
 
 

 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
A WEST HUNGÁRIA BAU Kft. hírlevelére feliratkozók személyes adatainak kezeléséről 

 
 

A WEST HUNGÁRIA BAU Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: az „Adatkezelő”) a munkáiról, sikereiről, 

tevékenységéről az Adatkezelő tevékenysége iránt érdeklődők számára hírlevelet küld, továbbá az Adatkezelő alkalmanként 

ajándékot sorsol ki a hírlevélre újonnan feliratkozók között, amely tevékenység az érintettek személyes adatai kezelésével jár. Az 

Adatkezelő eleget téve az adatvédelmi jogszabályok előírásainak az alábbiakról tájékoztatja az érintetteket: 

 

Az Adatkezelő WEST HUNGÁRIA BAU Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2051 Biatorbágy, Vendel Park, 

Huber utca 1.; e-mail címe: whb@whb.hu, C: +36 96 511 350). 

Adatvédelmi 

tisztviselő 

Az Adatkezelőnél adatvédelmi tisztviselő nem került kijelölésre. 

Az adatkezelés célja Hírlevél küldése az érintettek számra. Ajándék sorsolás esetén a győztes részére az ajándék 

átadása. 

A kezelt személyes 

adatok köre 

Az érintettek neve, e-mail címe. Nyereményjáték győztesének a nyeremény átadásához szükséges 

adatai (postacím, telefonszám). 

 

Az adatkezelés 

jogalapja 

Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Az érintett a hozzájárulását a hírlevélre 

történő feliratkozással adja meg. 

Az adatok forrása Az adatokat hírlevél küldésére történő feliratkozáskor az érintettek adják meg. A nyereményjáték 

győztese a megadott e-mail címen kerül értesítésre, és a nyeremény átadása érdekében szükséges 

adatait saját maga adja meg. 

Az adatkezelés 

időtartama 

A hírlevélre feliratkozók személyes adatait az Adatkezelő mindaddig kezeli, ameddig az érintett le 

nem iratkozik a hírlevélről vagy ameddig az adatkezeléshez történő hozzájárulását egyéb módon 

vissza nem vonja. Amennyiben az Adatkezelő véglegesen felhagy a hírlevél küldésével, úgy az 

érintettek adatait törli.  A nyeremény átadása érdekében kezelt adatokat a nyeremény átadásáig 

kezeli az Adatkezelő. 

A személyes 

adatokhoz hozzáférő 

személyek köre, 

címzettek kategóriái 

Az Adatkezelő vezető tisztségviselője, továbbá azon munkavállalói, akiknek a feladatuk teljesítése 

érdekében szükségük van a személyes adatokhoz való hozzáféréshez.  

 

Az érintettek személyes adatai átadásra kerülnek PUBLICITY-AIM Kft. (székhelye: 7800 Siklós, 

Felszabadulás utca 7. A. ép.) adatfeldolgozó számára, aki a hírlevelek kiküldésének technikai 

feladatait végzi. 

Az érintett jogai Érintettet az alábbi jogok illetik meg (amely jogok feltételeit az irányadó jogszabályok (pl. a GDPR) 

határozzák meg):  

 

(i) Hozzáféréshez való jog (az Adatkezelő tájékoztatja az érintette arról, hogy adatkezelés 

folyamatban van-e, illetve amennyiben igen, úgy az azzal kapcsolatos információkat megadja); 

 

(ii) Helyesbítéshez való jog (amennyiben a kezelt adat pontatlan vagy hiányos, úgy kérelemre azt 

az Adatkezelő helyesbíti vagy kiegészíti);  

 

(iii) Törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”) (amennyiben az adatkezelés nem lenne jogszerű, 

úgy az Adatkezelő a személyes adatokat törli); hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a 

hozzájárulás visszavonásakor az Adatkezelő törli az adatokat; 

  

(iv) Az adatkezelés korlátozásához való jog (pontatlan, jogellenes, szükségtelen vagy az 

adatkezelés elleni tiltakozás esetén az Adatkezelő az adatokat a tárolás kivételével kizárólag az 

érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve 

valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli);  

 

Az érintett bármikor a hírlevél alján lévő „Leiratkozom” linkre kattintva ingyenesen leiratkozhat a 

hírlevélről. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatait törli, a jövőben nem küld az érintett 

számára hírlevelet. 

 

A jogait az érintett úgy gyakorolhatja, hogy közvetlenül kapcsolatba lép az Adatkezelővel annak 

fent meghatározott elérhetőségei útján és pontosan meghatározza, hogy a jogait mely adatok 

esetén kívánja gyakorolni. 

 

Jogorvoslati 

lehetőségek 

Az érintett a jogai feltételezett megsértése esetére panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., telefon: +36-1-391-

1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat. A per 

elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye 

szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi 

linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek). 

 

http://birosag.hu/torvenyszekek

