
 
 

 

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 

 

Mi ez a szabályzat? 

 

Az Adatvédelmi nyilatkozat az adatvédelmi szabályzatunk az Európai Parlament és a 

Tanács (EU) 2016/679 általános adatvédelmi rendeletben (2016. április 27.) 

foglaltaknak megfelelően - amelyben kifejtjük, hogy kik vagyunk, miért és miként 

kezeljük, illetőleg dolgozzuk fel a személyes adatokat. Amennyiben Ön érintett a 

személyes adatok bármelyikét tekintve, akkor a lentiekben tájékoztatást kaphat, arról 

hogy milyen jogai vannak, illetve hogyan tudja felvenni velünk a kapcsolatot. 

 

Kik vagyunk? 

 

A VIBROCOMP Akusztikai, Számítástechnikai Szolgáltató Kereskedelmi Kft., (a 

továbbiakban: Vibrocomp Kft.) hazai és nemzetközi piacokon elismert szakértője a 

környezetvédelem minden területének. Kiemelt küldetésünk a zaj-, levegő- és 

rezgésszennyezés hosszú távú csökkentése, amelyet a legkorszerűbb technológiák 

segítségével valósítunk meg. Emellett számos kutatásunkkal igyekszünk aktívan részt 

venni a hazai és a nemzetközi környezetvédelmi szakmai munkában egyaránt.  

Érvényességi terület 

 

Tartalmi érvényesség: a szabályozás meghatározza a személyekkel kapcsolatos 

adatok kezelését a Vibrocomp Kft-n belül. 

Személyi érvényesség: ez a szabályozás érvényes a Vibrocomp Kft. valamennyi 

dolgozójára, partnerére, ügyfelére és beszállítójára, valamint minden a Vibrocomp 

Kft. üzleti tevékenységével kapcsolatba hozható személyre. 

Időbeli érvényesség: a szabályozás 2018. 05. 25-én lép hatályba és minimum 

elvként érvényes a személyes adatok kezelésében. 

 

Adatkezelési alapelvek 

 

A személyekhez köthető adatok kezelése a Vibrocomp Kft-nél szigorú alapelveken 

nyugszik, amelyek az adatok védelmét és biztonságát, valamint az érintettek jogait a 

legfontosabb értéknek tekintik. 

 

Jogszerűség és átláthatóság: Az adatfeldolgozás jogszerűen történik, kölcsönös 

bizalmon alapulva. Az érintett személy az adatai felvételénél tájékoztatást kap azok 

felhasználásáról. 

Adatok rendeltetése: az adatokat kizárólag meghatározott, egyértelmű és jogszerű 

célokra használjuk és kezeljük. 



Adatminimalizálás: csak olyan adatokat tartunk nyilván és dolgozunk fel, amelyek az 

adott célhoz feltétlenül szükségesek. Amennyiben az adatrögzítés célja ezt lehetővé 

teszi és a felhasználás megfelelő, csak névtelen adatokat dolgozunk fel. 

Tárolási korlátozások és törlés: személyekkel kapcsolatos adatokat törlünk, amint 

azok elérték eredeti céljukat, és a megőrzési határidőre vonatkozó törvényi 

szabályozás nem akadályozza a törlésüket. 

Ha vannak az adatok megőrzése mellett szóló érvek, úgy az adatokat mindaddig 

megőrizzük, amíg a fennálló érvek jogilag tisztázásra kerülnek. 

Adatbiztonság: a személyes adatok az adattitok védelme alá esnek. Az adatokat 

bizalmasan kell kezelni, megfelelő szervezési és technikai intézkedésekkel védeni 

kell azokat a jogtalan hozzáférésektől, jogszerűtlen kezelésektől vagy 

adattovábbításoktól, adatvesztéstől és rongálásoktól. 

Tartalmi helyesség: személyes adatokat pontosan, hiánytalanul és mindig 

aktualizáltan kell nyilvántartani. Régi, helytelen vagy hiányos adatok korrigálására 

megfelelő intézkedések történnek. 

 

Kinek a személyes adatait kezeljük? 

 

Abban az esetben kezeljük az Ön személyes adatait, ha 

- Ön vevőnk, szállítónk vagy egyéb szerződéses partnerünk, 

(ide értve olyan eseteket is, amikor Önnel bérleti, megbízói, vállalkozási vagy egyéb 

szerződéses kapcsolatunk áll fenn); 

- Ön igénybe veszi szolgáltatásainkat; 

- Ön egyéb szerződéses partnerünknél vagy olyan szervezetnél dolgozik, ahol 

igénybe veszik szolgáltatásainkat; 

- Ön olyan személy (vagy olyan személynél, szervezetnél dolgozik), akinek 

értékesíteni kívánjuk szolgáltatásainkat. Ebben az esetben közvetlenül Öntől vagy 

más forrásból kaptuk meg az adatait. 

- Ön érdeklődik a Vibrocomp Kft. által meghirdetett állásajánlatok illetve a 

honlapjainkon elhelyezett egyéb információk iránt. 

 

Milyen személyes adatokat kezelünk? 

 

Az Ön személyes adatait 

 

Adott esetben olyan, Önnel kapcsolatos személyes adatokat kezelünk, melyeket 

vagy Öntől, vagy máshonnan kaptunk. Az adatkezelésünk az alábbiakban foglalt 

személyes adatokat érintheti. 

 

Adott esetben például az alábbi személyes adatait kezeljük: 

- a nevét, 

- munkáltatójának nevét, valamint az Ön pozícióját vagy azt az osztályt, ahol 

dolgozik, 

- a címét, telefonszámát, e-mail címét vagy egyéb elérhetőségi adatait (melyek az 



Önhöz vagy az Önt foglalkoztató szervezethez fűződő kapcsolatunk függvényében 

lehetnek a munkájával vagy a személyével kapcsolatosak), 

- adott esetben adószámát/adóazonosító jelét, egyéni vállalkozói számát, 

mérnökkamarai azonosítóját, szakértői jogosultságainak adatait. 

 

Olyan információt, amelyet a velünk folytatott kommunikációjából nyertünk 

 

Adott esetben olyan információt kezelünk, melyet az Önnel folytatott 

kommunikációból nyertünk, így például 

 

- olyan Önnel kapcsolatos információt, melyet úgy oszt meg velünk, hogy telefonon, 

e-mailen, a honlapunkon keresztül ad nekünk,  

- olyan információt, amelyet megad nekünk, amikor használja honlapunkat, igénybe 

veszi szolgáltatásainkat, termékeket szállít vagy szolgáltatásokat nyújt nekünk, 

érdeklődik egy szolgáltatásunk iránt, szerződést köt velünk, problémával fordul 

hozzánk, vagy ezek valamelyikét annak a szervezetnek a nevében teszi, amelyiknél 

dolgozik. 

 

Olyan információt, amelyet az Önnel vagy az Önt foglalkoztató szervezettel kötött 

ügyletekkel kapcsolatosak 

 

Adott esetben az Önnel vagy az Önt foglalkoztató szervezettel kötött ügyletekkel 

kapcsolatos információkat kezelünk, így például: 

 

- olyan, a velünk kötött ügyleteket érintő információt, amely Önnel vagy az Önt 

foglalkoztató szervezettel kapcsolatos (pl. az általunk Önnek nyújtott 

szolgáltatásokkal, vagy Ön által nekünk nyújtott termékekkel illetve szolgáltatásokkal 

kapcsolatosak). 

- olyan egyéb, Önnel kapcsolatos információt, amelyet azért szükséges kezelnünk, 

hogy szerződést kössünk Önnel vagy az Önt foglalkoztató szervezettel, illetve ilyen 

szerződést teljesítsünk (pl. szerződések teljesítéséhez szükséges); 

- olyan eseményekkel kapcsolatos információt, amelyekre Önt vagy az Önnel 

kapcsolatban állókat meghívják, továbbá az Ön személyes információit és 

preferenciáit abban a mértékben, amely az ilyen események megszervezéséhez és 

lebonyolításához szükséges; 

- olyan információt, melyet megad nekünk, amikor ellátogat hozzánk. 

 

 

Milyen személyes adatokat dolgozunk fel, amikor meglátogatja a honlapunkat? 

 



Amikor meglátogatja a honlapunkat, az alábbi információkhoz juthatunk hozzá: 

- a honlapunkon elhelyezett kapcsolatfelvétel menüpontban megadott adatokat. 

Honlapunk látogatása során nem gyűjtött adatok: 

- műszaki információk, beleértve az IP-(internetprotokoll-) címet, mellyel számítógépe 

az internethez csatlakozik, internet szolgáltatóját, bejelentkezési információit, 

böngészőjének típusát és verzióját, időzóna-beállítását, böngészője beépülő 

moduljainak típusát és verzióját, operációs rendszerét és platformját; 

- a látogatásáról szóló információt, beleértve az egységes forrás-helyazonosítót 

(URL-eket), a honlapunkhoz vezető, a honlapunkon megtett és a honlapunkról 

elvezető kattintási utat. 

 

Mit csinálunk az Ön személyes adataival? 

 

Adott esetben az alábbi célokkal kezeljük az Ön személyes adatait: 

- hogy szerződést kössünk Önnel vagy az Önt foglalkoztató szervezettel, illetve 

szerződést teljesítsük; 

- hogy szolgáltatásokat nyújtsuk; 

- hogy termékeket és szolgáltatásokat szerezzünk be szállítóktól; 

- hogy kezeljük és intézzük a vevőkkel, a szállítókkal, egyéb szerződéses 

partnereinkkel vagy szolgáltatásaink más igénybe vevőivel fenntartott 

kapcsolatainkat; amikor is Ön vagy az Önt foglalkoztató szervezet az említett vevő, 

szállító, szerződéses partner vagy szolgáltatások igénybe vevője; 

- hogy tájékoztatást adjunk megkeresésére vonatkozóan. 

 

Ki kaphatja meg az Ön személyes adatait? 
 
Adott esetben az alábbiakkal közöljük az Ön személyes adatait: 
- harmadik személyekkel, köztük üzleti partnereinkkel, vevőinkkel, szállítóinkkal és 
alvállalkozóinkkal az általunk Önnel vagy az Önt foglalkoztató szervezettel kötött 
szerződések vagy a szokásos üzletmenet részét képező egyéb ügyletek teljesítése 
céljából; 
- könyvvizsgálóinkkal, jogi tanácsadóinkkal és egyéb szakmai tanácsadóinkkal vagy 
szakszolgáltatóinkkal; 
Egyéb lehetséges címzettek 
Adott esetben harmadik személyekkel közöljük személyes adatait; 
- amennyiben kötelesek vagyunk személyes adatait közölni vagy megosztani, annak 
érdekében, hogy egy jogszabályi kötelezettségnek eleget tegyünk, vagy amennyiben 
érvényesítjük vagy alkalmazzuk szerződési feltételeinket vagy egyéb Önnel kötött 
megállapodásainkat; vagy, hogy védjük a Vibrocomp Kft. és partnereink vagy mások 
jogait, vagyonát és biztonságát; Ennek részét képezi az információcsere más 
vállalkozásokkal és szervezetekkel a csalás elleni védelem érdekében. 
Mi az adatfeldolgozás jogalapja az Ön személyes adatainak kezelésére? 
 



Az Ön személyes adatai kezelésének jogalapja a következő: 
 
Amikor szükséges megszerezni az Ön előzetes hozzájárulását az adatkezeléséhez, 
be fogjuk szerezni a hozzájárulását, és bízunk benne, hogy azt megadja számunkra 
az adott adatkezelés tekintetében. Amennyi a hozzájárulásán alapul az 
adatkezelésünk, akkor a hozzájárulását bármikor vissza is vonhatja. 
 
Egyéb esetben akkor fogjuk kezelni személyes adatait, amikor arra szükség van 
- ahhoz, hogy olyan szerződést teljesítsünk, melynek Ön szerződő fele, vagy, hogy 
az Ön kérésére lépéseket tegyünk egy ilyen szerződés megkötésére; 
- ahhoz, hogy eleget tegyünk jogszabályi kötelezettségünknek; 
- ahhoz, hogy érvényesítsük a saját vagy mások jogos érdekeit, feltéve, hogy arra 
csak olyan körülmények között kerül sor, amelyek között az ilyen jogos érdekekkel 
szemben nem élveznek elsőbbséget az Ön jogos érdekei vagy alapvető jogai és 
szabadsága. (A legtöbb olyan helyzet, amikor az Önt foglalkoztató szervezettel 
fennálló jogviszonyunk keretében, a kapcsolattartás során kezeljük adatait, ebbe a 
kategóriába tartozik.) 
 
 
Hol és hogyan kezelünk személyes adatokat? 
 
Kizárólag az Európai Gazdasági Térségen (EGT-n) belül kezeljük személyes adatait. 
Minden általunk kezelt személyes adatot biztonságosan tárolunk. Megfelelő 

biztonsági intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy a személyes adatok ne 

kerüljenek jogellenes vagy illetéktelen kezelésre, jogosulatlan nyilvánosságra-

hozatalra, valamint azok ne vesszenek el vagy sérüljenek meg.  

Adatvédelmi tisztviselő 

Az EU-s adatvédelmi törvény 37-e cikkelyének 1. bekezdése szerint a Vibrocomp Kft-

nél nem szükséges adatvédelmi tisztviselő kijelölése. 

 

Mennyi ideig kezelünk személyes adatokat? 

 

Személyes adatokat csak addig kezelünk, amíg arra szükség van arra/azokra a 

cél(ok)ra, amely(ek)re azokat eredetileg gyűjtöttük. Ezt követően az adatokat töröljük 

vagy archiváljuk, kivéve, amennyiben azok kezelése továbbra is szükséges annak 

érdekében, hogy megfeleljünk jogszabályi kötelezettségeinknek, vagy egyéb 

jogszerű és jogos célra. 

Az aktualitásukat vesztett adatokat, bizalmas információkat tartalmazó iratokat 

szakszerűen és biztonságosan semmisítjük meg, ehhez a megfelelő eszközökkel 

rendelkezünk, egyaránt tekintettel a papíralapú dokumentumokra vagy elektronikus 

adatokra. 

Milyen jogai vannak? 

 

Önnek a következő jogai vannak az általunk kezelt személyes adataival 



kapcsolatban: 

- Hozzáférést kérhet az érintett személyes adatokhoz. 

- Kérheti az általunk kezelt téves személyes adatok helyesbítését. 

- Bizonyos körülmények között (rendszerint akkor, amikor Ön személyes adatokat 

adott meg, de már nincs szükség arra, hogy azokat továbbra is kezeljük) jogosult 

lehet megkövetelni, hogy töröljük az érintett személyes adatokat. 

- Bizonyos esetekben jogosult arra, hogy kérésére a személyes adatok kezelését 

korlátozzuk. 

- Adott esetben jogosult lehet arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat 

tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá 

jogosult lehet arra, hogy ezeket az adatokat továbbítsuk egy másik adatkezelő 

részére. 

- Bizonyos körülmények között, Ön jogosult lehet arra, hogy tiltakozzon személyes 

adatai kezelése ellen, és ilyen esetben előfordulhat, hogy nem kezelhetjük tovább 

ezen adatokat. 

- Amennyiben úgy kezeljük személyes adatait, hogy Ön előzetesen hozzájárult az 

adatkezeléshez, Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását, azt követően pedig 

felhagyunk az érintett adatkezeléssel. 

- Ha panasza van személyes adatainak általunk történő kezelésével kapcsolatban, 

megkereshet minket, vagy hivatalos panaszt nyújthat be Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóságnál. 

 

A fenti jogokkal kapcsolatban kérjük, vegyék figyelembe, hogy egyes esetekben az 

adott kérés teljesítése a személyes adat természete miatt nem vagy csak 

korlátozottan lehetséges (pl. jogszabályi előírás miatt meg kell őriznünk az adott 

személyes adatokat), illetve, hogy a fenti jogosultságok nem korlátlanok, és annak 

gyakorlását az irányadó adatvédelmi szabályok feltételekhez köthetik. 

 

Hogyan gyakorolhatja a személyes adataihoz fűződő jogait? Kihez fordulhat 

kérdéseivel? 

 

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdése merülne fel, vagy gyakorolni szeretné 

fenti jogosultságait, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal az alábbi elérhetőségek 

egyikén: 

 

Elérhetőségeink, kapcsolatfelvétel velünk: 

Cím: 1118 Budapest, Bozókvár utca 12. 

Telefon: +36 (1) 310-7292 

E-mail: hr@vibrocomp.com 

Megkereséseire igyekszünk indokolatlan késedelem nélkül reagálni, de legkésőbb a 

kérelme beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk a megtett 

intézkedésről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelme összetettségét és a 

kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható a GDPR 



törvény rendelkezései alapján. Ebben az esetben a késedelem okainak 

megjelölésével a kérelme kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk 

Önt a határidő meghosszabbításáról. Felhívjuk figyelmét továbbá, hogy szükség 

lehet arra, hogy további információt kérjünk Öntől annak érdekében, hogy 

azonosítsuk Önt, mielőtt megadjuk a kért tájékoztatást. 

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben adatkezelésünkkel kapcsolatos 

eljárásunkkal nem lenne elégedett jogosult panasszal fordulni a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (címe: 1125 Budapest, Szilágyi 

Erzsébet fasor 22/c., telefonszám: +36 1 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, 

honlap: www.naih.hu;) illetőleg jogellenes adatkezelés esetén választása szerint a 

lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat. 

 

Jövőbeni változások - jelen szabályzat módosítása 

 

A minőség és a folyamatok permanens javítása nagyon fontos szerepet tölt be a 

Vibrocomp Kft-nél. Vannak meghatározott folyamatok, amelyek a minőség állandó 

javulását szolgálják, ezt évek óta az ISO 9001-es minőségbiztosításunk is 

alátámasztja. 

Minden jövőbeni módosításról ezen az oldalon adunk tájékoztatást. Kérjük, hogy 

gyakran látogasson el erre az oldalra, hogy meg tudja tekinteni adatvédelmi 

szabályzatunk frissítéseit vagy módosításait. 

 

Szabályzat dátuma 

A jelen szabályzat utolsó frissítése: 2018. május 25. 

 

 

Vibrocomp Kft. Ügyvezetés 
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