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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
A BAUMIT KFT. HONLAPJAIVAL ÉS AZ ÁLTALA NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKKAL, TERMÉKÉRTÉKESÍTÉSSEL KAPCSOLATBAN 

 
Hatály: 2018. 09. 03. 

 
A BAUMIT Épitőanyaggyártó és Kereskedelmi Kft. (székhely: 2510 Dorog, Baumit út 1.; Cg.: 11-09-012709; adószám: 10442155-2-11; a továbbiakban: 
Szolgáltató) az alábbiakban tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon és a Szolgáltató által azokon keresztül nyújtott szolgáltatások során történő 
adatkezelésekkel kapcsolatban az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletével (a továbbiakban: 
GDPR) összhangban. 
 
1. Fogalmak 
 
Szolgáltató BAUMIT Épitőanyaggyártó és Kereskedelmi Kft. (székhely: 2510 Dorog, Baumit út 1.; Cg.: 11-09-012709; adószám: 10442155-2-

11),  aki a Honlapot üzemelteti. 
 

Honlap A www.baumit.hu, www.nyerjenabaumittal.hu, www.ragasztotarcsa.hu; www.hoszigeteleskalkulator.hu; 
www.fugakalkulator.hu; www.evhomlokzata.hu és a www.baumitshop.hu domain alatt elérhető tartalom és szolgáltatások 
összessége. 
 

Felhasználó A Honlapot vagy azok valamelyikét meglátogató személy 
 

Honlap ÁFF A Honlap általános felhasználási feltételei, amelyek a Honlapon közzétételre kerültek és amelyek részletesen szabályozzák, hogy 
a Felhasználók hogyan jogosultak a Honlapot és az azon keresztül elérhető szolgáltatásokat igénybe venni.  

 
2. Mi a jelen adatkezelés tájékoztató célja? 
 
A Honlap használatának szabályait a Honlap ÁFF tartalmazza, amely valamennyi itt nem rendezett kérdésben alkalmazandó. A Honlap és szolgáltatásai 
használatával a Szolgáltató és a Felhasználó között a Honlap ÁFF feltételeinek megfelelő szerződés jön létre. A jelen adatkezelési tájékoztatóban a 
Szolgáltató a Honlapon és a Munkaerő-közvetítési szolgáltatása során megvalósuló személyes adat kezelésről nyújt a jogszabályoknak megfelelően részletes 
tájékoztatást a Felhasználóknak.  
 
A Honlapon megvalósuló adatkezelésre vonatkozóan a Szolgáltató adatkezelőnek minősül. 
  

http://www.baumit.hu/
http://www.nyerjenabaumittal.hu/
http://www.ragasztotarcsa.hu/
http://www.hoszigeteleskalkulator.hu/
http://www.fugakalkulator.hu/
http://www.evhomlokzata.hu/
http://www.baumitshop.hu/
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3. Mi a Honlap célja? 
 
A www.baumit.hu Honlapon a Felhasználók regisztráció nélkül tájékozódhatnak a Szolgáltató termékeiről és szolgáltatásairól. A Felhasználók egyes 
személyes adataik megadását követően kapcsolat felvételi adatlapon keresztül üzenetet küldhetnek a Szolgáltatónak, az információ kérési adatlapon 
információt kérhetnek, illetve kérdést nyújthatnak be a Szolgáltatónak, színminta anyagot kérhetnek. 
 
A www.nyerjenabaumittal.hu honlapon a Felhasználók regisztrációt követően nyereményjátékban vehetnek részt. 
 
A www.ragasztotarcsa.hu honlapon a Felhasználók az Információ kérése adatlap kitöltésével és beküldésével kapcsolatba léphetnek, kérdést tehetnek fel, 
információt kérhetnek a Szolgáltatótól, valamint regisztráció nélkül megtekinthetik a Szolgáltatói termékeinek adatlapját és az arra vonatkozó információkat. 
 
A www.fugakalkulator.hu honlapon a Felhasználók regisztráció és adatok megadása nélkül fuga anyagszükségletet kalkulálhatnak. 
 
A www.hoszigeteleskalkulator.hu honlapon a Felhasználók regisztrációt követően hőszigetelés tervezésre, kalkulációra vonatkozó kérést nyújthatnak be. 
 
A www.evhomlokzata.hu honlapon a Felhasználó regisztráció nélkül tájékozódhat az Év homlokzata pályázatról. 
 
A www.baumitshop.hu Honlapon a Felhasználó előzetes regisztrációt követően az ott található webshopban vásárolhat. A webshopban kizárólag a 
Szolgáltatóval szerződött jogi személyek, illetve személyek vásárolhatnak és léphetnek abba be. A Felhasználónak a belépési jelszót a Szolgáltató biztosítja. 
 
4. Hogyan vonatkozik a Felhasználóra az adatkezelési tájékoztató?  

 
A Felhasználók a Honlapra történő belépéssel, a Honlapról elérhető szolgáltatások igénybe vételével, a Honlap funkcióinak használatával minden további 
jognyilatkozat tétele nélkül automatikusan tudomásul veszi a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat. 

 
5. Ki és hogyan módosíthatja az adatkezelési tájékoztatót és hol, hogyan teszi ezt közzé a Szolgáltató? 
 
A Szolgáltató bármikor egyoldalúan jogosult a jelen adatkezelési tájékoztatót módosítani. A Szolgáltató az adatkezelési tájékoztató módosítását a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt adatkezelési tájékoztató Honlapon történő  megjelenítésével teszi közzé. A Felhasználókat kérjük, hogy minden 
Honlap látogatás esetén olvassák el figyelmesen az adatkezelési tájékoztatót. 
 
A jelen adatkezelési tájékoztató a Honlapon folyamatosan elérhető. A Felhasználók a jelen adatkezelési tájékoztatót a Honlapon megnyithatják, azt 
megtekinthetik, kinyomtathatják, lementhetik, azonban azon nem módosíthatnak, erre csak a Szolgáltató jogosult. 

http://www.baumit.hu/
http://www.nyerjenabaumittal.hu/
http://www.ragasztotarcsa.hu/
http://www.fugakalkulator.hu/
http://www.hoszigeteleskalkulator.hu/
http://www.evhomlokzata.hu/
http://www.baumitshop.hu/
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6. Milyen személyes adatait, meddig kezeljük, mire használjuk őket, és milyen felhatalmazás alapján? 
 
Az adatkezelésünk jogalapjai az alábbiak: 
 

a) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a 
továbbiakban: Hozzájárulás); 

b) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó mint érintett az egyik 
fél (a továbbiakban: Szerződés teljesítése) 

c) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (mint például 
számviteli, könyvviteli kötelezettség teljesítése – a továbbiakban: Jogi kötelezettség teljesítése) 

d) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (a 
továbbiakban: Jogos érdek) 

e) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi 
CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) 13/A. §-a által biztosított adatkezelési engedély, amely szerint a Felhasználó hozzájárulása nélkül kezelhetők 
a Felhasználók természetes személyazonosító adatai (név, születési név, anyja születési neve, születési hely és idő) és lakcíme az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének 
figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából, továbbá a Felhasználó 
hozzájárulás nélkül kezelhetők a Felhasználó természetes személyazonosító adatai, lakcíme, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, 
időtartamára és helyére vonatkozó adatok az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak 
számlázása céljából (a továbbiakban: Elkertv. 13/A. §).  

 
6.1. A www.baumit.hu honlappal kapcsolatos adatkezelés 

 
A Szolgáltató a www.baumit.hu honlapon egyrészt a lenti automatikusan gyűjtött adatokat kezeli, másrészt pedig a Felhasználóval történő kapcsolat 
felvétellel kapcsolatos adatokat kezeli.  
 

6.1.1. A kapcsolat felvételi adatlapot kitöltőkkel kapcsolatos adatkezelés 
 
A Felhasználó a honlapon elérhetőségi adatai megadásával felveheti a kapcsolatot a Szolgáltatóval, üzenetet küldhet a részére e-mailben a Honlapon 
található kapcsolat felvételi adatlap kitöltésével és beküldésével. A Szolgáltató az alábbi adatokat kezeli ezzel kapcsolatban a Felhasználóról: 
 
 

http://www.baumit.hu/
http://www.baumit.hu/
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A B C D E 

Kezelt adat 
kategóriája 

(* = opcionális 
adat) 

Adat forrása Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja 
Adattárolás időtartama, törlés 

időpontja 

Név Érintett 
a) Kapcsolatfelvétel, kérdések megválaszolása 
b) Ajánlatadás, szerződés létrehozatala 
c) Azonosítás 

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: 
Hozzájárulás 

Hozzájárulás visszavonásáig 

Cégnév Érintett 
a) Kapcsolatfelvétel, kérdések megválaszolása 
b) Ajánlatadás, szerződés létrehozatala 
c) Azonosítás 

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: 
Hozzájárulás 

Hozzájárulás visszavonásáig 

Cím Érintett 
a) Kapcsolatfelvétel, kérdések megválaszolása 
b) Ajánlatadás, szerződés létrehozatala 
c) Azonosítás 

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: 
Hozzájárulás 

Hozzájárulás visszavonásáig 

Telefonszám Érintett 
a) Kapcsolatfelvétel, kérdések megválaszolása 
b) Ajánlatadás, szerződés létrehozatala 
c) Azonosítás 

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: 
Hozzájárulás 

Hozzájárulás visszavonásáig 

E-mail cím Érintett 
a) Kapcsolatfelvétel, kérdések megválaszolása 
b) Ajánlatadás, szerződés létrehozatala 
c) Azonosítás 

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: 
Hozzájárulás 

Hozzájárulás visszavonásáig 

Üzenetben 
foglalt adatok 

Érintett 
a) Kapcsolatfelvétel, kérdések megválaszolása 
b) Ajánlatadás, szerződés létrehozatala 
c) Azonosítás 

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: 
Hozzájárulás 

Hozzájárulás visszavonásáig 

 
A Felhasználók az adatkezeléshez adott hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják és kérhetik adataik törlését a Szolgáltatótól a Szolgáltató lenti e-mail 
címére küldött e-mail üzenetben. 
 

6.1.2. A szakértő válaszol (kérdés benyújtása) adatlapot kitöltőkkel kapcsolatos adatkezelés 
 
A Szolgáltató a szakértő válaszol, kérdés benyújtása esetén a kérdést benyújtó személy alábbi adatait kezeli: 
 

A B C D E 

Kezelt adat 
kategóriája 

(* = opcionális 
Adat forrása Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja 

Adattárolás időtartama, törlés 
időpontja 
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adat) 

Név Érintett 
Kérdés megválaszolása 
Kapcsolattartás 

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: 
Hozzájárulás 

Hozzájárulás visszavonásáig 

E-mail cím Érintett 
Kérdés megválaszolása 
Kapcsolattartás 

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: 
Hozzájárulás 

Hozzájárulás visszavonásáig 

 
A Felhasználók az adatkezeléshez adott hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják és kérhetik adataik törlését a Szolgáltatótól a Szolgáltató lenti e-mail 
címére küldött e-mail üzenetben. 

 
6.1.3. A színminta igényléssel kapcsolatos adatkezelés 

 
A Szolgáltató a színminta igénylő személy alábbi adatait kezeli a Honlapon: 

 
A B C D E 

Kezelt adat 
kategóriája 

(* = opcionális 
adat) 

Adat forrása Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja 
Adattárolás időtartama, törlés 

időpontja 

Név Érintett 
a) színminta küldése 
b) kapcsolatfelvétel 

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: 
Hozzájárulás 

Hozzájárulás visszavonásáig 

Cím Érintett 
a) színminta küldése 
b) kapcsolatfelvétel 

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: 
Hozzájárulás 

Hozzájárulás visszavonásáig 

E-mail cím Érintett 
a) színminta küldése 
b) kapcsolatfelvétel 

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: 
Hozzájárulás 

Hozzájárulás visszavonásáig 

Telefonszám Érintett 
a) színminta küldése 
b) kapcsolatfelvétel 

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: 
Hozzájárulás 

Hozzájárulás visszavonásáig 

 
A Felhasználók az adatkezeléshez adott hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják és kérhetik adataik törlését a Szolgáltatótól a Szolgáltató lenti e-mail 
címére küldött e-mail üzenetben. 

 
A Szolgáltató a fentiek szerint igényelt színminta kiszállításához a színmintát átvevő személy alábbi adatait is kezeli a Szolgáltató: 
 

A B C D E 

Kezelt adat 
kategóriája 

Adat forrása Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja 
Adattárolás időtartama, törlés 

időpontja 
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(* = opcionális 
adat) 

Név Megrendelő 
Megrendelés teljesítése 
Kapcsolattartás 
Igény- és jogérvényesítés 

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: 
Jogos érdek 

Szerződés megszűnésétől 
számított 5 év 

Telefonszám Megrendelő 
Megrendelés teljesítése 
Kapcsolattartás 
Igény- és jogérvényesítés 

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: 
Jogos érdek 

Szerződés megszűnésétől 
számított 5 év 

 
Az érintettek a jogos érdeken alapuló fenti adatkezeléssel szemben külön tiltakozhatnak a Szolgáltató lenti e-mail címére küldött e-mail levélben. 
 
A Szolgáltatói jogos érdek megjelölése: A Szolgáltató a tőle megrendelt színmintát átadja az azt megrendelő személynek, azonban egyes esetekben nem a 
színmintát megrendelő személy veszi át a színmintát, hanem a nevében más. Ebben az esetben a Szolgáltató jogos érdekből, mivel ezen személlyel 
szerződéses jogviszonya nem áll fenn, ezen személy nevét és telefonszámát kezeli a szállítás, átadás lebonyolítása érdekében azért, hogy bármilyen okból 
kapcsolatba tudjon lépni az átvevő személlyel, teljesíteni tudja a megrendelést, és amennyiben az átvevő személy nem volt jogosult a színminta átvételére, 
igény- és jogérvényesítéssel tudjon élni. Az érintett személy ésszerűen számíthat arra, hogy a Szolgáltató ezen célokból kezeli adatait, és az érintett alapvető 
jogait ez az adatkezelés nem érinti. 
 
6.2. A www.nyerjenabaumittal.hu honlappal kapcsolatos adatkezelés 
 

6.2.1. Nyereményjátékok, promóciók résztvevői adatainak kezelése 
 

A Szolgáltató ezen a Honlapon nyereményjátékokat, promóciókat szervez. A Szolgáltató a játékban, promócióban résztvevők alábbi adatait kezeli: 
 

A B C D E 

Kezelt adat 
kategóriája 

(* = opcionális 
adat) 

Adat forrása Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja 
Adattárolás időtartama, törlés 

időpontja 

Név Érintett 

a) Nyereményjátékban részvétel 
b) Nyertes értesítése 
c) Nyertes adójogi bejelentési, bevallási, adófizetési 

kötelezettség teljesítése 

C/a) és b) pontja szerinti cél 
esetén: GDPR 6. cikk (1) bek. a) 

pont: Hozzájárulás 
 

C/c) pont szerinti cél esetén: 
GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont: jogi 

Hozzájárulás visszavonásáig 

http://www.nyerjenabaumittal.hu/
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kötelezettség teljesítése 

Cím Érintett 

a) Nyereményjátékban részvétel 
b) Nyertes értesítése, kapcsolattartás 
c) Nyertes adójogi bejelentési, bevallási, adófizetési 

kötelezettség teljesítése 

C/a) és b) pontja szerinti cél 
esetén: GDPR 6. cikk (1) bek. a) 

pont: Hozzájárulás 
 

C/c) pont szerinti cél esetén: 
GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont: jogi 

kötelezettség teljesítése 

Hozzájárulás visszavonásáig 

Telefonszám Érintett 
Nyereményjátékban részvétel 
Nyertes értesítése, kapcsolattartás 

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: 
Hozzájárulás 

Hozzájárulás visszavonásáig 

E-mail cím Érintett 
Nyereményjátékban részvétel 
Nyertes értesítése, kapcsolattartás 

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: 
Hozzájárulás 

Hozzájárulás visszavonásáig 

 

A Felhasználók az adatkezeléshez adott hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják és kérhetik adataik törlését a Szolgáltatótól a Szolgáltató lenti e-mail 
címére küldött e-mail üzenetben. 
 

6.2.2. A Nyereményjátékok, promóciók nyertes játékosai adatainak kezelése 
 

A Szolgáltató a fenti adatokon túlmenően a játékban, promócióban nyertes játékosok, résztvevők esetében az alábbi adatokat kezeli a nyeremény átadása, 
és a nyereménnyel kapcsolatos adójogi bejelentési, adófizetési, bevallási és egyéb jogi kötelezettsége teljesítése érdekében és céljára: 
 

A B C D E 

Kezelt adat 
kategóriája 

(* = opcionális 
adat) 

Adat forrása Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja 
Adattárolás időtartama, törlés 

időpontja 

Születési Név Érintett 
Adójogi bejelentési, bevallási, adófizetési kötelezettség 
teljesítése 

GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont: jogi 
kötelezettség teljesítése 

Nyeremény átadásától 
számított 8 évig 

Születési idő, 
hely 

Érintett 
Adójogi bejelentési, bevallási, adófizetési kötelezettség 
teljesítése 

GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont: jogi 
kötelezettség teljesítése 

Nyeremény átadásától 
számított 8 évig 

Anyja neve Érintett 
Adójogi bejelentési, bevallási, adófizetési kötelezettség 
teljesítése 

GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont: jogi 
kötelezettség teljesítése 

Nyeremény átadásától 
számított 8 évig 

Állandó lakcím Érintett 
Adójogi bejelentési, bevallási, adófizetési kötelezettség 
teljesítése 

GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont: jogi 
kötelezettség teljesítése 

Nyeremény átadásától 
számított 8 évig 

TAJ szám Érintett 
Adójogi bejelentési, bevallási, adófizetési kötelezettség 
teljesítése 

GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont: jogi 
kötelezettség teljesítése 

Nyeremény átadásától 
számított 8 évig 
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Adóazonosító jel Érintett 
Adójogi bejelentési, bevallási, adófizetési kötelezettség 
teljesítése 

GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont: jogi 
kötelezettség teljesítése 

Nyeremény átadásától 
számított 8 évig 

Bankszámlaszám Érintett 
Adójogi bejelentési, bevallási, adófizetési kötelezettség 
teljesítése 

GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont: jogi 
kötelezettség teljesítése 

Nyeremény átadásától 
számított 8 évig 

Számlavezető 
bank neve 

Érintett 
Adójogi bejelentési, bevallási, adófizetési kötelezettség 
teljesítése 

GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont: jogi 
kötelezettség teljesítése 

Nyeremény átadásától 
számított 8 évig 

 

6.2.3. Hőszigetelési szaktanácsadásra jelentkező személyek adatainak kezelése 
 

A www.nyerjenabaumittal.hu honlapon a Felhasználók hőszigeteléssel kapcsolatos tanácsadásra is jelentkezhetnek az erre vonatkozó adatlap kitöltésével, 
amellyel kapcsolatban a Szolgáltató az alábbi adatokat kezeli: 
 

A B C D E 

Kezelt adat 
kategóriája 

(* = opcionális 
adat) 

Adat forrása Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja 
Adattárolás időtartama, törlés 

időpontja 

Név Érintett 

a) Szerződés létrehozatala, teljesítése, szaktanácsadás 
lebonyolítása 

b) Igény- és jogérvényesítés 
c) Azonosítás 
d) Kapcsolattartás 

C/a), c) és d) célok esetében: 
GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: 

Szerződés létrehozatala, 
teljesítése 

 
C/b) cél esetén: GDPR 6. cikk (1) 

bek. f) pont: Jogos érdek 

Szaktanácsadás lebonyolításától 
számított 5 év 

Telefonszám Érintett 

a) Szerződés létrehozatala, teljesítése, szaktanácsadás 
lebonyolítása 

b) Igény- és jogérvényesítés 
c) Azonosítás 
d) Kapcsolattartás 

C/a), c) és d) célok esetében: 
GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: 

Szerződés létrehozatala, 
teljesítése 

 
C/b) cél esetén: GDPR 6. cikk (1) 

bek. f) pont: Jogos érdek 

Szaktanácsadás lebonyolításától 
számított 5 év 

E-mail cím Érintett 

a) Szerződés létrehozatala, teljesítése, szaktanácsadás 
lebonyolítása 

b) Igény- és jogérvényesítés 
c) Azonosítás 
d) Kapcsolattartás 

C/a), c) és d) célok esetében: 
GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: 

Szerződés létrehozatala, 
teljesítése 

 

Szaktanácsadás lebonyolításától 
számított 5 év 

http://www.nyerjenabaumittal.hu/
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C/b) cél esetén: GDPR 6. cikk (1) 
bek. f) pont: Jogos érdek 

 
Az érintettek a jogos érdeken alapuló fenti adatkezeléssel szemben külön tiltakozhatnak a Szolgáltató lenti e-mail címére küldött e-mail levélben. 
 
A Szolgáltatói jogos érdek megjelölése: A Szolgáltató a tőle megrendelt szaktanácsadással kapcsolatban, amennyiben a kért szaktanácsadásra nem jelent 
meg az azt megrendelő személy, vagy azzal kapcsolatban egyéb igénye merülne fel, igény- és jogérvényesítési céllal kezeli az azt megrendelők adatait. A 
Szolgáltató jogos érdeke az, hogy ezen adatokat bizonyítási célból, illetve hatósági, bírósági eljárásban felhasználhassa, enélkül ugyanis az érintettel 
szembeni igény- és jogérvényesítés ellehetetlenülne. Az érintett személy ésszerűen számíthat arra, hogy a Szolgáltató ezen célokból kezeli adatait, és az 
érintett alapvető jogait ez az adatkezelés nem érinti. 
 
6.3. A www.ragasztotarcsa.hu honlappal kapcsolatos adatkezelés 
 

6.3.1. Információkérő adatlapot kitöltő és benyújtó személy adatainak kezelése 
 
A www.ragasztotarcsa.hu honlapon a honlap látogatók a Kapcsolat menüpontra kattintva az Információ kérése adatlap kitöltésével és beküldésével a 
termékekkel kapcsolatban kérdést tehetnek fel a Baumit Kft.-nek. Ezzel kapcsolatban a Szolgáltató az alábbi adatokat kezeli: 
 

A B C D E 

Kezelt adat 
kategóriája 

(* = opcionális 
adat) 

Adat forrása Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja 
Adattárolás időtartama, törlés 

időpontja 

Név Érintett 
d) Kapcsolatfelvétel, kérdések megválaszolása 
e) Ajánlatadás, szerződés létrehozatala 
f) Azonosítás 

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: 
Hozzájárulás 

Hozzájárulás visszavonásáig 

Telefonszám Érintett 
d) Kapcsolatfelvétel, kérdések megválaszolása 
e) Ajánlatadás, szerződés létrehozatala 
f) Azonosítás 

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: 
Hozzájárulás 

Hozzájárulás visszavonásáig 

E-mail cím Érintett 
d) Kapcsolatfelvétel, kérdések megválaszolása 
e) Ajánlatadás, szerződés létrehozatala 
f) Azonosítás 

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: 
Hozzájárulás 

Hozzájárulás visszavonásáig 

Üzenetben 
foglalt adatok 

Érintett 
d) Kapcsolatfelvétel, kérdések megválaszolása 
e) Ajánlatadás, szerződés létrehozatala 
f) Azonosítás 

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: 
Hozzájárulás 

Hozzájárulás visszavonásáig 

http://www.ragasztotarcsa.hu/
http://www.ragasztotarcsa.hu/
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A Felhasználók az adatkezeléshez adott hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják és kérhetik adataik törlését a Szolgáltatótól a Szolgáltató lenti e-mail 
címére küldött e-mail üzenetben. 
 
6.4. A www.fugakalkulator.hu honlappal kapcsolatos adatkezelés 
 

A Szolgáltató a www.fugakalkulator.hu honlapon csak automatikusan, cookiek által gyűjtött látogatói adatokat kezel, amelyekről szóló részletes tájékoztatót  
lásd lentebb. 
 
6.5. A www.hoszigeteleskalkulator.hu honlappal kapcsolatos adatkezelés 
 

6.5.1. A hoszigeteleskalkulator.hu honlapon a hőszigetelő rendszer kalkulátorban regisztrált természetes személyek adatainak kezelése 
 
A www.hoszigeteleskalkulator.hu honlapon magánszemélyek egy regisztrációs adatlap kitöltésével szaktanácsadást rendelhetnek meg a Szolgáltatótól 
homlokzati hőszigetelő rendszer megtervezésével és a szükséges számítások elvégzésével kapcsolatban. A Szolgáltató az alábbi adatokat kezeli erre 
vonatkozóan: 
 

A B C D E 

Kezelt adat 
kategóriája 

(* = opcionális 
adat) 

Adat forrása Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja 
Adattárolás időtartama, törlés 

időpontja 

Hőszigetelés 
tervezett 
időpontja 

Érintett 

a) Szerződés létrehozatala, teljesítése, hőszigetelő 
rendszer megtervezése, számítások elvégzése 

b) Igény- és jogérvényesítés 
c) Azonosítás 
d) Kapcsolattartás 

C/a), c) és d) célok esetében: 
GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: 

Szerződés létrehozatala, 
teljesítése 

 
C/b) cél esetén: GDPR 6. cikk (1) 

bek. f) pont: Jogos érdek 

Szerződés teljesítésétől 
számított 5 év 

Érintett épület 
jellege 

Érintett 

a) Szerződés létrehozatala, teljesítése, hőszigetelő 
rendszer megtervezése, számítások elvégzése 

b) Igény- és jogérvényesítés 
c) Azonosítás 
d) Kapcsolattartás 

C/a), c) és d) célok esetében: 
GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: 

Szerződés létrehozatala, 
teljesítése 

 
C/b) cél esetén: GDPR 6. cikk (1) 

bek. f) pont: Jogos érdek 

Szerződés teljesítésétől 
számított 5 év 

http://www.fugakalkulator.hu/
http://www.fugakalkulator.hu/
http://www.hoszigeteleskalkulator.hu/
http://www.hoszigeteleskalkulator.hu/
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Érintett épület 
címe 

Érintett 

a) Szerződés létrehozatala, teljesítése, hőszigetelő 
rendszer megtervezése, számítások elvégzése 

b) Igény- és jogérvényesítés 
c) Azonosítás 
d) Kapcsolattartás 

C/a), c) és d) célok esetében: 
GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: 

Szerződés létrehozatala, 
teljesítése 

 
C/b) cél esetén: GDPR 6. cikk (1) 

bek. f) pont: Jogos érdek 

Szerződés teljesítésétől 
számított 5 év 

Név Érintett 

a) Szerződés létrehozatala, teljesítése, hőszigetelő 
rendszer megtervezése, számítások elvégzése 

b) Igény- és jogérvényesítés 
c) Azonosítás 
d) Kapcsolattartás 

C/a), c) és d) célok esetében: 
GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: 

Szerződés létrehozatala, 
teljesítése 

 
C/b) cél esetén: GDPR 6. cikk (1) 

bek. f) pont: Jogos érdek 

Szerződés teljesítésétől 
számított 5 év 

E-mail cím Érintett 

a) Szerződés létrehozatala, teljesítése, hőszigetelő 
rendszer megtervezése, számítások elvégzése 

b) Igény- és jogérvényesítés 
c) Azonosítás 
d) Kapcsolattartás 

C/a), c) és d) célok esetében: 
GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: 

Szerződés létrehozatala, 
teljesítése 

 
C/b) cél esetén: GDPR 6. cikk (1) 

bek. f) pont: Jogos érdek 

Szerződés teljesítésétől 
számított 5 év 

Telefonszám Érintett 

a) Szerződés létrehozatala, teljesítése, hőszigetelő 
rendszer megtervezése, számítások elvégzése 

b) Igény- és jogérvényesítés 
c) Azonosítás 
d) Kapcsolattartás 

C/a), c) és d) célok esetében: 
GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: 

Szerződés létrehozatala, 
teljesítése 

 
C/b) cél esetén: GDPR 6. cikk (1) 

bek. f) pont: Jogos érdek 

Szerződés teljesítésétől 
számított 5 év 

 
A Szolgáltatói jogos érdek megjelölése: A Szolgáltató a tőle megrendelt kalkulátor szaktanácsadással kapcsolatban, amennyiben a kért szaktanácsadást 
mégsem veszi igénybe az azt megrendelő személy, vagy azzal kapcsolatban egyéb igénye merülne fel, igény- és jogérvényesítési céllal kezeli az azt 
megrendelők adatait. A Szolgáltató jogos érdeke az, hogy ezen adatokat bizonyítási célból, illetve hatósági, bírósági eljárásban felhasználhassa, enélkül 
ugyanis az érintettel szembeni igény- és jogérvényesítés ellehetetlenülne. Az érintett személy ésszerűen számíthat arra, hogy a Szolgáltató ezen célokból 
kezeli adatait, és az érintett alapvető jogait ez az adatkezelés nem érinti. 
 
Az érintettek a jogos érdeken alapuló fenti adatkezeléssel szemben külön tiltakozhatnak a Szolgáltató lenti e-mail címére küldött e-mail levélben. 
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6.5.2. A hoszigeteleskalkulator.hu honlapon a hőszigetelő rendszer kalkulátorban regisztrált kereskedői kapcsolattartók adatainak kezelése 
 
A www.hoszigeteleskalkulator.hu honlapon kereskedők, illetve viszonteladók egy regisztrációs adatlap kitöltésével regisztrálhat a Szolgáltató 
hőszigeteléskalkulátor szolgáltatásában, majd a regisztrációt követően a Szolgáltató által biztosított felhasználónévvel és jelszóval veheti igénybe ezt a 
szolgáltatást. A Szolgáltató a kereskedői, viszonteladói kapcsolattartók alábbi adatait kezeli erre vonatkozóan: 
 

A B C D E 

Kezelt adat 
kategóriája 

(* = opcionális 
adat) 

Adat forrása Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja 
Adattárolás időtartama, törlés 

időpontja 

Cégnév Érintett 

a) Hőszigetelő kalkulátor használatára vonatkozó szerződés 
létrehozatala, teljesítése 

b) Igény- és jogérvényesítés 
c) Azonosítás 
d) Kapcsolattartás 

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: 
Jogos érdek 

Szerződés megszűnésétől 
számított 5 év 

E-mail cím Érintett 

a) Hőszigetelő kalkulátor használatára vonatkozó szerződés 
létrehozatala, teljesítése 

b) Igény- és jogérvényesítés 
c) Azonosítás 
d) Kapcsolattartás 

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: 
Jogos érdek 

Szerződés megszűnésétől 
számított 5 év 

Telefonszám Érintett 

a) Hőszigetelő kalkulátor használatára vonatkozó szerződés 
létrehozatala, teljesítése 

b) Igény- és jogérvényesítés 
c) Azonosítás 
d) Kapcsolattartás 

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: 
Jogos érdek 

Szerződés megszűnésétől 
számított 5 év 

 
A Szolgáltatói jogos érdek megjelölése: 
 
a) Szerződés létrehozatala, azonosítás és kapcsolattartás: A fenti adatok kezelésének célja és a Szolgáltató, valamint a vele a hőszigetelés kalkulátor 

szolgáltatás igénybe vételére vonatkozóan szerződött kereskedő, viszonteladó üzleti érdeke a kereskedővel, viszonteladóval a szerződés létrehozatala, 
valamint a szerződés megkötéséhez szükséges azonosítás, továbbá a kapcsolattartás a szerződéssel összefüggésben. Az adatkezelési cél más módon 
nem érhető el, a szerződés létrehozatala, a kereskedő partner azonosítása és a vele történő kapcsolattartás kapcsolattartói, elérhetőségi adatok nélkül 
nem valósítható meg. 

 

http://www.hoszigeteleskalkulator.hu/
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b) Igény- és jogérvényesítés: Ezen adatokat a Szolgáltató azért kezeli, hogy amennyiben a kereskedővel, viszonteladóval a hőszigetelés kalkulátor 
szolgáltatással, illetve az arra vonatkozóan létrejött szerződéssel kapcsolatban jogvita keletkezik, ezen adatokat bizonyítási célból a Szolgáltató 
felhasználhassa. A Szolgáltató ezen jogát elévülési időn belül gyakorolhatja. Az adatkezelés ezért a Szolgáltató jogai és jogos érdekei megóvása 
érdekében szükséges. Az adatkezelési cél másként nem valósítható meg. 

 
Az érintettek a jogos érdeken alapuló fenti adatkezeléssel szemben külön tiltakozhatnak a Szolgáltató lenti e-mail címére küldött e-mail levélben. 

 
6.6. A www.evhomlokzata.hu honlappal kapcsolatos adatkezelés 
 

6.6.1. A természetes személy pályázók adatainak kezelése 
 
A természetes személy építészek és kivitelezők a www.evhomlokzata.hu honlapon történő regisztrációval nevezhetnek be az adott év Év homlokzata 
versenyébe. A nevezésre a www.evhomlokzata.hu honlap nevezés menüpontjában kerül sor. A nevezéshez a nevező természetes személy építész megadja 
az elérhetőségi és azonosító adatait. A pályázattal kapcsolatban a természetes személy építészek alábbi adatait kezeli a Szolgáltató: 
 

A B C D E 

Kezelt adat 
kategóriája 

(* = opcionális 
adat) 

Adat forrása Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja 
Adattárolás időtartama, törlés 

időpontja 

Név Érintett 

a) Pályázaton részvétel, pályázat elbírálása 
b) Kapcsolattartás, értesítés 
c) Nyeremény átadása 
d) Marketing célú felhasználás, Név megjelölése az épület 

fotó mellett 

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: 
Hozzájárulás 

Pályázat lezárulását követő 5 
évig 

Telefonszám Érintett 
a) Pályázaton részvétel, pályázat elbírálása 
b) Kapcsolattartás, értesítés 
c) Nyeremény átadása 

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: 
Hozzájárulás 

Pályázat lezárulását követő 5 
évig 

E-mail cím Érintett 
a) Pályázaton részvétel, pályázat elbírálása 
b) Kapcsolattartás, értesítés 
c) Nyeremény átadása 

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: 
Hozzájárulás 

Pályázat lezárulását követő 5 
évig 

Lakcím Érintett 
a) Pályázaton részvétel, pályázat elbírálása 
b) Kapcsolattartás, értesítés 
c) Nyeremény átadása 

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: 
Hozzájárulás 

Pályázat lezárulását követő 5 
évig 

 

http://www.evhomlokzata.hu/
http://www.evhomlokzata.hu/
http://www.evhomlokzata.hu/
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6.6.2. A jogi személy pályázók kapcsolattartói adatainak kezelése 
 
A jogi személy pályázók a www.evhomlokzata.hu honlapon történő regisztrációval nevezhetnek be az adott év Év homlokzata versenyébe. A nevezésre a 
www.evhomlokzata.hu honlap nevezés menüpontjában kerül sor. A nevezéshez a nevező jogi személy megadja a kapcsolattartója elérhetőségi adatait is. A 
pályázattal kapcsolatban a jogi személy kapcsolattartók alábbi adatait kezeli a Szolgáltató: 
 

A B C D E 

Kezelt adat 
kategóriája 

(* = opcionális 
adat) 

Adat forrása Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja 
Adattárolás időtartama, törlés 

időpontja 

Név Érintett 
a) Pályázaton részvétel, pályázat elbírálása 
b) Kapcsolattartás, értesítés 
c) Nyeremény átadása 

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: 
Jogos érdek 

Pályázat lezárulását követő 5 
évig 

Telefonszám Érintett 
a) Pályázaton részvétel, pályázat elbírálása 
b) Kapcsolattartás, értesítés 
c) Nyeremény átadása 

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: 
Jogos érdek 

Pályázat lezárulását követő 5 
évig 

E-mail cím Érintett 
a) Pályázaton részvétel, pályázat elbírálása 
b) Kapcsolattartás, értesítés 
c) Nyeremény átadása 

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: 
Jogos érdek 

Pályázat lezárulását követő 5 
évig 

Jogi személy 
neve 

Érintett 
a) Pályázaton részvétel, pályázat elbírálása 
b) Kapcsolattartás, értesítés 
c) Nyeremény átadása 

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: 
Jogos érdek 

Pályázat lezárulását követő 5 
évig 

 
A Szolgáltatói jogos érdek bemutatása: 

 
A fenti adatok kezelésének célja a pályázaton való részvétellel, nyeremény átadásával kapcsolatos kapcsolattartás, értesítés, amely a jogi személy esetében 
természetes személy kapcsolattartóján keresztül lehetséges. A Szolgáltató jogos érdeke, hogy a pályázattal kapcsolatban a kapcsolattartón keresztül tudjon 
kommunikálni a résztvevővel, őt tudja értesíteni és a nyeremény átadásával kapcsolatban is a kapcsolattartón keresztül tudjon a jogi személy résztvevővel 
kapcsolatot tartani. Az adatkezelési cél más módon nem érhető el, a szerződés létrehozatala, a kereskedő partner azonosítása és a vele történő 
kapcsolattartás kapcsolattartói, elérhetőségi adatok nélkül nem valósítható meg. 
 
Az érintettek a jogos érdeken alapuló fenti adatkezeléssel szemben külön tiltakozhatnak a Szolgáltató lenti e-mail címére küldött e-mail levélben. 
 
 

http://www.evhomlokzata.hu/
http://www.evhomlokzata.hu/
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6.6.3. A zsűri tagjai adatainak kezelése 
 
Az Év homlokzata pályázat elbírálását a választott zsűri végzi. A Szolgáltató a zsűri tagjait megjeleníti a www.evhomlokzata.hu honlapon. A Szolgáltató a zsűri 
tagjainak alábbi adatait kezeli a pályázattal kapcsolatban: 
 

A B C D E 

Kezelt adat 
kategóriája 

(* = opcionális 
adat) 

Adat forrása Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja 
Adattárolás időtartama, törlés 

időpontja 

Név Érintett 
a) pályázat zsűrijének ellátása 
b) megjelenítés honlapon és egyéb marketing anyagokban 

a pályázattal kapcsolatban 

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: 
Hozzájárulás 

Pályázat lezárulását követő 5 
évig 

Fotó Érintett 
a) pályázat zsűrijének ellátása 
b) megjelenítés honlapon és egyéb marketing anyagokban 

a pályázattal kapcsolatban 

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: 
Hozzájárulás 

Pályázat lezárulását követő 5 
évig 

Foglalkozás, 
tisztség 

Érintett 
a) pályázat zsűrijének ellátása 
b) megjelenítés honlapon és egyéb marketing anyagokban 

a pályázattal kapcsolatban 

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: 
Hozzájárulás 

Pályázat lezárulását követő 5 
évig 

 
A zsűri tagjai hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják a Szolgáltató lenti e-mail címére küldött e-mailben, ebben az esetben a Szolgáltató a zsűri tag 
adatait nem kezeli tovább.  
 
6.7. A www.baumitshop.hu honlappal kapcsolatos adatkezelés 
 
A www.baumitshop.hu honlapon a Szolgáltatóval szerződött kereskedők, partnerek regisztrációt és bejelentkezést követően tudnak termékeket vásárolni, 
megrendelni online. A Szolgáltató a www.baumitshop.hu honlapon történő vásárlással, megrendeléssel kapcsolatban az alábbi adatokat kezeli a megrendelő 
kereskedői kapcsolattartókról: 
 

A B C D E 

Kezelt adat 
kategóriája 

(* = opcionális 
adat) 

Adat forrása Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja 
Adattárolás időtartama, törlés 

időpontja 

Név Érintett a) Szerződés létrehozatala, regisztráció GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: A regisztráció megszűnésétől 

http://www.evhomlokzata.hu/
http://www.baumitshop.hu/
http://www.baumitshop.hu/
http://www.baumitshop.hu/
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b) Szerződés teljesítése 
c) Igény- és jogérvényesítés 
d) Azonosítás 
e) Kapcsolattartás 

Jogos érdek számított 5 évig 

E-mail cím Érintett 

a) Szerződés létrehozatala, regisztráció 
b) Szerződés teljesítése 
c) Igény- és jogérvényesítés 
d) Azonosítás 
e) Kapcsolattartás 

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: 
Jogos érdek 

A regisztráció megszűnésétől 
számított 5 évig 

Felhasználónév Érintett 

a) Szerződés létrehozatala, regisztráció 
b) Szerződés teljesítése 
c) Igény- és jogérvényesítés 
d) Azonosítás 
e) Kapcsolattartás 

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: 
Jogos érdek 

A regisztráció megszűnésétől 
számított 5 évig 

Jelszó Érintett 

a) Szerződés létrehozatala, regisztráció 
b) Szerződés teljesítése 
c) Igény- és jogérvényesítés 
d) Azonosítás 
e) Kapcsolattartás 

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: 
Jogos érdek 

A regisztráció megszűnésétől 
számított 5 évig 

 
A Szolgáltatói jogos érdek megjelölése: 
 
A www.baumitshop.hu webshopban történő vásárlás esetén a vásárló jogi személy kereskedők kapcsolattartói adatait 
 
a) Igény- és jogérvényesítési célból kezelt adatok: A www.baumitshop.hu webshopban történő vásárlás esetén a vásárló jogi személy kereskedők 

kapcsolattartói adatait a Szolgáltató a fennálló szerződésből eredő jogviták rendezése érdekében, esetleges peres, nemperes vagy egyéb hatósági 
eljárásban történő bizonyítás érdekében használja fel. Ezen adatokat a Szolgáltató azért kezeli, hogy amennyiben a vásárló kereskedővel a szerződéssel 
kapcsolatban jogvita keletkezik, ezen adatokat bizonyítási célból a Szolgáltató felhasználhassa. A Szolgáltató ezen jogát elévülési időn belül 
gyakorolhatja. Az adatkezelés ezért a Szolgáltató jogai és jogos érdekei megóvása érdekében szükséges. Az adatkezelési cél másként nem valósítható 
meg. 

 
b) Szerződés létrehozatalához és teljesítéséhez szükséges kapcsolattartás, azonosítás céljára kezelt adatok: A Szolgáltató a szerződött online vásárló 

kereskedő megkötött szerződésével kapcsolatban a kapcsolattartón keresztül kommunikál a partnerrel, ezért szükséges a partner kapcsolattartó 
adatainak kezelése. A Szolgáltató és a vele szerződött partner üzleti érdeke a kereskedő partnerrel való kapcsolattartás a szerződéssel és a webshopos 
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vásárlással összefüggésben. Az adatkezelési cél más módon nem érhető el, a kapcsolattartás kapcsolattartói, elérhetőségi adatok nélkül nem valósítható 
meg. 
 

Az érintettek a jogos érdeken alapuló fenti adatkezeléssel szemben külön tiltakozhatnak a Szolgáltató lenti e-mail címére küldött e-mail levélben. 
 
6.8. A Szolgáltatótól ajánlatot kérők, potenciális vevők kapcsolattartói adatainak kezelése 
 
A Szolgáltató a tőle árajánlatot kérő potenciális vevő kereskedők és viszonteladók adatait ajánlat küldési, és azzal kapcsolatos kapcsolattartási célra kezeli. A 
Szolgáltató az alábbi adatokat kezeli az ajánlatkérő potenciális vevők kapcsolattartói tekintetében: 
 

A B C D E 

Kezelt adat 
kategóriája 

(* = opcionális 
adat) 

Adat forrása Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja 
Adattárolás időtartama, törlés 

időpontja 

név Ajánlatkérő 
a) Ajánlat küldése 
b) Azonosítás 
c) Kapcsolattartás 

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: 
Jogos érdek 

 Ha nem fogadják el az 
ajánlatot: az ajánlatkéréstől 

számított 1 év 

e-mail cím Ajánlatkérő 
a) Ajánlat küldése 
b) Kapcsolattartás 

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: 
Jogos érdek 

 Ha nem fogadják el az 
ajánlatot: az ajánlatkéréstől 

számított 1 év 

Foglalkoztató 
neve, címe (csak 

céges 
ajánlatkérő 
esetében) 

Ajánlatkérő 
a) Ajánlat küldése 
b) Azonosítás 
c) Kapcsolattartás 

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: 
Jogos érdek 

 Ha nem fogadják el az 
ajánlatot: az ajánlatkéréstől 

számított 1 év 

Telefonszám Ajánlatkérő 
a) Ajánlat küldése 
b) Kapcsolattartás 

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: 
Jogos érdek 

 Ha nem fogadják el az 
ajánlatot: az ajánlatkéréstől 

számított 1 év 

Beosztás Ajánlatkérő 
a) Ajánlat küldése 
b) Kapcsolattartás 

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: 
Jogos érdek 

 Ha nem fogadják el az 
ajánlatot: az ajánlatkéréstől 

számított 1 év 
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A Szolgáltató jogos érdekének megjelölése: 
 
Ajánlatkérők, potenciális vevők esetén a kérésre történő ajánlat küldés és az alapján szerződés létrehozatala, valamint ezzel összefüggésben az ajánlatkérő 
azonosítása és a vele történő kapcsolattartás az adatkezelés célja. Ezen adatokat az adatkezelő azért kezeli, hogy az ajánlatkérő érintett kérésére az 
ajánlatkérő kapcsolattartója útján az ajánlatkérőnek tudjon ajánlatot küldeni. Az adatkezelési cél másként nem valósítható meg. 
 
6.9. Hírlevél, elektronikus direkt marketing üzenet küldéssel kapcsolatos adatkezelés 
 
A Szolgáltató az ahhoz hozzájárult személyek részére marketing üzleti célból e-mailben vagy sms üzenetben marketing tartalmú üzeneteket küld, amelyek a 
Szolgáltató termékeivel, szolgáltatásaival kapcsolatos információkat, kedvezményeket, akciókat, árlistákat, promóciókat, nyereményjátékokat és annak 
részletes feltételeit, valamint egyéb marketing üzenetet tartalmaznak. A Szolgáltató direkt marketing üzenet, hírlevél küldés céljára a címzettek alábbi 
adatait kezeli: 
 

A B C D E 

Kezelt adat 
kategóriája 

(* = opcionális 
adat) 

Adat forrása Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja 
Adattárolás időtartama, törlés 

időpontja 

név Érintettől 

marketing célú, közvetlen megkeresés módszerével 
megküldött, ajánlatot, reklámot, kedvezményeket, 
promóciókat, egyéb előnyöket, állásajánlatot kínáló és 
tartalmazó elektronikus direkt marketing üzenet küldése 

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: 
Hozzájárulás 

Hozzájárulás visszavonásáig 

e-mail cím Érintettől 

marketing célú, közvetlen megkeresés módszerével 
megküldött, ajánlatot, reklámot, kedvezményeket, 
promóciókat, egyéb előnyöket, állásajánlatot kínáló és 
tartalmazó elektronikus direkt marketing üzenet küldése 

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: 
Hozzájárulás 

Hozzájárulás visszavonásáig 

telefonszám 
(sms hírlevél 

esetén) 
Érintettől 

marketing célú, közvetlen megkeresés módszerével 
megküldött, ajánlatot, reklámot, kedvezményeket, 
promóciókat, egyéb előnyöket, állásajánlatot kínáló és 
tartalmazó elektronikus direkt marketing üzenet küldése 

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: 
Hozzájárulás 

Hozzájárulás visszavonásáig 

 
A hírlevél címzettek valamennyi hírlevél, illetve elektronikus direkt marketig üzenet végén található leiratkozás vagy hasonló elnevezésű linkre, gombra 
kattintva, valamint a Szolgáltató lenti e-mail címére vagy postacímére küldött levélben iratkozhatnak le a hírlevélről, illetve direkt marketing üzenetről, 
visszavonva ezzel az adatkezeléshez adott hozzájárulásukat.  
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Az sms-ben küldött direkt marketing üzenetről a címzettek egy válasz sms küldésével iratkozhatnak le az sms-ben lévő instrukciók követésével.  
 
 
Leiratkozás esetén e-mail címét, sms számát és nevét a hírlevél adatbázisunkból töröljük és arra a címre a továbbiakban hírlevelet, direkt marketing üzenetet 
nem küldünk. 
 
Leiratkozás esetén hírlevelünkre bármikor újra feliratkozhat. A hírlevélre feliratkozás nem feltétele egyetlen más szolgáltatásunk igénybe vételének sem. E-
mail cím és név megadása a hírlevél feliratkozáshoz kötelező, anélkül a feliratkozás nem lehetséges. A hírlevél feliratkozás lehet feltétele valamely 
promócióban, nyereményjátékban való részvételnek, ezt a feltételt mindig az adott promóció, illetve nyereményjáték konkrét szabályzata tartalmazza. 
 
A hírlevél és direkt marketing üzenet nem foglalja magában azon üzeneteket, amely az igénybe vett szolgáltatás vagy megvásárolt termék árával, 
feltételeivel vagy azok változásával kapcsolatosak. A szerződési feltételek változásáról a szerződött ügyfeleit a Szolgáltató a szerződés teljesítésével 
kapcsolatos kommunikáció, kapcsolattartás, értesítés keretében értesíti a szerződött partnerek kapcsolattartóinak elérhetőségein, így többek között e-
mailben. Ezen adatkezelési esetkörre vonatkozó részletes tájékoztatást a szerződött partnerekkel kötött szerződésekhez csatolt külön adatkezelési 
tájékoztató tartalmazza. 
 
6.10. Valamennyi Honlappal kapcsolatos automatikus adatgyűjtés során kezelt adatok 
 
A Honlapon cookiekat és egyéb különböző programokat alkalmazunk annak érdekében, hogy a Honlap Látogatók igényeit, Honlappal kapcsolatos 
viselkedését megismerjük és azok alapján a Honlapot továbbfejlesszük, a Honlap látogatásokról anonim statisztikákat készítsünk. Egyes apró programok azt 
segítik elő, hogy a Felhasználóknak ne kelljen az azonosító adataikat újra beírniuk a következő bejelentkezésnél, és könnyebb és gyorsabb legyen az 
azonosításuk, míg más programok a Felhasználók azonosítását szolgálják. Az alábbiakban részletezzük, hogy a Honlapon milyen adatokat gyűjtünk:   
 

A B C D E 

Kezelt adat kategóriája 
(* = opcionális adat) 

Adat forrása Adatkezelés célja 
Adatkezelés 

jogalapja 

Adattárolás 
időtartama, törlés 

időpontja 

Automatikusan gyűjtött adatok: 
 IP cím 
 böngésző típusa 
 operációs rendszer típusa, nyelve, verziószáma, 

egyéb beállításai 
 hányszor látogatta meg az oldalt a felhasználó 
 első látogatás időpontja 

Automatikusan 
gyűjtött 

a) Felhasználó felismerése 
b) Honlap testreszabása 
c) Honlap és az azon keresztül elérhető 

szolgáltatások fejlesztése 
d) közvetlen üzletszerzési célú 

szegmentálás és profilalkotás targetált 
reklámok közzétételére 

GDPR 6. cikk (1) bek. 
a) pont: Hozzájárulás 

Hozzájárulás 
visszavonásáig 



20 
 

 utolsó látogatás időpontja 
 honnan jött a látogató (forrás oldal) 
 milyen keresőmotort használt 
 milyen linkre kattintott az oldalra jutáshoz 
 milyen keresőszót használt az oldalra jutáshoz 
 mennyi ideig volt a honlapon 
 látogatás kezdő és záró időpontja 
 előzőleg látogatott oldal címe 
 meglátogatott oldal, aloldal, funkció vagy 

szolgáltatás 
 Google Analytics által generált, a felhasználó 

azonosítására szolgáló felhasználó azonosító 
(User ID) 

 

 
A Honlapokon a Szolgáltató cookiekat alkalmaz a fenti célok érdekében, azaz a Felhasználó felismerésére, a Honlap testreszabására, a Honlap és az azon keresztül 

elérhető szolgáltatások fejlesztésére, közvetlen üzletszerzési célú szegmentálás és profilalkotás targetált reklámok közzétételére. 
 
Általánosságban a cookie egy olyan apró fájl, amelyet betűk és számok alkotnak, és amelyet a Felhasználó eszközére küldünk szerverünkről. A cookie 
lehetővé teszi annak felismerését, hogy a Felhasználó mikor jelentkezett be utoljára a Honlapra, a fő célja a cookie-nak az, hogy lehetővé tegye a Felhasználó 
számára egyéniesített ajánlatok, reklámok Felhasználónak való elérhetővé tételét, amelyek személyre szabják a Felhasználói élményt a Honlap használata 
során és a Felhasználó személyes szükségleteit fejezik ki. 
 
A Honlapokon a Google Analytics szolgáltatásait és cookie-jait alkalmazzuk, ezek az alábbiak: 
 
A Google Analytics a Google LLC. („Google”) internetes elemző szolgáltatása, amely segít a Szolgáltatónak többet megtudni arról, hogy a Honlapok látogatói 
milyen szokások szerint használják a Honlapokat. A Google Analytics olyan információkat összegez a weboldal használatáról, mint például az IP-cím, amelyet 
a rendszer elküldhet a Google-nek, és a kiszolgáló szerverein tárolja. Ezeket az információkat jelentések készítéséhez és a weboldalunk működésének 
javításához használjuk fel. A cookie-k anonim információkat gyűjtenek továbbá a következőkről is: a weboldal látogatóinak száma, illetve azzal kapcsolatos 
adatok, hogy milyen oldalról érkeznek a látogatók a Honlapokra és azok mely oldalait tekintik meg. 

COOKIE NÉV COOKIE CÉL ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA 

_utma Ez a cookie arról nyújt információt, hogy Ön meglátogatta-e már korábban a Honlapot. Így 
pontosabban meg tudjuk határozni, hogy kik az új látogatók a Honlapokon. 

Beállítástól/frissítéstől számított 2 év 
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COOKIE NÉV COOKIE CÉL ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA 

_utmb Az _utmc cookie-val együtt a Honlapokon töltött átlagos időtartamot lehet meghatározni 
ezzel a sütivel. 

Beállítástól/ frissítéstől számított 30 perc 

_utmc Az _utmb cookie-val együtt a böngésző bezárásának idejét mutatja meg. A böngésző bezárásakor 

_utmt A lekérési arány szabályozására szolgál 10 perc 

_utmz Ez a cookie azt követi nyomon, hogy a látogató honnan kattintott át a Honlapokra (pl.: egy 
másik weboldalról vagy keresőmotorról). 

Beállítástól/frissítéstől számított 6 hónap 

_ga A felhasználók megkülönböztetésére szolgál Beállítástól/frissítéstől számított 2 év 

_gat A lekérési arány szabályozására alkalmazható. Beállítástól/frissítéstől számított 10 perc 

_gid A felhasználók megkülönböztetésére szolgál Beállítástól/frissítéstől számított 2 nap 

 
A Google Analytics cookiekról további információt itt olvashat: http://www.google.com/policies/privacy/ 
 
Ha szeretné kikapcsolni a Google Analytics nyomkövetését a Honlapok látogatása során, akkor kattintson az alábbi 
linkre: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout 
 
Honlapjainkon a cookiek-hoz fajtájuk szerinti csoportosításban adhatja meg a Felhasználó a hozzájárulását.  
 
Az automatikusan gyűjtött adatok alapján nem történik döntéshozatal, azokat nem kapcsoljuk össze a tevékenységünk során egyébként kezelt más 
adatokkal, azokat nem használjuk fel más kontextusban, és azok alapján automatizált döntéshozatal nem történik. A fenti adatkezelés az érintettekre 
joghatással nincsen. 
 
 
 
 

http://www.google.com/policies/privacy/
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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6.11. Kivitelezők kapcsolattartói adatainak kezelése 
 
A Szolgáltató a vele együttműködő és potenciális kivitelező partnerek kapcsolattartói adatait üzleti kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás céljára kezeli. A 
Szolgáltató e körben az alábbi adatokat kezeli: 
 

A B C D E 

Kezelt adat 
kategóriája 

(* = opcionális 
adat) 

Adat forrása Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja 
Adattárolás időtartama, törlés 

időpontja 

Név Kivitelező Üzleti kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás 
GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: 

Jogos érdek 
5 évig 

Telefonszám Kivitelező Üzleti kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás 
GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: 

Jogos érdek 
5 évig 

E-mail cím Kivitelező Üzleti kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás 
GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: 

Jogos érdek 
5 évig 

Cégnév Kivitelező Üzleti kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás 
GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: 

Jogos érdek 
5 évig 

 
A Szolgáltatói jogos érdek megjelölése: 

 
A Szolgáltató jogos üzleti érdeke, hogy potenciális együttműködő kivitelező partnereket gyűjtsön annak érdekében, hogy velük szerződéses, együttműködési 
kapcsolatot, szerződést hozzon létre és hogy őket e célból megkeresse. A Szolgáltató az üzleti kapcsolatfelvételhez ezen potenciális kivitelezők 
kapcsolattartóinak elérhetőségi adatait kezeli. A kivitelezők csak természetes személy kapcsolattartóik útján érhetők el, ezért szükséges ehhez a 
kapcsolattartói elérhetőségi adataik kezelése.  
 
Az érintettek tiltakozhatnak a jogos érdeken alapuló adatkezeléssel szemben a Szolgáltató lenti e-mail címére küldött üzenettel, ebben az esetben a 
Szolgáltató a kapcsolattartó érintett adatait nem kezeli tovább. 
 
6.12. Építkezés vezetők adatainak kezelése 
 
A Szolgáltató a Baudata adatbázis jogszerű használatával építés vezetők elérhetőségi adatait szerzi meg és kezeli annak érdekében, hogy ezen 
építésvezetőket potenciális üzleti együttműködés és szerződéskötés érdekében megkeresse, velük kapcsolatot tartson. Az építés vezetők adatai a Business 
Média Magyarország Kft. által fenntartott Baudata adatbázisból származnak. 
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A Szolgáltató e célból és körben az alábbi építés vezetői adatokat kezeli: 
 
 

A B C D E 

Kezelt adat 
kategóriája 

(* = opcionális 
adat) 

Adat forrása Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja 
Adattárolás időtartama, törlés 

időpontja 

Név 

BAUDATA: Business Media 
Magyarország Kft. 
Székhely: 2040 Budaörs, 
Neumann János u. 3. 
Cg.: 13-09-098976 
Adószám: 10928206-2-13 
Képviseli: Ádám János 
ügyvezető 

Üzleti kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás 
GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: 

Jogos érdek 
5 évig 

Telefonszám 

BAUDATA: Business Media 
Magyarország Kft. 
Székhely: 2040 Budaörs, 
Neumann János u. 3. 
Cg.: 13-09-098976 
Adószám: 10928206-2-13 
Képviseli: Ádám János 
ügyvezető 

Üzleti kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás 
GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: 

Jogos érdek 
5 évig 

E-mail cím 

BAUDATA: Business Media 
Magyarország Kft. 
Székhely: 2040 Budaörs, 
Neumann János u. 3. 
Cg.: 13-09-098976 
Adószám: 10928206-2-13 
Képviseli: Ádám János 
ügyvezető 

Üzleti kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás 
GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: 

Jogos érdek 
5 évig 
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A Szolgáltatói jogos érdek megjelölése: 
 
A Szolgáltató jogos üzleti érdeke, hogy potenciális együttműködő építés vezető partnereket gyűjtsön annak érdekében, hogy velük szerződéses, 
együttműködési kapcsolatot, szerződést hozzon létre és hogy őket e célból megkeresse. A Szolgáltató az üzleti kapcsolatfelvételhez ezen potenciális építés 
vezetők elérhetőségi adatait kezeli.  
 
Az érintettek tiltakozhatnak a jogos érdeken alapuló adatkezeléssel szemben a Szolgáltató lenti e-mail címére küldött üzenettel, ebben az esetben a 
Szolgáltató az érintett adatait nem kezeli tovább. 
 
6.13. Marketing anyagokban, Baumit Magazinban szereplő személyek 
 
A Szolgáltató marketing anyagaiban, a Baumit Magaznban online és offline is közöl portrékat, cikkeket, amelyben természetes személyek fotója kerül 
megjelenítésre. A Szolgáltató az ilyen fotóalanyoktól hozzájárulást kér fotó elkészítéséhez és felhasználásához. A fotók marketing anyagokban történő 
felhasználása körében a Szolgáltató az alábbi adatokat kezeli: 
 

A B C D E 

Kezelt adat 
kategóriája 

(* = opcionális 
adat) 

Adat forrása Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja 
Adattárolás időtartama, törlés 

időpontja 

Arckép (fotó, 
video) 

Érintett 

Hírlevélben, online és nyomtatott 
kiadványban, a társaság honlapján, közösségi 
média oldalain marketing célú felhasználás, az 
adatkezelő és termékei, szolgáltatásai 
népszerűsítésére, beszámoló, hír 
elkészítéséhez 

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: 
Hozzájárulás 

Hozzájárulás visszavonásáig 

 
A fotó alanya mint érintett bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez való hozzájárulását a Szolgáltató lenti e-mail címére küldött üzenetben, amely 
esetben a Szolgáltató az érintett adatait nem kezeli tovább.  
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6.14. Rendezvény résztvevői 
 

A Szolgáltató időről időre rendezvényeket szervez, amelyen résztvevő személyek személyes adatait kezeli egyrészt a rendezvényre való jelentkezés, 
regisztráció érdekében, másrészt pedig a rendezvénnyel kapcsolatban történő kapcsolattartás, értesítések küldése érdekében és céljára. A rendezvényeken 
továbbá a Szolgáltató marketing célokra fotókat, videókat is készít, amelyeket marketing közleményében megjelenít. Szolgáltató a rendezvény résztvevők 
alábbi adatait kezeli: 
  

A B C D E 

Kezelt adat 
kategóriája 

(* = opcionális 
adat) 

Adat forrása Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja 
Adattárolás időtartama, törlés 

időpontja 

Név Érintett 
Kapcsolattartás 
Regisztráció, jelentkezés a rendezvényre 

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: 
Hozzájárulás 

Hozzájárulás visszavonásáig 

Cím Érintett 
Kapcsolattartás 
Regisztráció, jelentkezés a rendezvényre 

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: 
Hozzájárulás 

Hozzájárulás visszavonásáig 

Telefonszám Érintett 
Kapcsolattartás 
Regisztráció, jelentkezés a rendezvényre 

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: 
Hozzájárulás 

Hozzájárulás visszavonásáig 

E-mail cím Érintett 
Kapcsolattartás 
Regisztráció, jelentkezés a rendezvényre 

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: 
Hozzájárulás 

Hozzájárulás visszavonásáig 

Kamara neve Érintett 
Kapcsolattartás 
Regisztráció, jelentkezés a rendezvényre 

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: 
Hozzájárulás 

Hozzájárulás visszavonásáig 

Kamarai 
azonosító 

Érintett 
Kapcsolattartás 
Regisztráció, jelentkezés a rendezvényre 

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: 
Hozzájárulás 

Hozzájárulás visszavonásáig 

Munkahely neve, 
címe 

Érintett 
Kapcsolattartás 
Regisztráció, jelentkezés a rendezvényre 

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: 
Hozzájárulás 

Hozzájárulás visszavonásáig 

Beosztás Érintett 
Kapcsolattartás 
Regisztráció, jelentkezés a rendezvényre 

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: 
Hozzájárulás 

Hozzájárulás visszavonásáig 

Arckép (fotó, 
video) 

Érintett 

Hírlevélben, online és nyomtatott 
kiadványban, a társaság honlapján, közösségi 
média oldalain marketing célú felhasználás, az 
adatkezelő és termékei, szolgáltatásai 
népszerűsítésére, beszámoló, hír 
elkészítéséhez 

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: 
Hozzájárulás 

Hozzájárulás visszavonásáig 
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Az érintett bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez való hozzájárulását a Szolgáltató lenti e-mail címére küldött üzenetben, amely esetben a Szolgáltató 
az érintett adatait nem kezeli tovább.  
 
6.15. Szervezett utazás résztvevői 
 
A Szolgáltató időről időre esetenként utazásokat szervez, amelyen résztvevő személyek személyes adatait kezeli az utazással kapcsolatos utasbiztosítás 
megkötése céljából. Szolgáltató az utazás résztvevők alábbi adatait kezeli e célra: 
 
 

A B C D E 

Kezelt adat 
kategóriája 

(* = opcionális 
adat) 

Adat forrása Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja 
Adattárolás időtartama, törlés 

időpontja 

Név Érintett 
Utasbiztosítás megkötése 

Kapcsolattartás 
GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: 

Hozzájárulás 
Utazást követő 1 évig 

Anyja neve Érintett Utasbiztosítás megkötése 
GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: 

Hozzájárulás 
Utazást követő 1 évig 

Születési idő Érintett Utasbiztosítás megkötése 
GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: 

Hozzájárulás 
Utazást követő 1 évig 

Lakcím Érintett Utasbiztosítás megkötése 
GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: 

Hozzájárulás 
Utazást követő 1 évig 

Útlevélszám Érintett Utasbiztosítás megkötése 
GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: 

Hozzájárulás 
Utazást követő 1 évig 

Személyi 
igazolvány szám 

Érintett Utasbiztosítás megkötése 
GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: 

Hozzájárulás 
Utazást követő 1 évig 

 
Az érintett bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez való hozzájárulását a Szolgáltató lenti e-mail címére küldött üzenetben, amely esetben a Szolgáltató 
az érintett adatait nem kezeli tovább.  
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6.16. Természetes személy vásárlók adatainak kezelése 
 
A Szolgáltatótól korlátozott körben természetes személyek is vásárolhatnak terméket, illetve igénybe vehetnek szolgáltatást. Ilyen esetekben a Szolgáltató 
kezeli a természetes személy vásárlók azonosító adatait és szállítással, számlázással összefüggő adatait a megrendelés, szerződés teljesítésére. A Szolgáltató 
e körben a természetes személy vásárlók alábbi adatait kezeli: 
 

A B C D E 

Kezelt adat 
kategóriája 

(* = opcionális 
adat) 

Adat forrása Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja 
Adattárolás időtartama, törlés 

időpontja 

név Érintett megrendelő 

a) Szerződés létrehozatala 
b) Szerződés teljesítése 
c) Igény- és jogérvényesítés 
d) Azonosítás 
e) Kapcsolattartás 
f) Számlázás 

C/a), b), d) és e) pont szerinti 
cél esetén: GDPR 6. cikk (1) 

bek. b) pont: Szerződés 
létrehozatala, teljesítése 

 
C/c) pont szerinti cél esetén: 
GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: 

Jogos érdek 
 

C/f) pont szerinti cél esetén: 
GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont: 
jogi kötelezettség teljesítése 

Szerződés megszűnésétől 
számított 8 év 

e-mail cím Érintett megrendelő 

a) Szerződés létrehozatala 
b) Szerződés teljesítése 
c) Igény- és jogérvényesítés 
d) Azonosítás 
e) Kapcsolattartás 

C/a), b), d) és e) pont szerinti 
cél esetén: GDPR 6. cikk (1) 

bek. b) pont: Szerződés 
létrehozatala, teljesítése 

 
C/c) pont szerinti cél esetén: 
GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: 

Jogos érdek 

Szerződés megszűnésétől 
számított 8 év 

telefonszám Érintett megrendelő 

a) Szerződés létrehozatala 
b) Szerződés teljesítése 
c) Igény- és jogérvényesítés 
d) Azonosítás 
e) Kapcsolattartás 

C/a), b), d) és e) pont szerinti 
cél esetén: GDPR 6. cikk (1) 

bek. b) pont: Szerződés 
létrehozatala, teljesítése 

 

Szerződés megszűnésétől 
számított 8 év 
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C/c) pont szerinti cél esetén: 
GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: 

Jogos érdek 

szállítási cím Érintett megrendelő 

a) Szerződés létrehozatala 
b) Szerződés teljesítése 
c) Igény- és jogérvényesítés 
d) Azonosítás 
e) Kapcsolattartás 

C/a), b), d) és e) pont szerinti 
cél esetén: GDPR 6. cikk (1) 

bek. b) pont: Szerződés 
létrehozatala, teljesítése 

 
C/c) pont szerinti cél esetén: 
GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: 

Jogos érdek 

Szerződés megszűnésétől 
számított 8 év 

számlázási cím Érintett megrendelő 

a) Szerződés létrehozatala 
b) Szerződés teljesítése 
c) Igény- és jogérvényesítés 
d) Azonosítás 
e) Kapcsolattartás 
f) Számlázás 

C/a), b), d) és e) pont szerinti 
cél esetén: GDPR 6. cikk (1) 

bek. b) pont: Szerződés 
létrehozatala, teljesítése 

 
C/c) pont szerinti cél esetén: 
GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: 

Jogos érdek 
 

C/f) pont szerinti cél esetén: 
GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont: 
jogi kötelezettség teljesítése 

Szerződés megszűnésétől 
számított 8 év 

 
A Szolgáltatói jogos érdek megjelölése:  

 
Vásárlás esetén a természetes személy vásárlók fenti személyes adatait a Szolgáltató a fennálló szerződésből eredő jogviták rendezése érdekében, esetleges 
peres, nemperes vagy egyéb hatósági eljárásban történő bizonyítás érdekében használja fel. Ezen adatokat a Szolgáltató azért kezeli, hogy amennyiben a 
vásárló természetes személlyel a szerződéssel kapcsolatban jogvita keletkezik, ezen adatokat bizonyítási célból a Szolgáltató felhasználhassa. A Szolgáltató 
ezen jogát elévülési időn belül gyakorolhatja. Az adatkezelés ezért a Szolgáltató jogai és jogos érdekei megóvása érdekében szükséges. Az adatkezelési cél 
másként nem valósítható meg. 
 
Az érintettek tiltakozhatnak a jogos érdeken alapuló adatkezeléssel szemben a Szolgáltató lenti e-mail címére küldött üzenettel, ebben az esetben a 
Szolgáltató az érintett adatait nem kezeli tovább. 
 



29 
 

6.17. A szállítási címen a megrendelt terméket átvevő személyek adatainak kezelése 
 
A Szolgáltató termék megrendelése esetén a terméket a szállítási címre szállítja, ahol az arra felhatalmazott személy veszi azt át a Szolgáltatótól, amely 
személy azonban nem mindig azonos a címzettel. A Szolgáltató ezért külön kezeli a szállítási címen a megrndelt terméket átvevő személy, kapcsolattartó 
alábbi adatait:  
 

A B C D E 

Kezelt adat 
kategóriája 

(* = opcionális 
adat) 

Adat forrása Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja 
Adattárolás időtartama, törlés 

időpontja 

Név Szerződő fél 
Ügyféllel kötött szerződés teljesítése 
Kapcsolattartás 
Igény- és jogérvényesítés 

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: 
Jogos érdek 

Szerződés megszűnésétől 
számított 8 év 

Telefonszám Szerződő fél 
Ügyféllel kötött szerződés teljesítése 
Kapcsolattartás 
Igény- és jogérvényesítés 

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: 
Jogos érdek 

Szerződés megszűnésétől 
számított 8 év 

 
A Szolgáltatói jogos érdek megjelölése: 
 
A Szolgáltató jogos üzleti érdeke, hogy a megrendelt árut az arra feljogosított személynek szállítsa le és adja át, és hogy a szállítás során felmerülő 
kérdésekben, így például címváltozás, késedelem, egyéb problémák a szállítással, tudjon a szállítási címen egy kapcsolattartóval, illetve az átvételt intéző 
személlyel kommunikálni. Ennek érdekében szükséges, hogy a Szolgáltató kezelje a szállítási címen terméket átvevő kapcsolattartó személy nevét és 
telefonszámát, amely csak minimális, feltétlenül szükséges mennyiségű adat. Az adatkezelés ezért a Szolgáltató jogai és jogos érdekei megóvása érdekében 
szükséges. Az adatkezelési cél másként nem valósítható meg. 
 
Az érintettek tiltakozhatnak a jogos érdeken alapuló adatkezeléssel szemben a Szolgáltató lenti e-mail címére küldött üzenettel, ebben az esetben a 
Szolgáltató az érintett adatait nem kezeli tovább. 
 
6.18. Szerződésen szereplő kezesek és tanúk adatainak kezelése 
 
A Szolgáltató szerződött partnerekkel kötött szerződésein esetenként kezesek és tanúk és azok adatai is szerepelnek, amely adatokat a Szolgáltató a 
szerződés részeként kezeli. A Szolgáltató e körben az alábbi adatokat kezeli: 
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A B C D E F 

Érintetti kör 

Kezelt adat 
kategóriája 

(* = opcionális 
adat) 

Adat forrása Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja 
Adattárolás időtartama, törlés 

időpontja 

Kezesek 

Név Érintett 
a) Igény- és jogérvényesítés 
b) Azonosítás 

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek Szerződés megszűnésétől számított 8 év 

Anyja neve Érintett 
a) Igény- és jogérvényesítés 
b) Azonosítás 

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek Szerződés megszűnésétől számított 8 év 

Születési hely, idő Érintett 
a) Igény- és jogérvényesítés 
b) Azonosítás 

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek Szerződés megszűnésétől számított 8 év 

Személyi igazolvány 
szám 

Érintett 
a) Igény- és jogérvényesítés 
b) Azonosítás 

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek Szerződés megszűnésétől számított 8 év 

Szerződéses 
tanúk 

Név Érintett 
a) Igény- és jogérvényesítés 
b) Azonosítás 

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek Szerződés megszűnésétől számított 8 év 

Anyja neve Érintett 
a) Igény- és jogérvényesítés 
b) Azonosítás 

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek Szerződés megszűnésétől számított 8 év 

Születési hely, idő Érintett 
a) Igény- és jogérvényesítés 
b) Azonosítás 

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek Szerződés megszűnésétől számított 8 év 

Személyi igazolvány 
szám 

Érintett 
a) Igény- és jogérvényesítés 
b) Azonosítás 

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek Szerződés megszűnésétől számított 8 év 

 
A Szolgáltatói jogos érdek megjelölése:  
 

a) Igény- és jogérvényesítés: A Szolgáltató jogos érdeke, hogy amennyiben a kezességet vállaló személlyel vagy a tanúval szemben a szerződéssel 
kapcsolatban bármilyen igénye merül fel, ezt az igényt tudja a kezessel, tanúval szemben érvényesíteni és a jogérvényesítéshez szükséges alapvető 
adatok a Szolgáltató rendelkezésére álljanak. A fenti személyes adatokat a Szolgáltató a fennálló szerződésből eredő jogviták rendezése érdekében, 
esetleges peres, nemperes vagy egyéb hatósági eljárásban történő bizonyítás érdekében használja fel. A Szolgáltató ezen jogát elévülési időn belül 
gyakorolhatja. Az adatkezelés ezért a Szolgáltató jogai és jogos érdekei megóvása érdekében szükséges. Az adatkezelési cél másként nem valósítható 
meg. 

 
b) Azonosítás: A Szolgáltató jogos érdeke, hogy a kezességet vállaló személyeket és a tanúkat azonosítani tudja egy esetleges igény- és jogérvényesítés 

esetére és annak érdekében, hogy ténylegesen az a személy vállaljon kezességet vagy tanúskodjon, aki a szerződésen szerepel. 
 
Az érintettek tiltakozhatnak a jogos érdeken alapuló adatkezeléssel szemben a Szolgáltató lenti e-mail címére küldött üzenettel, ebben az esetben a 
Szolgáltató az érintett adatait nem kezeli tovább. 
 
7. Ki kezeli a személyes adatait, és ki fér hozzá azokhoz? 
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7.1. Az adatkezelő 
 
A 6. pontban meghatározott adatok adatkezelője a Szolgáltató, és elérhetőségei az alábbiak: 
 
BAUMIT Épitőanyaggyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhely:  2510 Dorog, Baumit út 1.  
Levelezési cím:   H-2511 Dorog, Pf.: 132. 
Cg.:    11-09-012709 
Adószám:   10442155-2-11 
Képviseli:   Illy Gábor ügyvezető 
Honlap:   www.baumit.hu  
Tel.:     +36 33 512 920,  

+36 33 512 930,  
+36 33 512 940 

Fax:    +36 33 431 512 
E-mail cím:  baumit@baumit.hu 
 
A Szolgáltató részéről adataihoz a Szolgáltató munkavállalói férnek hozzá abban a körben, amely munkájuk elvégzéséhez feltétlenül szükséges. A személyes 
adataihoz való hozzáférési jogosultságokat szigorú belső szabályzatban rögzítjük. 
 
7.2. Adatfeldolgozók 
 
Adatai kezeléséhez, tárolásához különböző vállalkozásokat veszünk igénybe, akikkel adatfeldolgozói szerződést kötöttünk. Az alábbi adatfeldolgozók végzik 
adatai feldolgozását: 
 

Adatfeldolgozó neve, elérhetőségei 
Végzett adatfeldolgozói 

tevékenység 
Adatfeldolgozással érintettek 

köre 
Adatfeldolgozással érintett adatok kategóriái 

Syncplicity, LLC 
2811 Mission College Blvd Santa Clara, CA 95054, 
2811 Mission College Blvd, 7th Floor, Santa Clara, 
California 95054 

Syncplicity privát felhő 
szolgáltatás 

Felhőben tárolt 
dokumentumokban szereplő 

adatok érintettjei 
Felhőben tárolt dokumentumokban szereplő adatok 

Schmid Industrieholding GmbH 
Székhely: A-2754 Wopfing, Friedrich 

Központi IT szolgáltatások 
nyújtása (biztonság, e-mail 

Ajánlatkérők, potenciális vevők 
kapcsolattartói 

 Összes levelezőrendszerben és 
levelezőszerveren tárolt adat 

http://www.baumit.hu/
tel:0633512920
tel:0633512920
tel:0633512920
tel:0633512920
mailto:baumit@baumit.hu
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Schmidstrasse 165; Nyilvántartja: Landesgericht 
Wr. Neustadt; Cg.: FN128056v; UID: 
ATU21352701; Képviseli: Mag. Robert Schmid 
ügyvezető 

szolgáltatás, hálózati 
szolgáltatás, IT személyzet, 
Üzleti alkalmazások – ERP, 

CRM) 

 Összes fájlszerveren tárolt adat 
 Összes nyomtatószerveren tárolt adat 
 Összes applikáció szerveren tárolt adat  

Természetes személy vásárlók 

 Összes levelezőrendszerben és 
levelezőszerveren tárolt adat 

 Összes fájlszerveren tárolt adat 
 Összes nyomtatószerveren tárolt adat 
 Összes applikáció szerveren tárolt adat  

Szállítási címen az átvevő 
személyek, kapcsolattartók 

 Összes levelezőrendszerben és 
levelezőszerveren tárolt adat 

 Összes fájlszerveren tárolt adat 
 Összes nyomtatószerveren tárolt adat 
 Összes applikáció szerveren tárolt adat  

Kivitelezők kapcsolattartói 

 Összes levelezőrendszerben és 
levelezőszerveren tárolt adat 

 Összes fájlszerveren tárolt adat 
 Összes nyomtatószerveren tárolt adat 
 Összes applikáció szerveren tárolt adat  

Építkezés vezetők 

 Összes levelezőrendszerben és 
levelezőszerveren tárolt adat 

 Összes fájlszerveren tárolt adat 
 Összes nyomtatószerveren tárolt adat 
 Összes applikáció szerveren tárolt adat  

Marketing anyagokban, Baumit 
Magazinban szereplő személyek 

 Összes levelezőrendszerben és 
levelezőszerveren tárolt adat 

 Összes fájlszerveren tárolt adat 
 Összes nyomtatószerveren tárolt adat 
 Összes applikáció szerveren tárolt adat  

Rendezvény résztvevői 

 Összes levelezőrendszerben és 
levelezőszerveren tárolt adat 

 Összes fájlszerveren tárolt adat 
 Összes nyomtatószerveren tárolt adat 
 Összes applikáció szerveren tárolt adat  

Szervezett utazás résztvevői 
 Összes levelezőrendszerben és 

levelezőszerveren tárolt adat 
 Összes fájlszerveren tárolt adat 
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 Összes nyomtatószerveren tárolt adat 
 Összes applikáció szerveren tárolt adat  

Hírlevél címzettjei 

 Összes levelezőrendszerben és 
levelezőszerveren tárolt adat 

 Összes fájlszerveren tárolt adat 
 Összes nyomtatószerveren tárolt adat 
 Összes applikáció szerveren tárolt adat  

Promóció, nyereményjáték 
résztvevői 

 Összes levelezőrendszerben és 
levelezőszerveren tárolt adat 

 Összes fájlszerveren tárolt adat 
 Összes nyomtatószerveren tárolt adat 
 Összes applikáció szerveren tárolt adat  

Nyereményjáték nyertesei 

 Összes levelezőrendszerben és 
levelezőszerveren tárolt adat 

 Összes fájlszerveren tárolt adat 
 Összes nyomtatószerveren tárolt adat 
 Összes applikáció szerveren tárolt adat  

Google LLC 
1600 Amphitheatre Pkwy Mountain View, 
California 94043, USA 

Google Analytics szolgáltatás 
nyújtása 

Google Adwords szolgáltatás 
nyújtása 

baumit.hu, baumitshop.hu, 
hoszigeteleskalkulator.hu, 

evhomlokzata.hu, 
fugakalkulator.hu, 

nyerjenabaumittal.hu és 
ragasztotarcsa.hu honlapokat 

meglátogató személyek 

Automatikusan gyűjtött adatok: IP cím 
 böngésző típusa 
 operációs rendszer típusa, nyelve, verziószáma, 

egyéb beállításai 
 hányszor látogatta meg az oldalt a felhasználó 
 első látogatás időpontja 
 utolsó látogatás időpontja 
 honnan jött a látogató (forrás oldal) 
 milyen keresőmotort használt 
 milyen linkre kattintott az oldalra jutáshoz 
 milyen keresőszót használt az oldalra jutáshoz 
 mennyi ideig volt a honlapon 
 látogatás kezdő és záró időpontja 
 előzőleg látogatott oldal címe 
 meglátogatott oldal, aloldal, funkció vagy 

szolgáltatás 
 Google Analytics által generált, a felhasználó 

azonosítására szolgáló felhasználó azonosító (User 
ID) 
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Google Drive felhőszolgáltatás 
nyújtása 

Felhőben tárolt 
dokumentumokban szereplő 

adatok érintettjei 
Felhőben tárolt dokumentumokban szereplő adatok 

WeTransfer B.V. 
Székhely: Oostelijke Handelskade 751, 1019 BW 
Amsterdam, the Netherlands, Cg.: 34380998. 

Felhőszolgáltatás nyújtása 
Felhőben tárolt 

dokumentumokban szereplő 
adatok érintettjei 

Felhőben tárolt dokumentumokban szereplő adatok 

Salesforce.com EMEA Limited  
Company No.: 05094083; Anglia, Floor 26 
Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, EC2N 4AY 
London, Egyesült Királyság 

Salesforce felhő, CRM 
szolgáltatás 

Ajánlatot kérők (potenciális 
vevők) kapcsolattartói 

Név 
E-mail cím 
Telefonszám 
Cégnév 

Természetes személy vásárlók 

Név 
E-mail cím 
Telefonszám 
Szállítási cím 
Számlázási cím 

Szállítási címen az átvevő 
személyek, kapcsolattartók 

(szállítólevélen szereplő adatok) 

Név 
Telefonszám 

Kivitelezők kapcsolattartói 

Név 
E-mail cím 
Telefonszám 
Cégnév 

Építkezés vezetők 

Név 
E-mail cím 
Telefonszám 

 

Facebook, Inc. 
1601 Willow Road Menlo Park, California 94025 

Facebook Pixel szolgáltatás 
nyújtása 

baumit.hu, baumitshop.hu, 
hoszigeteleskalkulator.hu, 

evhomlokzata.hu, 
fugakalkulator.hu, 

nyerjenabaumittal.hu és 
ragasztotarcsa.hu honlapokat 

meglátogató személyek 

Automatikusan gyűjtött adatok:  
 IP cím 
 böngésző típusa 
 operációs rendszer típusa, nyelve, verziószáma, 

egyéb beállításai 
 hányszor látogatta meg az oldalt a felhasználó 
 első látogatás időpontja 
 utolsó látogatás időpontja 
 honnan jött a látogató (forrás oldal) 
 milyen keresőmotort használt 
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 milyen linkre kattintott az oldalra jutáshoz 
 milyen keresőszót használt az oldalra jutáshoz 
 mennyi ideig volt a honlapon 
 látogatás kezdő és záró időpontja 
 előzőleg látogatott oldal címe 
 meglátogatott oldal, aloldal, funkció vagy 

szolgáltatás 
 Google Analytics által generált, a felhasználó 

azonosítására szolgáló felhasználó azonosító (User 
ID) 

Multidata Software Hungary Számítástechnikai 
Kft. 
Székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 322. V. lház. 3. 
em. 14.; Cg.: 01 09 187102; Adószám: 14846812-
2-41; Képviseli: Képes Endre ügyvezető 

EUROFIB könyvelőszoftver 
üzemeltetése, karbantartása, 

hibajavítása 
 

MBAB számlázási és 
raktárkészlet nyilvántartási 

szoftver üzemeltetése, 
karbantartása, hibajavítása 

Nyereményjáték nyertesei 

Név 
Születési név 
Születési hely 
Születési idő 
Anyja neve 
Állandó lakcím 
TAJ-szám 
Adóazonosító jel 
Telefonszám 
E-mail cím 
Bankszámlaszám, számlavezető bank neve 

Természetes személy vásárlók 

Név 
E-mail cím 
Telefonszám 
Szállítási cím 
Számlázási cím 

Szállítási címen az átvevő 
személyek, kapcsolattartók 

Név 
Telefonszám 

BO Event Kft. 
Székhely: 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3.; 
Cg.: 01 09 873966; Adószám: 13801894-2-43; 
Képviseli: Dobod Zsófia ügyvezető 

Rendezvény és utazásszervezés 
Rendezvény, esemény 

résztvevői 
Név 
E-mail cím 

Audit Network Hungary Kft. 
Székhely: 1036 Budapest, Galagonya u. 5.; Cg.: 
01-09-717898; Adószám: 12756904-2-41; 
Képviseli: Wessely Vilmos ügyvezető 

Könyvvizsgálat Természetes személy vásárlók 

Név 
E-mail cím 
Telefonszám 
Szállítási cím 
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Számlázási cím 

Szállítási címen az átvevő 
személyek, kapcsolattartók 

(szállítólevélen szereplő adatok) 

Név 
Telefonszám 

Nyereményjáték nyertesei 

Név 
Születési név 
Születési hely 
Születési idő 
Anyja neve 
Állandó lakcím 
TAJ-szám 
Adóazonosító jel 
Telefonszám 
E-mail cím 
Bankszámlaszám, számlavezető bank neve 

Credit Control Menedzsment Kft. 
Székhely: 1133 Budapest, Váci út 110.; Cg.: 01 09 
562111; Adószám: 12177705-2-41; Képviseli: dr. 
Antolik Gyula ügyvezető 

Marketing adatbázis építési 
szolgáltatás 

Potenciális vevők 
kapcsolattartói 

Név 
Telefonszám 
E-mail cím 
Cégnév 

Divitae Domus Kft. 
Székhely: 1165 Budapest, Géza u. 15/a.; Cg.: 01-
09-280458; Adószám: 25529690-2-42; Képviseli: 
Kónya Balázs ügyvezető 

Adatmigrációs feladatok a 
Microsoft Dybamics AX ERP 

rendszerbe 

Az ERP rendszerben tárolt 
adatok által érintett személyek 

Az ERP rendszerben tárolt adatok 

Bognár Benedek e.v. 
Székhely: 1153 Budapest, Eötvös u. 151.; 
Azonosító: 197227989; Adószám: 66878056-1-42 

Fotózás, videofelvétel készítés, 
marketing anyagok készítése 

Fotón, videón szereplő 
személyek 

Arckép 

Build-Communication Marketing Tanácsadó Kft. 
Székhely: 2040 Budaörs, Liget utca 3/2.; Cg.: 13 
09 125525; Adószám: 14598681-2-13; Képviseli: 
Gloiber Edit ügyvezető 

rendezvényszervezés, 
rendezvényre résztvevő 

toborzás 

Rendezvény, képzés, roadshow 
résztvevői 

Név 
Cím 
Telefonszám 
E-mail cím 
Kamara neve 
Kamarai azonosító 
Munkahely neve, címe 
Beosztás 

ID-PENTACOM Marketing Tanácsadó és Internet 
Fejlesztő Kft. 

Honlap üzemeltetés, 
karbantartás, hibaelhárítás 

Marketing anyagokban szereplő 
személyek 

Arckép 
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Székhely: 1061 Budapest, Anker köz 2-4.; Cg.: 01 
09 695855; Adószám: 12631667-2-42; Képviseli: 
Losonczi Balázs ügyvezető Honlap kapcsolatfelvételi form-

ot kitöltő személy (baumit.hu) 

Név* 
Cégnév 
Cím* 
Telefonszám* 
E-mail cím* 
Üzenetben foglalt adatok 

Baumit színmintára regisztráló 
személy (baumit.hu) 

Név* 
Cím* 
E-mail cím* 
Telefonszám* 

Nyereményjáték résztvevői 
(nyerjenabaumittal.hu) 

Név* 
Cím* 
Telefonszám* 
E-mail cím* 

Nyereményjáték nyertesei 

Név 
Születési név 
Születési hely 
Születési idő 
Anyja neve 
Állandó lakcím 
TAJ-szám 
Adóazonosító jel 
Telefonszám 
E-mail cím 
Bankszámlaszám, számlavezető bank neve 

Hőszigetelő szaktanácsadásra 
jelentkezett személyek 

((nyerjenabaumittal.hu) 

Név* 
Telefonszám* 
E-mail cím* 

Év homlokzata pályázaton 
induló természetes személyek 
(építészek) – evhomlokzata.hu 

Név* 
Telefonszám* 
E-mail cím* 
Lakcím* 

Hőszigetelő rendszer 
kalkulátorban regisztrált 

személyek 
(hoszigeteleskalkulator.hu) 

Név 
Telefonszám 
E-mail cím 
Épület címe 
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Felhasználónév 
Jelszó 

Baumitshop.hu-n regisztrált 
személyek 

E-mail cím 
Jelszó 

ragasztotarcsa.hu-n 
kapcsolatfelvételi form-ot 

kitöltött személy 

Név* 
E-mail cím* 
Telefonszám* 
Üzenetben foglalt adat 

baumit.hu-n kérdést benyújtó 
személy 

Név 
E-mail cím 

Baumit Magazinban megjelent 
személyek 

Arckép (fényképfelvétel) 

baumit.hu, baumitshop.hu, 
hoszigeteleskalkulator.hu, 

evhomlokzata.hu, 
fugakalkulator.hu, 

nyerjenabaumittal.hu és 
ragasztotarcsa.hu honlapokat 

meglátogató személyek 

Automatikusan gyűjtött adatok:  
 IP cím 
 böngésző típusa 
 operációs rendszer típusa, nyelve, verziószáma, 

egyéb beállításai 
 hányszor látogatta meg az oldalt a felhasználó 
 első látogatás időpontja 
 utolsó látogatás időpontja 
 honnan jött a látogató (forrás oldal) 
 milyen keresőmotort használt 
 milyen linkre kattintott az oldalra jutáshoz 
 milyen keresőszót használt az oldalra jutáshoz 
 mennyi ideig volt a honlapon 
 látogatás kezdő és záró időpontja 
 előzőleg látogatott oldal címe 
 meglátogatott oldal, aloldal, funkció vagy 

szolgáltatás 
 Google Analytics által generált, a felhasználó 

azonosítására szolgáló felhasználó azonosító (User 
ID) 

A Baumit Facebook oldalán 
posztoló, kommentelő, 

nyereményjátékban részt vevő 
személyek 

Facebook név 
Facebook e-mail cím 
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Hírlevél címzettjei 
Név 
E-mail cím 
Telefonszám (SMS reklám esetén) 

INSOMNIA Reklámügynökség Kft. 
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 
18.; Cg.: 01 09 708304; Adószám: 12886513-
2-41; Képviseli: Misinszki Ákos István 
ügyvezető 

Online médiakampányok 
megvalósítása, promóciók, 

nyereményjátékok szervezése 
és lebonyolítása, marketing 

anyagok elkészítése 

Marketing anyagokban szereplő 
személyek 

Arckép (fényképfelvétel) 

Promócióban, 
nyereményjátékban részt vevő 

személyek 

Név 
Telefonszám 
E-mail cím 
Lakcím 

Nyereményjáték nyertesei 

Név 
Születési név 
Születési hely 
Születési idő 
Anyja neve 
Állandó lakcím 
TAJ-szám 
Adóazonosító jel 
Telefonszám 
E-mail cím 
Bankszámlaszám, számlavezető bank neve 

Hammer MS Kft. 
Székhely: 1037 Budapest, Farkastorki út 18.; 
Cg.: 01 09 565282; Adószám: 12215043-2-41; 
Képviseli: Szoboszlay Péter 

Reklámügynökségi feladatok, 
kreatív tervezési, kivitelezési 

feladatok, marketing és 
kommunikációs projekt 

lebonyolítás 

Marketing anyagokban szereplő 
személyek 

Arckép (fényképfelvétel) 

Promócióban, 
nyereményjátékban részt vevő 

személyek 

Név 
Telefonszám 
E-mail cím 
Lakcím 

Nyereményjáték nyertesei 

Név 
Születési név 
Születési hely 
Születési idő 
Anyja neve 
Állandó lakcím 
TAJ-szám 
Adóazonosító jel 
Telefonszám 
E-mail cím 
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Bankszámlaszám, számlavezető bank neve 

Attention CRM Consulting Kft. 
Székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-
14. T. ép. 4. em.; Cg.: 01 09 961453; 
Adószám: 23350849-2-42; Képviseli: Folláth 
Csaba ügyvezető 

Salesforce CRM rendszer 
bevezetése, üzembe helyezése, 

informatikai tanácsadás 

Ajánlatot kérők (potenciális 
vevők) kapcsolattartói 

Név 
E-mail cím 
Telefonszám 
Cégnév 

Természetes személy vásárlók 

Név 
E-mail cím 
Telefonszám 
Szállítási cím 
Számlázási cím 

Szállítási címen az átvevő 
személyek, kapcsolattartók 

(szállítólevélen szereplő adatok) 

Név 
Telefonszám 

Kivitelezők kapcsolattartói 

Név 
E-mail cím 
Telefonszám 
Cégnév 

Építkezés vezetők 
Név 
E-mail cím 
Telefonszám 

Hidassy Kereskedelmi Kft. 
Székhely: 3271 Visonta, Sport utca 15.; Cg.: 10 09 
030380; Adószám: 11745509-2-10; Képviseli: 
Hidasi-Nagy Mária ügyvezető 

IT szolgáltatás, szoftver 
támogatás, karbantartás, javítás 

(TORG logisztikai szoftver, 
CIRCLE közüzemi fogyasztás 
nyilvántartó szoftver, BAKA 

Baumit karbantartás szoftver) 

Szállítás címzettje (ha 
magánszemély – TORG) 

Szállítási cím 

Steyrer-Sped Kft. 
Székhely: 2510 Dorog, Csolnoki utca 20.; Cg. 11-
09-007392; Adószám: 11921130-2-11; Képviseli: 
Robert Büchinger Ügyvezető 

Fuvarozás 
Szállítási címzett 

kapcsolattartója, átvevője 

Név 
Cím 
Telefonszám 

Austrotherm Hőszigetelőanyag Gyártó Kft. 
Székhely: 9028 Győr, Fehérvári út 75.; Cg.: 08-09-
001692; Adószám: 10489828-2-08 

Szállítás 
Szállítási címzett 

kapcsolattartója, átvevője 

Név 
Cím 
Telefonszám 

BACHL Hőszigetelőanyag-gyártó Kft. 
Székhely: 5091 Tószeg, Parkoló tér 21.; Cg.: 16-
09-008020; Adószám: 12858439-2-16; 

Szállítás 
Szállítási címzett 

kapcsolattartója, átvevője 

Név 
Cím 
Telefonszám 
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Képviseli:Varga András ügyvezető 

fischer HUNGÁRIA Rögzítőrendszereket 
Forgalmazó Bt. 
Székhely: 1117 Budapest, Szerémi út 7. B. ép.; 
Cg.: 01-06-774194; Adószám: 22293769-2-43; 
Képviseli: Szalai Sándor ügyvezető 

Szállítás 
Szállítási címzett 

kapcsolattartója, átvevője 

Név 
Cím 
Telefonszám 

Rockwool Hungary Szigetelőanyaggyártó és 
Kereskedelmi Kft. 
Székhely: 8300 Tapolca, Keszthelyi út 53.; Cg.: 19-
09-060041; Adószám: 10233627-2-19; Képviseli: 
dr. Bódi Árpád/dr. Palotás Zsolt/dr. Bányai Kornél 
ügyvezető együttesen 

Szállítás 
Szállítási címzett 

kapcsolattartója, átvevője 

Név 
Cím 
Telefonszám 

TolnatexT Fonalfeldolgozó és Műszakiszövet-
gyártó Bt. 
Székhely: 7130 Tolna, Bezerédj Pál tér 1.; Cg.: 17-
06-004729; Adószám: 20749006-2-17; Képviseli: 
Horváth Róbert ügyvezető 

Szállítás 
Szállítási címzett 

kapcsolattartója, átvevője 

Név 
Cím 
Telefonszám 

Gászler Fuvarozási és Kereskedelmi Kft. 
Székhely: 1117 Budapest, Dettai u. 3. 
Cg.: 01-09-161523 
Adószám: 10653434-2-42 
Képviseli: Gászler János ügyvezető 

Fuvarozás 
Szállítási címzett 

kapcsolattartója, átvevője 

Név 
Cím 
Telefonszám 

VIN BAU LOGISTIC SYSTEM Kft. 
Székhely: 2112 Veresegyház, Lévai út 26.; Cg.: 13-
09-142087; Adószám: 23027178-2-13; Képviseli: 
Vincze Tamás Tiborné ügyvezető 

Fuvarozás 
Szállítási címzett 

kapcsolattartója, átvevője 

Név 
Cím 
Telefonszám 

ALFA-TRANS Fuvarozó-, Szállítmányozó Bt. 
Székhely: 2943 Bábolna, Wesselényi u. 12.; Cg. 
11-06-002532; Adószám: 23640195-2-11; 
Képviseli: Kiss János ügyvezető 

Fuvarozás 
Szállítási címzett 

kapcsolattartója, átvevője 

Név 
Cím 
Telefonszám 

BGS-TRANS-IMEX Kft. 
Székhely: 2533 Bajót, Kossuth u. 153; Cg. 11-09-
000690; Adószám: 10369957-2-11; Képviseli: 
Bognár Gábor ügyvezető 

Fuvarozás 
Szállítási címzett 

kapcsolattartója, átvevője 

Név 
Cím 
Telefonszám 

BI-KA Logisztika Kft. 
Székhely: 5000 Szolnok, Városmajor uút 23.; Cg.: 

Fuvarozás 
Szállítási címzett 

kapcsolattartója, átvevője 
Név 
Cím 
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16-09-010251; Adószám: 14392014-2-16; 
Képviseli: Dr. Karmazinné Bíró Anita 

Telefonszám 

BOTLIK-TRANS Árufuvarozó és Szolgáltató Kft. 
Székhely: 2534 Tát, Nefelejcs utca 5.; Cg.: 11 09 
011048; Adószám: 13564979-2-11; Képviseli: 
Botlik Roland ügyvezető 
 

Fuvarozás 
Szállítási címzett 

kapcsolattartója, átvevője 

Név 
Cím 
Telefonszám 

BUNÁSZ ÉS FIA Szállítási és Szolgáltatási Kft. 
Székhely: 
4533 Sényő, Kossuth utca 16/C.; Cg.: 15 09 
066442; Adószám: 12506871-2-15 
Képviseli: Bunász Zoltánné ügyvezető 

Fuvarozás 
Szállítási címzett 

kapcsolattartója, átvevője 

Név 
Cím 
Telefonszám 

FARKAS-TRANSZ Szállítási Kft. 
Székhely: 2531 Tokod, Kossuth Lajos utca 132.; 
Cg.: 11 09 005412; Adószám: 11470287-2-11; 
Képviseli: Farkas Lajos ügyvezető 
 

Fuvarozás 
Szállítási címzett 

kapcsolattartója, átvevője 

Név 
Cím 
Telefonszám 

FlexTrans Balaton Kft. 
Székhely: 7098 Magyarkeszi, Ady Endre utca 46.; 
Cg.: 17 09 007625; Adószám: 11685773-1-17; 
Képviseli: Schröck Hans Dieter ügyvezető 

Fuvarozás 
Szállítási címzett 

kapcsolattartója, átvevője 

Név 
Cím 
Telefonszám 

Gebrüder Weiss Szállítmányozási és Logisztikai 
Kft. 
Székhely: 2330 Dunaharaszti, Raktár utca 2.; 
(7600/1 hrsz; Cg.: 13 09 060856; 
Adószám: 10323292-2-44 

Fuvarozás 
Szállítási címzett 

kapcsolattartója, átvevője 

Név 
Cím 
Telefonszám 

HRT Spedition Kft. 
Székhely: 1035 Budapest, Vörösvári u. 3. 5. em. 
27.; Cg.: 01 09 936409; Adószám: 22626547-2-41; 
Képviseli: Hartvich Tamás ügyvezető 

Fuvarozás 
Szállítási címzett 

kapcsolattartója, átvevője 

Név 
Cím 
Telefonszám 

Open Ways Hungary Kft. (Imex Trans) 
Székhely: 2534 Tát, Törökvész u. 23.; Cg.: 11-09-
018454; Adószám: 23323027-2-11; Képviseli: 
Lukácsi Szűcs Noémi 

Fuvarozás 
Szállítási címzett 

kapcsolattartója, átvevője 

Név 
Cím 
Telefonszám 

INTER-VM TRANS Nemzetközi és Belföldi 
Árufuvarozó Kft. 

Fuvarozás 
Szállítási címzett 

kapcsolattartója, átvevője 
Név 
Cím 
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Székhely: 2724 Újlengyel, hrsz.: 05/27.; Cg.: 13 09 
109189; Adószám: 13784232-2-13; Képviseli: 
Vargyas Csaba ügyvezető 

Telefonszám 

LIEGL & DACHSER Szállítmányozási és Logisztikai 
Kft. 
Székhely: 2085 Pilisvörösvár, Ipartelep 1.; Cg.: 13 
09 081858; Adószám: 11815798-2-44; Képviseli: 
Engelbert Liegl ügyvezető 

Fuvarozás 
Szállítási címzett 

kapcsolattartója, átvevője 

Név 
Cím 
Telefonszám 

LKW WALTER Internationale 
Transportorganisation AG 
Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 14, AT-2355 
Wiener Neudorf; Cg: FN 35799x; Cégbíróság: 
Tartományi bíróság Wiener Neustadt; Közösségi 
adószám: ATU19208701 

Fuvarozás 
Szállítási címzett 

kapcsolattartója, átvevője 

Név 
Cím 
Telefonszám 

Maxi-Trans Kft. 
Székhely: 2724 Újlengyel, Határ út 12.; Cg.: 13 09 
173329; Adószám: 25103454-2-13; Képviseli: 
Horváth István ügyvezető 

Fuvarozás 
Szállítási címzett 

kapcsolattartója, átvevője 

Név 
Cím 
Telefonszám 

POLUS TRANS Szállítmányozási, Fuvarozási és 
Kereskedelmi Kft. 
Székhely: 2529 Annavölgy, Fő tér 1.; Cg.: 11 09 
008200; Adószám: 12657197-2-11; Képviseli: 
Törzs Tamás ügyvezető 

Fuvarozás 
Szállítási címzett 

kapcsolattartója, átvevője 

Név 
Cím 
Telefonszám 

Rail Cargo Hungaria Árufuvarozási Zrt. 
Székhely: 1133 Budapest, Váci út 92.; Cg.: 01 10 
045318; Adószám: 13594567-2-44 

Fuvarozás 
Szállítási címzett 

kapcsolattartója, átvevője 

Név 
Cím 
Telefonszám 

ROAD 66 Kereskedelmi és Szállitmányozó Kft. 
Székhely: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 
70.; Cg.: 01 09 169836; Adószám: 10792931-2-42; 
Képviseli: Kövér Kornél Miklós ügyvezető 

Fuvarozás 
Szállítási címzett 

kapcsolattartója, átvevője 

Név 
Cím 
Telefonszám 

Tandem Plussz Kft. 
Székhely: 2315 Szigethalom, Mű út 270.; Cg.: 13 
09 064744; Adószám: 10665624-2-13; Képviseli: 
Dörfler Richárd Zsolt ügyvezető 

Fuvarozás 
Szállítási címzett 

kapcsolattartója, átvevője 

Név 
Cím 
Telefonszám 

SEFTA-KER Kft. (Tardosi Trans) 
Székhely: 3563 Hernádkak, 027/34.hrsz.; Cg.: 05 

Fuvarozás 
Szállítási címzett 

kapcsolattartója, átvevője 
Név 
Cím 
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09 012281; Adószám: 13512941-2-05; Képviseli: 
Tardosi Gyula ügyvezető 

Telefonszám 

TÉGLÁS TRANS Kft. 
Székhely: 4243 Téglás, Fényes utca 14. 1. em. 3.; 
Cg.: 09 09 013575; Adószám: 13979108-2-09; 
Képviseli: Nyíri Sándor ügyvezető 

Fuvarozás 
Szállítási címzett 

kapcsolattartója, átvevője 

Név 
Cím 
Telefonszám 

TRANSINTERTOP Szállítmányozási és Fuvarozó 
Kft. 
Székhely: 2851 Környe, Tópart utca 1.; Cg.: 11 09 
005941; Adószám: 11475165-2-11; Képviseli: 
Selmeczi Attila ügyvezető 

Fuvarozás 
Szállítási címzett 

kapcsolattartója, átvevője 

Név 
Cím 
Telefonszám 

TRANSLINE Fuvarozási, Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft. 
Székhely: 2529 Annavölgy, hrsz: 1789.; Cg.: 11 09 
008151; Adószám: 12639469-2-11 
Képviseli: Thier Tibor Mihály ügyvezető 

Fuvarozás 
Szállítási címzett 

kapcsolattartója, átvevője 

Név 
Cím 
Telefonszám 

Universal Logistics Kft. 
Székhely: 2220 Vecsés, Üllői út 807. B. ép.; 
Cg.: 13 09 182200; Adószám: 13296018-2-13; 
Képviseli: Szabó István ügyvezető 

Fuvarozás 
Szállítási címzett 

kapcsolattartója, átvevője 

Név 
Cím 
Telefonszám 

WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. 
Székhely: 1239 Budapest, Nagykőrösi út 351.; 
Cg.: 01 10 041375; Adószám: 10387128-4-44 

Fuvarozás 
Szállítási címzett 

kapcsolattartója, átvevője 

Név 
Cím 
Telefonszám 

WINKLER TRANSPORT Fuvarozási és 
Szállítmányozási Kft. 
Székhely: 9241 Jánossomorja, Óvári u. 7. A. ép.; 
Cg.: 08 09 009185; Adószám: 12551527-2-08; 
Képviseli: Winkler László ügyvezető 

Fuvarozás 
Szállítási címzett 

kapcsolattartója, átvevője 

Név 
Cím 
Telefonszám 

 
7.3. A külföldre történő adattovábbítással kapcsolatos tájékoztatás: 
 
Az igénybe vett adatfeldolgozók közül az USA székhelyű Syncplicity, LLC (2811 Mission College Blvd Santa Clara, CA 95054, 2811 Mission College Blvd, 7th 
Floor, Santa Clara, California 95054), Facebook, Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025; lperry@fb.com, USA) és Google, LLC. (1600 
Amphitheatre Pkwy Mountain View, California 94043; USA) szerepel az Európai Bizottság GDPR 45. cikk szerinti megfelelőségi határozatában és a 2016/1260 
bizottsági végrehajtási határozatában, valamint az ezek alapján felállított USA - EU Privacy Shield List-en, azaz az ide történő adattovábbítás nem minősül 

mailto:lperry@fb.com
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Európai Unión kívüli, harmadik országba történő adattovábbításnak és ahhoz nem szükséges az érintettek külön engedélye, valamint az oda történő 
adattovábbítás a GDPR 45. cikke alapján megengedett. Ezen vállalkozások vállalták a GDPR-nak való megfelelést. 

 
8. Ki a Szolgáltató adatvédelmi tisztviselője és mik az elérhetőségei? 
 
A Szolgáltató adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem köteles. 
 
9. Kinek továbbítjuk a személyes adatait? 
 
A Szolgáltató által szervezett utazásokon a résztvevők utasbiztosításának megkötése érdekében a Szolgáltató esetenként meghatározásra kerülő biztosítási 
ügynöknek továbbítja az utasbiztosítás kötéshez hozzájárult utasok alábbi adatait:  
 

Adattovábbítás címzettje 
Végzett adatkezelési tevékenység, 

adattovábbítás célja 
Adattovábbítással érintettek köre Adattovábbítással érintett adatok köre 

Biztosítási ügynök 
Baumit Kft. által szervezett utazások 

résztvevőire vonatkozó biztosítási 
szolgáltatás nyújtása, illetve közvetítése 

Munkavállalók 

Baumittól ügynökhöz: 
 Név 
 Anyja neve 
 Születési idő 
 Lakcím 
 Útlevélszám 
 Személyi igazolvány szám 

Szerződött partner kapcsolattartók, 
képviselők 

Baumittól ügynökhöz: 
 Név 
 Anyja neve 
 Születési idő 
 Lakcím 
 Útlevélszám 
 Személyi igazolvány szám 

 
A fenti adattovábbítás célja, hogy a Szolgáltató által szervezett utazásra a résztvevő utasbiztosítása megkötésre kerüljön. Az eljáró biztosítási ügynök a 
részére történő adattovábbítást követően önálló adatkezelőnek minősül és saját adatkezelési szabályai és tájékoztatója alapján jár el. 
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10. Milyen jogai vannak a személyes adatai kezelésével kapcsolatban és hogyan biztosítjuk azok gyakorlását? 
 

a) Hozzáférési jog: tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen adatait, milyen célra, mennyi ideig kezeljük, kinek adjuk át, honnan származnak az általunk 
kezelt adatai.  

b) Helyesbítési jog: ha adatai változnak, vagy rosszul rögzítettük őket, kérheti adatai helyesbítését, javítását, pontosítását. Kérjük, hogy adatait 
rendszeresen ellenőrizze, és adatai változásáról legkésőbb 15 napon belül értesítsen bennünket, hogy adatbázisunk mindig naprakész és pontos legyen 
Önről. 

c) Törlési jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheti hogy az általunk kezelt adatait töröljük. 
d) Adatkezelés korlátozásához való jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheti, hogy az adatkezelést korlátozzuk. 
e) Tiltakozáshoz való jog: a jogszabályban meghatározott esetben tiltakozhat adatai kezelése ellen, ilyen esetben adatait nem kezeljük tovább, azokat 

töröljük. 
f) Adathordozhatósághoz való jog: a jelen tájékoztató mellékletében elhelyezett adathordozási kérelem nyomtatvány kitöltésével kérheti adatai 

hordozását, amely joga gyakorlásával kérheti, hogy a jogszabályban meghatározott típusú adatait adjuk ki az Ön részére, vagy ilyen külön kérése és 
felhatalmazása alapján adjuk át közvetlenül más, Ön által megjelölt szolgáltatónak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy adathordozhatósági kérelmet csak 
az Ön által megadott, általunk az Ön hozzájárulása alapján és automatizáltan kezelt adatokra lehet előterjeszteni, valamint a más szolgáltatónak történő 
átadásra vonatkozó adathordozhatósági kérelmet csak akkor tudjuk teljesíteni, ha az műszakilag és biztonságosan lehetséges. 

 
Fenti kérelmei benyújtása esetén a jogszabályban meghatározottak szerint járunk el és egy hónapon belül tájékoztatjuk arról, hogy milyen intézkedéseket 
hoztunk a kérelme alapján. 
 
g) Hozzájárulás visszavonásához való jog: amikor adatait hozzájárulása alapján kezeljük, akkor bármikor joga van a hozzájárulását visszavonni, amely 

azonban nem érinti a hozzájárulása visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűségét. 
 
h) Jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén fennálló tiltakozási jog: amennyiben adatait jogos érdek jogalapon kezeljük, Ön külön tiltakozhat ezen 

adatkezeléssel szemben, amely esetben a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén adatait nem kezeljük tovább. 
 
i) Panasz jog: amennyiben adatkezelésünkkel kapcsolatban jogsérelem érte, joga van panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz:  
 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Honlap:  http://naih.hu 
Postacím:   1530 Budapest, Pf.: 5. 
E-mail:   ugyfelszolgalat@naih.hu  
Telefonszám:  +36 (1) 391-1400 



47 
 

 
A fentieken túlmenően továbbá a Budakörnyéki Törvényszék előtt keresetet indíthat a Szolgáltatóval szemben a személyes adatok védelme megsértése 

esetén. 
 
11. Hogyan biztosítjuk adatai biztonságát? 
 
Társaságunk adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási 
kötelezettség terhe mellett – jogosultak személyes adatokat megismerni. 
 
A személyes adatokat 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. 
 
Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú 
dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket 
használunk. Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a Társaságunkhoz beérkezett adatok 
tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az adatok biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében. 
 
Adatbiztonság az IT infrastruktúrában 
- Az IT infrastruktúra adatbiztonságára vonatkozó részletes és minden releváns részletre kiterjedő, adatbiztonsági és információbiztonsági előírásokat is tartalmazó belső 

szabályzatokkal rendelkezünk. 
- A személyes adatokat saját telephelyünkön található szervereinken tároljuk. Szigorú biztonsági eljárásokkal biztosítjuk, hogy illetéktelen személyek a rendszerhez 

fizikailag ne tudjanak hozzáférni. 
- Az adattárolók zárható, klimatizált helyiségekben kerültek elhelyezésre. 
- Az adatvesztés minimalizálása érdekében adataink biztonsági mentéséről rendszeresen gondoskodunk. 
- A szerverekhez való hozzáférés a belső informatikai hálózaton csak felhasználói név és jelszóval történő azonosítás után lehetséges. Informatikai rendszereinket időről 

időre, visszatérően és rendszeresen teszteljük és ellenőrizzük az adat- és IT biztonság megteremtése és fenntartása érdekében.  
- A hálózati erőforrások használata a felhasználók számára szabályozott, korlátozott, azonosításhoz kötött. 
- Az irodai munkaállomások is csak megfelelő felhasználói név és jelszó ismeretével válnak hozzáférhetővé. Idegen adathordozó használata kizárólag automatikus vírus- és 

kártevő szűrés követően lehetséges.   
- A Társaság valamennyi rendszerének, rendszerelemének védelmét a kártékony szoftverekkel szemben folyamatosan biztosítjuk. 
- A programok, alkalmazások és eszközök tervezése, fejlesztése, tesztelése és üzemeltetése során a biztonsági funkciókat kiemelten és elkülönítetten kezeljük. 
- Az információs rendszer hozzáférési kulcsait (pl. jelszó) titkosítva tároljuk, a rendszer biztonságát érintő adatok (pl. jelszavak, jogosultságok, naplók) védelméről a 

hozzáférési jogosultságok kiosztásánál gondoskodunk. 
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Adatbiztonság a kommunikációban 
- Az elektronikus úton továbbított üzenetek, állományok tekintetében titkosítást használunk. A biztonságos adatcsere követelményének teljesítéséhez biztosítjuk az  

adatok integritását mind a (kommunikáció) vezérlő, mind a felhasználói adatokra. Az adatvesztés és sérülés elkerülése céljából hibadetektáló és javító eljárásokat 
alkalmazunk.  

- Levelezési rendszerünk esetében több lépcsős védelmi rendszer került kialakításra kliens és szerver oldalon egyaránt. A rendszerhez az anoním hozzáférés nincs 
engedélyezve. Csak egyértelműen beazonosított személy számára lehetséges elektronikus üzenet küldése. 

- Elektronikus üzenet fogadása során mail szűrő rendszert használunk és rendszerünk vizsgálja a küldő eredetét, azonosíthatóságát. 
- Az általunk alkalmazott védelem detektálja az illetéktelen behatolás, a módosítás, valamint a beékelődés előfordulását. Az adatvesztést és -sérülést hibadetektáló és 

javító eljárásokkal akadályozzuk meg, és gondoskodunk a le nem tagadhatóság biztosításáról. 
- Az adattovábbításra használt hálózat esetében a biztonsági szintnek megfelelő módon biztosítjuk az illegális rácsatlakozás és a lehallgatás megakadályozását. 
- Hálózatunkhoz távolról történő csatlakozás esetében többszintű azonosítás szükséges. 
- A telephelyen működő vezeték nélküli hálózathoz való csatlakozás szigorúan szabályozott, csak hitelesítő kulccsal rendelkező, rendszerünkön már korábban azonosított 

eszköz számára lehetséges. 

 
Adatbiztonság a szoftverfejlesztés, programozás során 
- Rendszereink fejlesztése során már a tervezési folyamatba beépítjük az adatvédelem és adatbiztonság követelményeit, amelyet a fejlesztés során folyamatosan 

biztosítunk. 
- A szoftverfejlesztés során elválasztjuk egymástól a fejlesztői/teszt környezetet és az éles környezetet, a tesztelés során a személyes adatokat lehetőség szerint 

deperszonalizáljuk.  
- Folyamatos követést alkalmazunk az újonnan felfedezett sebezhetőségek azonosítására, szakembereink rendszeresen követik az iparági adatbiztonsági ajánlásokat 

alapelveket, melyek szerint elvégezzük a változáskövetést, és biztosítjuk a megfelelő dokumentálást. 

 
Adatbiztonság iratkezelés során 
- Az iratkezelés során is betartjuk az adatbiztonság követelményeit, amelyet iratkezelési szabályzatban rögzítettünk. Az iratkezelést írásban meghatározott jogosultsági 

szintek szerint, az egyes iratok bizalmas jellegéhez mérten alkalmazott biztonsági előírások szerint végezzük. Részletes és szigorú szabályokkal rendelkezünk az iratok 
megsemmisítésére, tárolására, kiadására vonatkozóan. 

 
Fizikai adatbiztonság 
- A fizikai adatbiztonság megteremtése érdekében biztosítjuk nyílászáróink megfelelő záródását és védelmét, szigorú látogatási és belépési előírásokat alkalmazunk a 

látogatókra vonatkozóan. Az irodahelyiség kamerás és riasztó rendszerrel ellátott.. A telephely 24-ás személyes biztonsági felügyelet alatt áll. 
- A papír alapú, személyes adatokat tartalmazó dokumentumok zárt, vagyonvédelmet biztosító szekrényben kerülnek elhelyezésre, amelyhez csak  meghatározott 

személyzeti kör fér hozzá megfelelő jogosultságkezeléssel. 
- Az adathordozó eszközök elhelyezésére szolgáló helyiségeket úgy alakítottuk ki, hogy elegendő biztonságot nyújtsanak illetéktelen vagy erőszakos behatolás, tűz vagy 

természeti csapás ellen. Az adatátvitelre, valamint mentésre, archiválásra használt adathordozók tárolása pedig csak megbízhatóan zárt helyen történhet. 
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12. Mit teszünk, ha adatvédelmi incidens következik be nálunk? 
 

A jogszabályoknak megfelelően bejelentjük a felügyeleti hatóságnak az adatvédelmi incidenst a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül, és nyilvántartást 
is vezetünk az adatvédelmi incidensekről. A jogszabály által meghatározott esetekben pedig az érintett felhasználókat is tájékoztatjuk róla. 
 
13. Mikor és hogyan módosítjuk a jelen adatkezelési tájékoztatót? 
 
Amennyiben a kezelt adatok köre, az adatkezelés többi körülménye változik, a jelen adatkezelési tájékoztatót a GDPR előírásainak megfelelően 30 napon 
belül módosítjuk és közzétesszük a www.baumit.hu weboldalon. Kérjük, hogy minden esetben gondosan olvassa el az adatkezelési tájékoztató módosításait, 
mert fontos információkat tartalmaznak személyes adatai kezeléséről. 
 

http://www.baumit.hu/

