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2. számú melléklet 
a MaVíz Adatkezelési Szabályzatához 

 
 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 

AZ ÉRINTETT TERMÉSZETES SZEMÉLY JOGAIRÓL  
 SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSE VONATKOZÁSÁBAN 

 
 

BEVEZETÉS 
 
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 szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 
Rendelete (a továbbiakban: Rendelet vagy GDPR) előírja, hogy az Adatkezelő 
megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a 
személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, 
átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően 
megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a 
gyakorlását.   
 
Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról 
és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja. 
 
Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk 
eleget. 
 
A tájékoztatást közzé kell tenni a Szövetség honlapján, vagy az érintett személy 
részére kérésére meg kell küldeni.  
 

I. FEJEZET 
AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE 

 
E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:  
Név: Magyar Víziközmű Szövetség  
Rövidített név: MaVíz 
Székhely: 1051 Budapest, Sas utca 25., IV. emelet 
Bírósági nyilvántartási szám: 01-02-0002647 
Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék 
Adószám: 19635325-2-41 
Képviselő: Nagy Edit főtitkár 
Telefonszám: 06-1-473-0055 
Fax: --- 
E-mail cím: titkarsag@maviz.org  
Honlap: www.maviz.org  
(a továbbiakban: Szövetség vagy MaVíz)  

 

mailto:titkarsag@maviz.org
http://www.maviz.org/
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II. FEJEZET 
ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE  

 
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség 
vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. 
 
Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de 
szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk: 
 
1. Szövetségünk IT szolgáltatója 
 
Szövetségünk a honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz 
igénybe, aki az IT szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás) biztosítja, és ennek 
keretében – a vele fennálló megbízásunk tartamáig – kezeli a honlapon megadott, 
illetve a honlap elérése érdekében megadott személyes adatokat, az általa végzett 
művelet a személyes adatok tárolása a szerveren, illetve a regisztráció elvégzése, a 
honlap szerkesztése.  
 
A maviz.org tárhely szolgáltatója: Versanus Informatikai és Szolgáltató Kft. (1023 
Budapest, Bécsi út 3-5., 5. em. 56., adószám: 13504786-2-41). 
 
A maviz.org honlap adminisztrátora: KRITIK WEB Kft. (2000 Szentendre, Széchenyi 
tér 17., adószám: 23093799-2-13). 
 
 
2.  Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés  
 

A Magyar Posta Szövetségünktől megkapja a megrendelt termék (például: könyv, 
folyóirat) kézbesítéséhez szükséges személyes adatokat (érintett neve, címe), és 
ennek felhasználásával kiszállítja a terméket. 
 
  

III. FEJEZET 
MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK 

 
1. Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok, 
önéletrajzok  
 

(1) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, születési neve, 
születési ideje, helye, anyja neve, lakcím, értesítési cím, képesítési adatok, fénykép, 
telefonszám, e-mail cím, a jelentkezőről készített munkáltatói feljegyzés (ha van).   
 
(2) A személyes adatok kezelésének célja: jelentkezés, pályázat elbírálása, a 
kiválasztottal munkaszerződés kötése. Az érintettet tájékoztatni kell arról, ha a 
munkáltató nem őt választotta az adott állásra. 
 
(3) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. 
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(4) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Szövetségnél 
munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezető, munkaügyi/jogi feladatokat ellátó 
munkavállalók.   
 
(5) A személyes adatok tárolásának időtartama: A jelentkezés, pályázat elbírálásáig. 
A ki nem választott jelentkezők személyes adatait törölni kell. Törölni kell annak 
adatait is, aki jelentkezését, pályázatát visszavonta.  
 
(6) A munkáltató csak az érintett kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása 
alapján őrizheti meg a pályázatokat, feltéve, ha azok megőrzésére a jogszabályokkal 
összhangban álló adatkezelési célja elérése érdekében szükség van. E hozzájárulást 
a felvételi eljárás lezárását követően kell kérni a jelentkezőktől. 
 

 
IV. FEJEZET 

SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK 
 
1.  Szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása 
 
(1) A Szövetség szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, 
megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele vevőként, 
szállítóként szerződött természetes személy nevét, születési nevét, születési idejét, 
anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, adószámát, egyéni vállalkozó nyilvántartási 
számát, lakcímét, székhely, telephely címét, telefonszámát, e-mail címét, honlap 
címét, bankszámlaszámát. Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az 
adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő 
lépések megtételéhez szükséges.  
 
(2) A személyes adatok címzettjei: a Szövetség PR/szervezési feladatokat ellátó 
munkavállalói, könyvelési, adózási, jogi feladatokat ellátó munkavállalói, és 
adatfeldolgozói. A személyes adatok kezelésének időtartama: a szerződés 
megszűnését követő 8 év.  
 
(3) Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a 
szerződés teljesítése jogcímén alapul, az a tájékoztatás történhet a szerződésben is.  
 
(4) Az érintettet személyes adatai adatfeldolgozó részére történő átadásáról 
tájékoztatni kell.  
 
2.  Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek / 
kapcsolattartóinak elérhetőségi adatai  
 
(1) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, beosztása, 
címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosítója (ha van). 
  
(2) A személyes adatok kezelésének célja: a Szövetség jogi személy partnerével 
kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás; jogalapja: az érintett 
hozzájárulása. 
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(3) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Szövetség 
PR/szervezési feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási, jogi feladatokat 
ellátó munkavállalói. 
 
(4) A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett 
képviselői minőségének fennállását követő 8 évig.  
 
3.  Látogatói adatkezelés a Szövetség honlapján, tájékoztatás sütik (cookie) 
alkalmazásáról   
 

(1)  A Sütik (cookie-k) rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a 
felhasználó számítógépén. Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat 
[kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül 
szükségesek] csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén 
elhelyezni. Az általános elterjedt internetes gyakorlatnak megfelelően Szövetségünk 
is használ sütiket (cookie) a weboldalán. 
 
(2) A webszerver a weboldal használata során a látogatóról, illetve az általa 
böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzíti és kezeli: 
• a látogató által használt IP cím, 
• a böngésző típusa, 
• a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv), 
• a látogatás időpontja, 
• a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás. 
 
(3) A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja 
böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha 
a rendszer éppen egy cookie-t küld.  A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként 
automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak 
érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden 
alkalommal felajánlja a választás lehetőségét. Mindezek mellett azonban felhívjuk a 
figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy -
szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.  
 
(4) A weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó 
személyének beazonosítására. 
 
(5)  Szövetség honlapján alkalmazott sütik: 
 
1. Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik: 
Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, 
zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon 
keresztül elérhető szolgáltatásokat, így - többek között - különösen a látogató által az 
adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik 
adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a 
munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája 
automatikusan törlődik a számítógépéről. 
A kezelt adatkör: SESSIONID. 
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Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 
információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény 
(Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése.  
Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása. 
 
2. Hozzájárulást igénylő sütik:  
Ezek lehetőséget biztosítanak, hogy a Szövetség megjegyezhesse a felhasználó 
honlappal kapcsolatos választásait. A látogató a szolgáltatás igénybevételét 
megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során ezen adatkezelést bármikor 
megtilthatja. Ezek az adatok nem kapcsolhatók össze az igénybe vevő azonosító 
adataival és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy 
számára. 
 
2.1.  Teljesítményt biztosító sütik:  
Google Analytics sütik – erről itt tájékozódhat: 
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 

 
4. Regisztráció a Szövetség honlapján 
 
(1) A www.maviz.org honlap zárt (tagszervezeti) részének elérése érdekében 
regisztráló (tagszervezeti) természetes személy az erre szolgáló külön 
formanyomtatvány kitöltésével, aláírásával és a Szövetséghez való megküldésével 
adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. A hozzájárulás 
(regisztráció) önkéntes és bármikor visszavonható. Visszavonás esetén a személyes 
adatok törlésre kerülnek és a továbbiakban az érintett személy a honlap zárt 
részéhez nem tud hozzáférni.  
 
(2) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, beosztása, 
telefonszáma, e-mail címe.  
 
(3) A személyes adatok kezelésének célja:  
1. A honlap zárt részéhez történő egyedi hozzáférés biztosítása regisztráció révén.  
2. A regisztrációs folyamat elvégzéséhez szükséges esetleges adategyeztetés, a 
honlaphoz való hozzáférési jelszó megküldése.  
3. A honlap használatának elemzése.  
 
(4) Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. 
 
(5) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Szövetség 
PR/szervezési/regisztrációs feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a 
Szövetség IT szolgáltatója tárhelyszolgáltatást végző munkavállalói, a Szövetség 
honlapjának adminisztrátora. 
 
(6) A személyes adatok tárolásának időtartama: az érintett hozzájárulása 
visszavonásáig (törlési kérelméig). 
 
5. Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés   
 
(1) A hírlevél szolgáltatásra regisztráló természetes személy az önkéntes 
hozzájárulásával adhatja meg a személyes adatai kezeléséhez szükséges 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
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engedélyt. A hírlevéről az érintett a hírlevél „Leiratkozás” alkalmazásának 
használatával, vagy írásban (e-mailben vagy postai úton) tett nyilatkozattal bármikor 
leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó 
által a hírlevél küldés céljából megadott adatokat 5 munkanapon belül törölni kell.  
 
(2) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, e-mail címe, 
további önként megadott adatok (például: beosztás, telefonszám). 
  
(3) A személyes adatok kezelésének célja:  
1. Hírlevél (tájékoztató, felhívás, online kiadvány, stb.) küldése a Szövetség 
működésével kapcsolatban, a termékei, szolgáltatásai, rendezvényei tárgyában. 
2. Reklámanyag (marketing ajánlat, stb.) küldése. 
3. Tagszervezetekkel, érdeklődőkkel, ügyfelekkel és partnerekkel kapcsolattartás.  
 
(4) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. 
 
(5) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Szövetség 
PR/szervezési feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Szövetség IT 
szolgáltatója munkavállalói a tárhelyszolgáltatás teljesítése céljából, a Szövetség 
honlapjának adminisztrátora. 
 
(6) A személyes adatok tárolásának időtartama: az érintett hozzájárulása 
visszavonásáig (törlési kérelméig). 

 
6.  Közösségi irányelvek / Adatkezelés a Szövetség Facebook oldalán  
 
(1) A Szövetség termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából 
Facebook oldalt tart fenn.  
 
(2) A Szövetség Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat a 
Szövetség nem kezeli.  
 
(3) A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.  
 
(4) Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén a Szövetség előzetes értesítés 
nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.  
 
(5) A Szövetség nem felel a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt sértő 
adattartalmakért, hozzászólásokért. A Szövetség nem felel semmilyen, a Facebook 
működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének 
megváltoztatásából fakadó problémáért. 
 
 

V. FEJEZET  
JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK 

 
1. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából  

 
(1) A Szövetség jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és 
számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevőként, 
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szállítóként vele üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben 
meghatározott adatait.  
A kezelt adatok különösen: adószám, név, cím, adózási státusz, a pénzkezelési 
bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása, őstermelői 
igazolvány száma, adóazonosító jel, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma.  
 
(2) A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony 
megszűnését követő 8 év.  

 

(3) A személyes adatok címzettjei: a Szövetség adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, 
társadalombiztosítási, jogi feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.  

 
2.  Kifizetői adatkezelés  
 
(1) A Szövetség jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és 
járulékkötelezettségek teljesítése (adó-, adóelőleg, járulékok megállapítása, 
bérszámfejtés, társadalombiztosítási, nyugdíj ügyintézés) céljából kezeli azon 
érintettek – munkavállalók, családtagjaik, foglalkoztatottak, egyéb juttatásban 
részesülők – adótörvényekben előírt személyes adatait, akikkel kifizetői kapcsolatban 
áll.  
A kezelt adatok köre különösen:  a természetes személy természetes 
személyazonosító adatai (ideértve az előző nevet és a titulust is), neme, 
állampolgársága, a természetes személy adóazonosító jele, társadalombiztosítási 
azonosító jele (TAJ szám). Amennyiben az adótörvények ehhez jogkövetkezményt 
fűznek, a Szövetség kezelheti a munkavállalók egészségügyi, szakszervezeti és 
nyugdíjbiztosítási tagságra vonatkozó adataikat adó- és járulékkötelezettségek 
teljésítés (bérszámfejtés, társadalom-biztosítási ügyintézés) céljából. 
 

(2) A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony 
megszűnését követő 8 év.  

 

(3) A személyes adatok címzettjei: a Szövetség adózási, bérszámfejtési, 
társadalombiztosítási (kifizetői) feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.  

 
 

VI. FEJEZET 
ADATKEZELÉSI KÉRDÉSEK ÉS TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL 

 
1. Adatkezelési kérdések  

 
A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése 
vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Szövetségünket. Ezekben 
az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a 
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben. 
 
Szövetségünk adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő 
közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási 
kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni. 
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Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, 
valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk 
azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve 
nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól. 
 
Szövetségünk mindent megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelések során 
minél biztonságosabban járjunk el, a honlapunkon keresztül történő 
adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a 
Szövetségünkhöz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az 
Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében. 
 
 

2. Érintetti jogok és jogorvoslati lehetőségek  
 
Ön az adatkezelésről  

 tájékoztatást kérhet, 
 kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, 

kiegészítését,  
 tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését, valamint zárolását (a 

kötelező adatkezelés kivételével),  
 bíróság előtt jogorvoslattal élhet,  
 a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet 

(https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).  
 
Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

 Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
 Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
 Telefon: +36 (1) 391-1400 
 Fax: +36 (1) 391-1410 
 E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu 
 Honlap: https://naih.hu  

   
Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy 
a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott  

 adatairól,  
 azok forrásáról,  
 az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,  
 időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam 

meghatározásának szempontjairól, 
 az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő 

tevékenységükről,  
 adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra, 

valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá  
 az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról 

és címzettjéről. 
 

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon 
belül adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes, kivéve akkor, ha Ön a 
folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be 
hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, 

https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
https://naih.hu/
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ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez 
vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg 
jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz 
fordulás lehetőségéről tájékoztatással. 
 
Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és 
törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés 
céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét 
nem sérti. 
 
Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a 
kérelem kézhezvételét követő legfeljebb azonban 30 napon belül írásban vagy – az 
Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és 
tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás 
lehetőségéről. 
 
Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem 
benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb azonban 30 napon belül 
megvizsgáljuk, és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy 
döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést 
- beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetjük és az 
adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett 
intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes 
adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog 
érvényesítése érdekében. 
 
Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az 
adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget 
élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 
Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a 
döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön 
bírósághoz fordulhat. 
 
Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az 
érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti 
törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes 
felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal. 
 
Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna 
panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása 
érdekében – keresse meg Szövetségünket. 
 

3. Az irányadó jogszabályok  
 

 a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az 
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) 

 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 

 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 
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 az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi 
CVIII. törvény (Eker tv.) 

 az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Ehtv) 
 a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv. tv.) 
 a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. 

(Pktv.) 
 a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 

szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.) 
 

4. Adatkezelési tájékoztató módosítása 
 
Szövetségünk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési Tájékoztató egyoldalú 
módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon (a honlapon keresztül) 
tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a 
http://www.maviz.org/rolunk/adatkezeles weboldalon történik. 
 
 
Kelt: Budapest, 2018. 07. 30. 
 
 

Magyar Víziközmű Szövetség 
 
 
 
 

http://www.maviz.org/rolunk/adatkezeles

