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Honlap neve: http://r-water.hu   

E-mail: jucus@r-water.hu  

Telefonszám: +36307682031  

Cégnév: R-Water Kft. 

 

Adatkezelési tájékoztató 

Adatkezelő neve, elérhetőségei  

Az adatkezelő megnevezése: R-Water Kft.(a továbbiakban: Adatkezelő)  

Az adatkezelő levelezési címe: 6221 Akasztó, Tubáni utca 105.  

Az adatkezelő e-mail címe: jucus@r-water.hu   

Az adatkezelő telefonszáma: +36307682031  

Honlap: http://r-water.hu  

A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az 

adatkezelés időtartama  

Adatkezelő webhelyét üzemeltető technikai háttér naplóbejegyzéseket használ. A naplóbejegyzésekben eltárolásra 

kerülhet az IP cím, a látogató által használt böngésző típusa, az internet szolgáltató, dátum/idő bélyegző, hivatkozó 

és kilépő oldalak címe, a kattintások száma a látogatás alatt. Erre azért kerül sor, hogy működési hiba esetén vissza 

tudjuk keresni a hiba körülményeit, ezzel biztonságosabbá tehessük a böngészést a jövőben. Könnyebbé teszi 

számunkra a webhely kezelését és adminisztrációját. Az adatok anonim módon kerülnek tárolásra. Amennyiben az 

ilyen eszközzel történő adatkezeléshez nem járul hozzá, kérjük, ne használja webhelyünket.  

Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalak html kódja webanalitikai mérések céljából független, külső szerverről 

érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A mérés kiterjed a konverziók követésére is. A 

webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyes egyének 

beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel. Jelenleg a webanalitikai szolgáltatásokat a Google Inc. végzi (1600 

Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043), a Google Analytics szolgál- tatás keretében.  

Az Adatkezelő a Facebook és a Google Ads hirdetési rendszerein keresztül ún. remarketing hirdetéseket futtat. Ezek a 

szolgáltatók cookie-k, webes jelzők és hasonló technológiák használatával gyűjthetnek vagy kaphatnak adatokat az 

Adatkezelő weboldaláról és egyéb internetes helyekről. Ezeknek az adatoknak a felhasználásával mérési 

szolgáltatásokat nyújtanak, illetve hirdetéseket tesznek célzottá. Az így célzott hirdetések a Facebook és a Google 

partnerhálózatában szereplő további weboldalakon jelenhetnek meg. A remarketing listák a látogató személyes 

adatait nem tartalmazzák, személyazonosításra nem alkalmasak.  

A cookie-k használatát a felhasználó saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve meg- tilthatja 

alkalmazásukat. Ezek a lehetőségek böngészőtől függően, de jellemzően a Beállítások / Adatvédelem menüpontban 

tehetők meg.  

További információ a Google és a Facebook adatvédelmi irányelveiről az alábbi elérhetőségeken olvasható: 

http://www.google.com/privacy.html és https://www.facebook.com/about/privacy/  

A cookie-k használatával kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a “Tájékoztató a sütik 

alkalmazásáról" című dokumentumot.  
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Honlap neve: http://r-water.hu 

E-mail: jucus@r-water.hu   

Telefonszám: +36307682031 

Cégnév: R-Water Kft.  

 

Kapcsolatfelvétellel együtt járó adatkezelés 

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:  

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (Infotv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az 

Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.  

Az adatkezelés célja:  

Az adatkezelő a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatokat kéri, a felhasználó az adatokat önkéntesen adja 

meg, úgyhogy előzetesen elolvassa és megismeri az adatkezelő adatkezelési szabályzatát. A megadott személyes 

adatokat az adatkezelő csak és kizárólag kapcsolattartás és a termékek kiszállítása céljából használja, az adatkezelő 

nem küld kéretlen reklámüzenetet.  

A kezelt adatok köre:  

Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, telefonszámát, e-mail címét, szállítási cím (irányító szám, település, 

utca, házszám) és az üzenetküldés időpontját kezeli.  

Az adatkezelés időtartama:  

Ügyfélkapcsolat létesítése esetén az ügyfélkapcsolat fennállásának tartama, azonban ügyfélkapcsolat létesítésének 

hiányában a tárgyalások meghiúsulásig, ebben az esetben a tárgyalás megkezdésétől számított 30 napig.  

Hírlevél, DM tevékenység 

Az adatkezelés célja:  

Gazdasági reklámüzenetet is tartalmazó elektronikus hírlevelek küldése Felhasználó részére, tájékoztatás az aktuális 

információkról, termékekről. Az adatkezelő nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és 

indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben az adatkezelő minden - a 

reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem 

keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.  

A kezelt adatok köre:  

A hírlevélre való feliratkozáshoz a név és e-mail cím megadása kötelező, ami elengedhetetlen az üzenetek 

kézbesítéséhez.  

Az adatkezelés időtartama:  

Az adatokat mindaddig kezeljük, ameddig azok törlését az érintett nem kéri. A leiratkozás lehetőségét minden 

hírlevélben egy közvetlen link biztosítja. A megadott személyes adatok valódiságáért a felhasználó felel. Az adatok 

törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig.  

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása, A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes 

korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, 

hogy az Adatkezelő reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein 

megkeresse.  

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.  

A kezelt adatok megtekintésére jogosultak köre: Az adatkezelő jogosultsággal rendelkező munkavállalói  
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Adattovábbítás: A tárolt adatok nem kerülnek továbbításra.  

 

Honlap neve: http://r-water.hu 

E-mail: jucus@r-water.hu 

Telefonszám: +36307682031 

Cégnév: R-Water Kft.  

 

További adatkezelések 

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást nyújt az adatkezelés 

lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az 

adatkezelés időtartama).  

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek 

teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv.  

15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen 

jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, 

kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.  

Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről  

A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás  

Az adatfeldolgozó megnevezése: AB Holding Kft.  

Az adatfeldolgozó elérhetőségei:  

Cím: 6000 Kecskemét, Fürdő utca 36. Email: info@abholding.hu  Tel: 06 20 536 8728  

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes 

adatok megismerésére nem jogosult.  

Adatbiztonsági intézkedések  

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok 

védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, 

valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó 

hozzáférhetetlenné válás ellen.  

Az adatkezelés során Önt megillető jogok  

Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:  

 a tájékoztatáshoz való jog,  

 az adatok helyesbítéséhez való jog, az adatok törléséhez való jog,  

 az adatok zárolásához való jog, a tiltakozás joga.  

 

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az 

Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, 

közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, 

továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg 

az adatokat.  
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Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az 

Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.  

Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül 

eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve 

arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok 

további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).  

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos 

érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat 

törlését kizárta.  

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása  

kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik 

személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) 

bekezdésében foglalt esetben;  

ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül –  

közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.  

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül 

megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az 

adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 

25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés 

iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.  

Jogorvoslati lehetőségek  

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy 

nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság  

Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail:  

ugyfelszolgalat@naih.hu).  

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha 

az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.  

Adatkezelési tájékoztató módosítása  

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás 

hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót. 
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