
 

 

BÁCSVÍZ Zrt. Laboratórium  

Adatkezelési Tájékoztató 
 

Az adatkezelés célja 

- Az adatkezelés elsődleges célja szolgáltatás (laboratóriumi vizsgálat) teljesítése, továbbá ezen 

jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesítése, illetőleg a jogviszonnyal kapcsolatos 

jogszabályi kötelezettségek teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. b) és c) pont, 9. cikk (2) bek. h) 

pont]. 

- Az adatkezelés célja továbbá társaságunk illetve a megrendelő jogos érdekének érvényesítése 

[GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont]. 
 

Az adatkezelés jogalapja 

- 2016/679 EU rendelet (Általános adatvédelmi rendelet GDPR), 

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, 

- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, 

- számvitelről szóló 2000. évi C. törvény. 
 

Az adatok megőrzése 

Társaságunk a kezelt személyes adatokat azonnal törli, ha az adatkezelés célja megszűnik (pl. további 

szolgáltatás igénybevételére nem kerül sor). A szolgáltatás teljesítését követően azonban társaságunk 

továbbra is tárolja azokat a személyes adatokat, amelyek megőrzésére jogszabályi rendelkezés 

kötelezi.  
 

Az adatokat megismerők köre, adattovábbítás. 

Az érintett természetes személy (megrendelő) személyes adataihoz társaságunknál csak azok a 

személyek férnek hozzá, akik munkakörüknél fogva jogosultak a megtekintéshez. 

A kezelt adatokat társaságunk nem továbbítja 3. személy részére. 
 

Az érintettet megillető jogok 

Az érintett személynek a jelen tájékoztatóban foglaltakon túlmenően joga van tájékoztatást kérni 

arról, hogy társaságunk milyen személyes adatait kezeli. 

Az érintett kérheti személyes adatainak törlését, ha személyes adatokra már nincs szükség abból a 

célból, ami miatt kezelték, hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén hozzájárulását visszavonta, 

vagy a személyes adatait társaságunk jogellenesen kezeli. 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 

személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen. 
 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: 

A BÁCSVÍZ Zrt. adatvédelmi tisztviselője:  Praksch László 

Elérhetőségei:  Tel:  06-76-511-580 

 Mobil:  06-70/333-1130  

 Email:  praksch.laszlo@bacsviz.hu 

Jogorvoslati lehetőségek 

Az érintett természetes személy panaszával társaságunk adatvédelmi tisztviselőjéhez, vagy  

a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet 

fasor 22/C.); pf.: 603.) fordulni: 

- www.naih.hu,  

- Telefon: +36 (1) 391-1400,  

- E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu    

vagy a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi  CXXX. törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel 

rendelkező Bíróság előtt érvényesíteni személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogait. 

 


