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1. Adatkezelő adatai 
Adatkezelő megnevezése: Kematech Vízgazdálkodási Szolgáltató Kft 
Székhely: 8600 Siófok Jedlik Ányos u. 3. 
Telefon: + 36-84/510-664, Fax: +36-84/510-665 
Email:  unichem@kematech.hu   
Honlap: www.kematech.hu 
Cégjegyzék szám: 14-09-001891 
Képviselője: Kecskés István, Kecskés Judit ügyvezetők 
Adószám: 10565548-2-14 
Pénzforgalmi számlaszám: 10200531- 39611208-00000000 

2. A tájékoztató célja 
Jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy az érintettek számára közérthető formában és 
áttekinthető módon információt biztosítson személyes adataik kezelésével kapcsolatban.  

3. Az adatkezelés általános célja 
Megállapodás ügyfeleinkkel, partnereinkkel, a szerződések teljesítése, valamint számviteli 
bizonylatok kiállítása. 

4. Kezelt adatok  

Szerződéses kapcsolatok 
Érintettek: minden természetes személy, aki velünk szerződést köt, vagy a szerződésben a 
másik szerződő fél társaság képviselőjeként, kapcsolattartójaként szerepel. 

Adatkezelés célja: Szerződéskötés és a szerződés teljesítése. 
 
Tevékenység	 Érintett	 Adatfajta	 Jogalap	 Cél	 Őrzési	idő	

		 		 		 		 Átfogó	cél	 Célok	részletesen	 		

szerződéskötés	
Szerződő	 partner	
képviselője	

név	
jogos	 üzleti	
érdek	

szerződéskötés	 és	
teljesítés	

azonosítás	
5+1	év	e-mail	cím	 kapcsolattartás	

telefonszám	 kapcsolattartás	

Megrendelés	
Megrendelő	
képviselője	

név	
jogos	üzleti	
érdek	 Megrendelés	teljesítése	

azonosítás	
5+1	év	e-mail	cím	 kapcsolattartás	

telefonszám	 kapcsolattartás	

Magánszeméllyel	
kötött	szerződések	
(megbízás,	
vállalkozás,	
szolgáltatás)	

Szerződő	partner	

név	

Hozzájárulás	
szerződéskötés	és	
teljesítés	

azonosítás	

7	év	

anyja	neve	 azonosítás	
születési	hely	 azonosítás	
születési	idő	 azonosítás	
lakcím	 kapcsolattartás	
vállalkozási	engedély	
száma	

azonosítás	és	
hitelesítés	

e-mail	cím	 kapcsolattartás	
telefonszám	 kapcsolattartás	
bankszámlaszám	 fizetés	
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Az adatkezelés folyamata:  

A megrendelés, vagy szerződéskötés során a partner által megadott adatokat felhasználjuk, 
azokat a szerződéses kapcsolat tartama alatt kezeljük, kizárólag a szerződés teljesítése és 
kapcsolattartás céljából. 
 

Számlázás  
Érintettek: minden egyéni vállalkozó, illetve számlaképes magánszemély, aki velünk 
szerződést köt. 

Adatkezelés célja: Számviteli törvény szerinti bizonylat kiállítása. 
 
Tevékenység Adatfajta Jogalap Cél Őrzési idő 

számlázás név Számviteli tv. 
169. § (2) bizonylat kiállítása azonosítás 8 év 

 
Az adatkezelés folyamata:  

Egyéni vállalkozó, illetve számlaképes magánszemély partnereink esetében a bizonylatok 
tartalmaz(hat)nak személyes adatot. Ezeket az iratokat 8 évig megőrizzük a Számviteli törvény 
előírásainak megfelelően. 

5. Az adatok biztonsága 
Technikai és szervezési intézkedésekkel, valamint eljárások kialakításával gondoskodunk az 
általunk kezelt személyes adatok biztonságáról.  

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük 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. 

A személyes adatokhoz csak azok a munkatársaink férnek hozzá, akiknek feladataik ellátásához 
szükségük van azok megismerésére. 

Az adatok biztonsága érdekében 

• az informatikai rendszer tervezése és üzemeltetése során felmérjük és figyelembe vesszük 
a lehetséges kockázatokat, törekedve azok folyamatos csökkentésére 

• figyelemmel kísérjük a felmerülő fenyegetéseket és sérülékenységeket (mint pl. 
számítógépes vírusok, számítógépes betörések, szolgáltatásmegtagadásra vezető 
támadások, stb.), hogy időben intézkedhessünk azok elkerülése, elhárítása érdekében 

• az informatikai eszközöket valamint a papíron kezelt információkat védjük az illetéktelen 
fizikai hozzáférés, valamint a környezeti hatások (pl. víz, tűz, elektromos túlfeszültség) 
ellen 

• az informatikai rendszerünk megfigyelésével gondoskodunk a lehetséges problémák, 
események felderítéséről 

• nagy gondot fordítunk a munkatársak információbiztonsági képzésére és a tudatosság 
növelésére 
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• az üzemeltetésben résztvevő szolgáltatók kiválasztásánál alapvető szempont a 
megbízhatóság 

6. Az adatok továbbítása, átadása 
A velünk szerződéses kapcsolatban álló ügyfelek személyes adatait nem továbbítjuk más 
adatkezelőnek. Adatfeldolgozót ezen adatok kezeléséhez nem veszünk igénybe. Az adatok 
átadására hatósági megkeresések esetén kerülhet sor (pl. NAV ellenőrzés), illetve a szerződés 
teljesítése érdekében bizonyos esetekben szükség lehet rá (pl. pályázatíró céggel való 
együttműködés, közreműködő szervezet felé történő adatszolgáltatás), amennyiben ez 
túlmutatna az adatkezelés eredeti célján, az adatokat kizárólag az érintett kifejezett 
hozzájárulása esetén adjuk át harmadik fél részére. 

7. Az érintettek jogai 
Minden érintettnek joga van: 

• Az őt érintő adatkezelésről annak megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon 
• Hozzáférjen az őt érintő adatkezeléssel kapcsolatos minden információhoz 
• Hibás, pontatlan, hiányos adatainak helyesbítését kérni 
• Személyes adatainak törlését (elfelejtését) kérni 
• Az adatkezelés korlátozását kérni 
• tiltakozni adatainak bizonyos esetekben történő, pl. marketing célú felhasználása  ellen 
• jogorvoslattal élni az adatkezeléssel szemben 

Ezeket a jogokat az érintettek az 1. pontban megadott elérhetőségeink használatával, írásban 
gyakorolhatják. Minden megkeresésre igyekszünk a lehető legrövidebb időn belül, de 
legfeljebb 15 munkanapon belül válaszolni. 
Jogaik megsértése esetén az érintettek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatósághoz fordulhatnak 
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 

www: http://www.naih.hu 
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 


