: GDPR) előírásainak megfelelően, mint Adatkezelő az alábbiak szerint 

fogalmazza meg tömören, átláthatóan, érthetően és könnyen hozzáférhető 

formában azt, hogy a megrendelő(k)nek, mint érintett(ek)nek milyen célból, milyen 

jogalapon milyen típusú adatait, mennyi ideig kezeli és ezzel kapcsolatosan az 

érintett(ek)et milyen jogok illetik meg és azt hogyan gyakorolhatják. A WATER 

SYSTEMS Kft. részletes tájékoztatást nyújt az adattovábbításról, illetőleg arról is, hogy 

milyen adatfeldolgozóval működik együtt. Ezzel eleget tesz a személyes adatok 

kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, gondoskodik a személyes adatok 

biztonságáról, érvényre juttatja az adatvédelmi szabályokat, és megakadályozza az 

adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést. 

Az Adatkezelő adatai, elérhetősége: 

Név: Water Systems Kft.  

Székhely: 2040 Budaörs, Vasvári Pál utca30/2. 

Képviselő: Csapó Tibor ügyvezető 

Cégjegyzékszám: 13-09 169855 

Adószám:  23106183-2-13 

Telefonszám: +3670283238 

E-mail: info@watersystems.hu 

Honlap: www.watersystems.hu 

 

1. Az adatkezelés célja: Mellék-vízmérő kivitelezésével kapcsolatos teljes körű 

ügyintézés (víziközmű társaságok), nyilatkozatok beszerzése közös 

képviselőktől, tulajdonostársaktól, kivitelezés vízvezeték-szerelő bevonásával, 

számla kiállítása. 

2. Az adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) a) pontja szerinti hozzájárulás. 

3. A személyes adatok tárolásának módja, időtartama  

A WATER SYSTEMS Kft. a személyes adatokat részben elektronikus formában 

(vírusvédelemi rendszerrel ellátott, információbiztonsági szempontból 

megfelelő szerveren (MiniCRM, Google Drive) -, részben – kizárólag a 

megbízás teljesítéséhez szükséges szerződéseket, meghatalmazásokat - papír 

alapon, erre a célra elkülönített zárható szekrényben a 2092 Budakeszi, 

Kuruclesi utca 19. címen tárolja. 

A WATER SYSTEMS Kft. az adatokat 8 évig tárolja (a 8 év múlva esedékes 

vízmérő cseréig, illetőleg a számviteli törvényben meghatározott időpontig 

(2000. évi C tv. 169. § /1/.bek.)) 

4. A kezelt adatok köre, forrása: megrendelő neve, születési adatai, anyja neve, 

állandó lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, telepítés helye (címe). 

A személyes adatok minden esetben a megrendelőtől (érintettől) származnak. 

5. A személyes adatok megismerésére jogosult személyek; adattovábbítás 

A megrendelő (érintett) adatait a WATER SYSTEMS Kft. munkavállalói ismerhetik 

meg. A személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően 
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meghatározott esetben, vagy az érintett hozzájárulása alapján van 

lehetőség.  

A megrendelő (érintett) tudomásul veszi, hogy a megrendelés teljesítéséhez a 

WATER SYSTEMS Kft.-nek vízvezeték-szerelő alvállalkozót kell igénybe vennie, 

aki részére a munka elvégzéséhez szükséges személyes adatokat (név, 

telefonszám, e-mail, telepítés helye) továbbítania kell. Személyes adatainak 

kezeléséhez való hozzájárulása a vízvezeték-szerelő alvállalkozó részére 

történő adattovábbításhoz történő hozzájárulást is tartalmazza. 

6. WATER SYSTEMS Kft. által igénybe vett adatfeldolgozó: 

NÉV SZÉKHELY ADATFELDOLGOZÓI FELADAT 

Villányi Könyvelő 

és Tanácsadó Kft. 

1143 Budapest Stefánia út 

53. fszt.3. 

könyvelési tevékenység 

ellátása  

 

7. Az érintettek jogai, jogérvényesítési lehetőségei 

Az érintettek az alábbiakban rögzített jogokkal élhetnek. Az érintettek 

tájékoztatást, helyesbítést, hozzájárulás visszavonást és törlést az  

info@watersystems.hu e-mail címen kérhetik.  

1. Hozzáférés joga 

Az érintettek jogosultak arra, hogy a WATER SYSTEMS Kft.-től visszajelzést kapjanak 

arra vonatkozóan, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e, és ha 

ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosultak arra, hogy a személyes adatokhoz 

és a következő információkhoz hozzáférjenek: 

 az adatkezelés céljai; 

 az érintett személyes adatok kategóriái; 

 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; 

 adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha 

ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; 

 az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az WATER SYSTEMS Kft.-től a rá 

vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének 

korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; 

 a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 

 ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden 

elérhető információ; 

 az 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. 

A WATER SYSTEMS Kft. - erre irányuló kérés esetén - az adatkezelés tárgyát képező 

személyes adatok másolatát az érintettek rendelkezésére bocsátja. Az érintett 

által kért további másolatokért az WATER SYSTEMS Kft. adminisztratív költségeken 

alapuló, ésszerű mértékű díjat számít fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta 

be a kérelmet, az WATER SYSTEMS Kft. az információkat elektronikus formátumban 

bocsátja a rendelkezésére, kivéve, ha azt másként kéri. A másolat igénylésére 

vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. 

2. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett erre vonatkozó kérése esetén a WATER SYSTEMS Kft. indokolatlan 

késedelem nélkül helyesbíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. 

Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a 

mailto:info@watersystems.hu
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hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – 

kiegészítését.  

3. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 

Az érintett az alábbi esetekben kérheti a WATER SYSTEMS Kft.-től a rá vonatkozó 

személyes adatok törlését, a WATER SYSTEMS Kft. pedig köteles arra, hogy az 

résztvevőre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, 

ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

 a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat 

gyűjtötték vagy más módon kezelték; 

 az résztvevő visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az 

adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

 a résztvevő tiltakozik a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása 

érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő 

adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, 

vagy az érintett a tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében történő 

adatkezelés ellen; 

 a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

 a személyes adatokat a WATER SYSTEMS Kft.-re mint adatkezelőre 

alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban (magyar jogban) előírt jogi 

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

 a személyes adatok gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált, információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában került sor. 

A fenti okok fennállása ellenére a személyes adatok további megőrzése a WATER 

SYSTEMS Kft. által jogszerűnek tekinthető amennyiben:  

 ha a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog 

gyakorlása, vagy 

 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, 

 ha népegészségügy területén érintő közérdekből,  

 ha közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból 

vagy statisztikai célból amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően 

lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést, 

 ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez 

szükséges. 

4. Adatkezelés korlátozásához való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy kérje a WATER SYSTEMS Kft.-től az adatkezelés 

korlátozza, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 

 az résztvevő vitatja a személyes adatai pontosságát, ez esetben a korlátozás 

arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az WATER SYSTEMS 

Kft. ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 

 az adatkezelés jogellenes, és az résztvevő ellenzi az adatok törlését, és 

ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 

 a WATER SYSTEMS Kft.-nek már nincs szüksége a személyes adatokra 

adatkezelés céljából, de az résztvevő igényli azokat jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

 az érintett tiltakozott a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása 

érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő 

adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 

amíg megállapításra nem kerül, hogy a WATER SYSTEMS Kft. jogos indokai 

elsőbbséget élveznek-e az résztvevő jogos indokaival szemben.  
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Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes 

adatokat a tárolás kivételével csak az résztvevő 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.  

5. Adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó és a WATER SYSTEMS Kft. 

rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel 

olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az 

adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az 

az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: 

 ha az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, vagy 

 az érintettek kötött szerződés teljesítése  

és az adatkezelés automatizált módon történik. 

E jog gyakorlása során az érintett kérheti – ha ez technikailag megvalósítható –

személyes adatai adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. 

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való 

jogot. Az adathordozás joga nem alkalmazandó abban az esetben, ha az 

adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai 

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. Az adatok 

hordozhatóságához való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és 

szabadságait. 

6. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás 

A WATER SYSTEMS Kft. a tevékenysége során a GDPR 22. cikke szerinti automatizált 

adatkezelésen alapuló döntést nem hoz, profilalkotást nem végez. 

7. Hozzájárulás visszavonása 

Az érintett jogosult arra, hogy a hozzájáruláson alapuló személyes adatainak 

kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás 

visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés 

jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását az érintett a info@watersystems.hu e-

mail címen kérheti.  

8. Jogérvényesítés 

Az érintett az általa tapasztalt jogellenes személyes adatkezelés esetén az 

alábbiakban felsorolt jogérvényesítési lehetőségekkel élhet.  

 polgári pert kezdeményezhet az WATER SYSTEMS Kft. mint adatkezelő ellen, 

 egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül jogosult 

panaszt tenni a NAIH-nál az alábbi elérhetőségen 

 

Név:  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely:  1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Honlap:   www.naih.hu 

Telefon:  +36 (1) 391-1400 

E-mail:   ugyfelszolgalat@naih.hu 

 

Jelen tájékoztató a kiadás napjától további rendelkezésig hatályos. 

Budaörs, 2020. április 21. 
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