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Adatkezelési tájékoztató 

szerződések 

 

A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (a továbbiakban: Adatkezelő) és partnerei között 

kötött szerződések teljesítése a szerződő partnerek szerződésben szereplő személyes adatainak 

kezelését eredményezi, amellyel kapcsolatban – az Európai Parlament és Tanács (EU) 

2016/679 rendelete (GDPR) alapján – az alábbiakban nyújtunk részletes tájékoztatást. 

 

Az adatkezelő és képviselőjének neve és 

elérhetősége: 

 

Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 

cím: 9700 Szombathely Vörösmarty u. 2. 

képviseli: Gaál Róbert igazgató 

Tel.: 0694/521-280 

e-mail: vezetes@nyuduvizig.hu 

 

 

Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: 

 

dr. Vértesi Miranda 

tel.: 0694/521-219 

e-mail: vertesi.miranda@nyuduvizig.hu 
 

 

Adatkezelés célja: 

 

Adatkezelővel kötött szerződés teljesítése. 

 

 

Adatkezelés jogalapja: 

 

Adatkezelő jogos érdeke. 

 

 

Érintettek kategóriái: 

 

Adatkezelővel szerződéses jogviszonyba lépő 

személyek. 
 

 

 

Személyes adatok kategóriái: 

 

 

Szerződésben szereplő személyes adatok: név,  

születési név, lakcím, születési hely, születési időt, 

személyi igazolvány szám, adóazonosító jel, 

számlaszám, számlavezető pénzintézet neve, 

munkakör, telefonszám, e-mail cím. 
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Az adatkezelés helye időtartama: 
 

Az adatok tárolásának helye, Adatkezelő székhelye. 

A kezelt személyes adatokat az Adatkezelő az 

általános igényérvényesítési határidő végéig kezeli. 

Igényérvényesítés esetén az adott bírósági vagy más 

hatósági eljárás jogerős lezárásáig áll fenn az 

adatkezelés. 
 

 

Személyes adatok címzettjei: 

 

Igényérvényesítés esetén  és a szerződés teljesítése 

során  az érintett munkavállaló vagy munkavállalók. 

 

 

Harmadik országba történő adattovábbítás: 

 

nincs 

 

 

Automatikus döntéshozatal: 

 

nincs 

 

 

Adatbiztonsági intézkedések: 

 

Az Adatkezelő a szerződéseket jelszóval védett 

számítástechnikai rendszerben tárolja. A papír alapú 

tárolás kulccsal elzárható, erre a feladatra 

rendszeresített helységben történik a 335/2005. (XII. 

29.) Korm. rendeletben előírtak szerint. 

 

 

Érintett jogai: 

 

Az érintett joga az adatkezelés folyamatban létéről 

való tájékoztatáshoz való jog, az adatkezeléssel 

kapcsolatos fenti információkhoz való hozzáférés 

joga, a kezelt személyes adatok másolatának 

rendelkezésre bocsátása iránti jog, a rá vonatkozó 

személyes adatok helyesbítése, törlése, kezelése 

korlátozásának kérése iránti jog, a személyes adatok 

kezelése elleni tiltakozáshoz való jog, valamint a 

felügyeleti hatósághoz való panasz benyújtásának 

joga. 

 

 

Érintett jogorvoslati lehetőségei: 

 

Amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes 

adatainak kezelése nem jogszerűen történt, kérjük, 

hogy észrevételét, illetve igényét a haladéktalan 

kivizsgálás érdekében a tájékoztató elején 

feltüntetett elérhetőségeink valamelyikén közölje. 

 

az általános adatvédelmi rendelet, valamint az 

Infotv. rendelkezései alapján a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál 

bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra 

hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével 



3 
 

 

kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak 

közvetlen veszélye áll fenn. 

 

A NAIH elérhetőségei: 

honlap: http://www.naih.hu/ 

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu 

telefon: +36 1 391-1410 

 

a személyes adatok kezelésével felmerült 

jogsérelem esetén bírósági igényérvényesítésnek is 

helye van. Az érintett természetes személy pert 

kezdeményezhet az illetékes Törvényszéknél. 
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