Adatvédelmi nyilatkozat
A BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(továbbiakban BAKONYKARSZT Zrt. kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során
az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (General Data Protection
Regulation) továbbiakban: Rendelet, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv., az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(a továbbiakban: Infotv.), valamint a személyes adatok védelmére irányadó egyéb hatályos
jogszabályok rendelkezéseinek betartásával, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság (NAIH), illetve az adatvédelmi biztos tevékenysége során kialakult adatvédelmi
gyakorlatnak megfelelően, a kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe
véve járjon el. A BAKONYKARSZT Zrt. mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el
jelen nyilatkozat tartalmát és kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatásaival kapcsolatos
adatkezelése megfelel a jelen dokumentumban rögzített elvárásoknak.
A BAKONYKARSZT Zrt. jelen nyilatkozatban tájékoztatja a www.bakonykarszt.hu;
vakbarat.bakonykarszt.hu;
https://ugyfel.bakonykarsztrt.hu:8443;
weboldalak
(a
továbbiakban: portál) látogatóit (a továbbiakban: érintettek) a portálon történő
regisztrációval, az azon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételével, illetve a portál
látogatásával, tartalmának megtekintésével összefüggésben kezelt személyes adatok
köréről, az adatkezelés során követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében
tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának
módjáról és lehetőségeiről.
1.

Adatkezelő
Az adatok kezelője a BAKONYKARSZT Zrt.
Székhely/postázási cím: 8200 Veszprém, Pápai út 41.
Elérhetőség:
Telefon: (88) 411-141
Telefax: (88) 428-061
E-mail: bakonykarszt@bakonykarszt.hu
Adóig. szám: 11338024-2-19

2. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja
Az adatkezelés jogalapja a rendelet 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján az érintett
hozzájárulása. Érintett a hozzájárulást az egyes adatkezelések tekintetében a weboldal
használatával, az arról elérhető szolgáltatások igénybevételével, a regisztrációval, illetve
az adatok önkéntes rögzítésével adja meg.
Az adatkezelés célja a weboldalon közzétett információk, szolgáltatások elérésének és
jogszerű igénybevételének biztosítása. A BAKONYKARSZT Zrt. az érintett által megadott
– az adatkezelési cél eléréséhez szükséges és arra alkalmas – adatokat célhoz kötötten,
kizárólag a szolgáltatások elérése, a kapcsolódó információk megismerése, továbbá a
weboldal és a szolgáltatások jogszerű és biztonságos működtetése érdekében kezeli.
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3. A kezelt személyes adatok köre / az adatkezelés időtartama
a. bakonykarszt.hu (nem regisztrációhoz kötött szolgáltatások)
• Vízmérő-óraállás bejelentése
-

kezelt adatok: Név, Felhasználási hely, Felhasználó azonosító, Telefonszám,
Levelezési cím, Mérő gyári szám, Mérőállás
adatkezelési időtartam: mérőállás rögzítéséig, legfeljebb 1 hónap

• Ügyfélfogadási időpont kérése (lakossági)
-

kezelt adatok: Név, Felhasználási hely, Felhasználó azonosító, Telefonszám,
Levelezési cím, Email cím, Dátum, Időpont, Téma
adatkezelési időtartam: foglalt időpontig, legfeljebb 1 hónap

• Ügyfélfogadási időpont kérése (nem lakossági)
-

kezelt adatok: Név, Felhasználási hely, Felhasználó azonosító, Telefonszám,
Levelezési cím, Email cím, Dátum, Időpont, Téma
adatkezelési időtartam: foglalt időpontig, legfeljebb 1 hónap

• Levelezési cím változtatás
-

kezelt adatok: Név, Felhasználási hely, Felhasználó azonosító, Telefonszám,
Régi cím, Új cím
adatkezelési időtartam: adatmódosítás rögzítéséig, legfeljebb 1 hónap

• Vendégkönyv
-

kezelt adatok: Név, Email cím, Hozzászólás (a Név és Hozzászólás nyilvános,
a hozzászólás tartalmáért a BAKONYKARSZT Zrt. nem vállal felelősséget!)
adatkezelési időtartam: 1 év

• Hírlevél feliratkozás
-

kezelt adatok:
lakossági felhasználók esetén: Név, Email cím, Felhasználó azonosító, Anyja
neve, Születési dátum
céges felhasználók esetén: Cégnév, Email cím, Felhasználó azonosító,
Adószám

-

adatkezelési időtartam: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig
(hírlevélről történő leiratkozással)

• Számla kiegyenlítése - bankkártyás fizetés
-
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kezelt adatok: Név, Email cím, Felhasználó azonosító, Számla sorszáma,
Fizetendő összeg
adatkezelési időtartam: 1 év

b. Online Ügyfélszolgálat (https://ugyfel.bakonykarsztrt.hu:844)
• A regisztráció keretében megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval
(az adatkezelési hozzájárulás megadásával) kezdődik és a hozzájárulás
visszavonásáig tart. Az adatkezelési hozzájárulás visszavonása a regisztráció
egyidejű törlését eredményezi.
• Opcionálisan rögzíthető adatok (pl. hírlevél feliratkozás) esetén az adatkezelés
az adat megadásának időpontjától annak törléséig (az adatkezelési hozzájárulás
visszavonásáig) tart. Az opcionálisan rögzíthető adatok törlése nem
eredményezi a regisztráció automatikus törlését.
• A regisztráció törlésére a weboldalra, illetve a szolgáltatásra irányadó használati
feltételekben rögzített eset(ek)ben és módo(ko)n kerülhet sor. Érintett
regisztrációját bármikor, külön megkötés nélkül törölheti.
• Regisztráció (Magánszemély)
-

kezelt adatok: Ügyfélazonosító, E-mail, Anyja neve, Születési hely, Születési
dátum

• Regisztráció (Cég/Jogi személy)
-

kezelt adatok: Ügyfélazonosító, E-mail, Adószám

4. Az adatfeldolgozók köre
Az adatokat kizárólag adatkezelő bizalmas adatok megőrzésére kötelezett, az adatkezelés
céljának megvalósításához szükséges feladatokat ellátó munkatársai jogosultak
megismerni. Az adatkezelő nevében, vagy érdekkörében eljáró személyek az adatokat
nem tehetik közzé, harmadik személyek részére nem adhatják át. Adatkezelő eljáró
munkatársai jelen adatvédelmi nyilatkozat rendelkezéseit ismerik és magukra nézve
kötelezőnek ismerik el.
5. A weboldalt üzemeltető partner és technológia:
A weboldal fejlesztője és tárhelyszolgáltatója:
INweb-Solutions Informatikai Szolgáltató Kft.
Székhely: 8200 Veszprém, Muskátli u. 6. 2/5.
Telephely: 8200 Veszprém, Almádi u. 3. fsz. 3
Email: info@inweb.hu
Telefonszámok: +36 70 5356953; +36 30 3291031
Az adatok biztonsága érdekében biztonsági mentések készülnek.
6. Jogorvoslati lehetőség és hatályos törvények
(1) Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti
személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és
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tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő
ügyfélszolgálata útján.
6.1.

Tájékoztatáshoz való jog

(1) Az érintett kérelmére a Társaság megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében,
hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a
14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden
egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában,
világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.
6.2.

Az érintett hozzáféréshez való joga:

(1) Az érintett jogosult arra, hogy 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: 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; a személyes
adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés
korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz
benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált
döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és
arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel
bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok
harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az
érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő
garanciákról.
(2) A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett
rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az
adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett
kérelmére az információkat a Társaság elektronikus úton biztosítja.
(3)
A
tájékozódáshoz
való
jog
írásban
(e-mail,
levél)
a
www.bakonykarszt@bakonykarszt.hu vagy a 8200 Veszprém, Pápai út 41. szám alatti
postacímen keresztül gyakorolható.
(4) Az érintett részére kérésére – személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és
beazonosítását követően szóban is adható tájékoztatás.
6.3.

Helyesbítés joga:

(1) Az érintett kérheti a Társaság által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes
adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.
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6.4.

Törléshez való jog:

(1) Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy
kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes
adatokat:
-

személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték
vagy más módon kezelték;
az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja;
az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok
az adatkezelésre;
a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban
előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

(2) Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a
véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
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; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási,
tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
6.5.

Adatkezelés korlátozáshoz való jog:

(1) Az érintett kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek
valamelyike teljesül:
-

-

-

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának
ellenőrzését;
az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri
azok felhasználásának korlátozását;
az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából,
de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez; vagy
az érintett 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.

(2) Ha az adatkezelés 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
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védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből
lehet kezelni.
6.6.

Adathordozhatósághoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére
bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
6.7.

Tiltakozás joga:

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor
tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi
jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges
adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken
alapuló profilalkotást is.
(2) Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább,
kivéve, ha azt 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.
(3) Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az
érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e
célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen
üzletszerzéshez kapcsolódik.
6.8.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

(1) Az érintett 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.
(2) Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés az érintett és az
adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges.
(3) 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 az érintett kifejezett
hozzájárulásán alapul.
6.9.

Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás
visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét.
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6.10.

Eljárási szabályok

(1) Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem
beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22.
cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe
véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két
hónappal meghosszabbítható.
(2) A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak
megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az
érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás
elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
(3) Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem
nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül
tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy
az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági
jogorvoslati jogával.
(4) A Társaság a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az
érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege
miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás
nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre
észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő
intézkedést.
(5) Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi
helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a
személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul
nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e
címzettekről.
(6) Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az
érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az
adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat
fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk
elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett
másként kéri.
6.11.

Kártérítés és sérelemdíj

(1) Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének
eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az
adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak
abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem
tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő
kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta
vagy azokkal ellentétesen járt el.
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(2) Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az
adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az
adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó
egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.
(3) Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja,
hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.
12.12. Bírósághoz fordulás joga
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen (az érintett választása
szerint az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz
fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

8/8

