
 
Adatkezelési tájékoztató  

mintavételi vizsgálat megrendeléséhez szükséges személyes adatok kezeléséhez 
 
 
Adatkezelés célja: A megrendelő partner beazonosítása, hiszen személyes adatainak 
megadása a szolgáltatás megrendelésének előfeltétele, azok nélkül a megrendelés – a 
megrendelő partner pontos beazonosításának hiányában - nem köthető meg érvényesen.  
Adatkezelés joglapja: Az ALFÖLDVÍZ Zrt. a megrendelő személyes adatait az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján 
szerződéses jogviszonyból származó kötelezettség teljesítése végett kezeli. A 
megrendelésével hozzájárul megadott személyes adatainak e célból való kezeléséhez.  
Tájékoztatjuk, hogy a megrendelés (szerződés) teljesítése során kezelt személyes adatait más 
célból nem használjuk fel, továbbá a Társaság a megrendelés teljesítése során 
adatfeldolgozót nem vesz igénybe.  
A megrendelést Társaságon belül az alábbi szervezeti egységek illetékes munkavállalóinak 
továbbítjuk: a) a Társaság laboratóriumának munkakörénél fogva eljárni jogosult 
munkavállalója; b) a Társaság pénzügyi, számviteli és adózási feladatokat ellátó 
munkavállalói, c) számlatartozás esetén a Társaság behajtási osztályának munkakörénél 
fogva eljárni jogosult munkavállalói részére.  
Kezelt személyes adatok: természetes személy megrendelő neve, születési helye, születési 
dátuma, anyja neve, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, amennyiben van kapcsolattartó, 
neve és telefonszáma. 
Adatkezelés időtartama: A szerződés teljesítése során az adatkezelés időtartama a 
teljesítéstől számított 5 év.  
Amennyiben megrendelését még a szolgáltatás teljesítése előtt visszavonja, és ezt írásban 
bejelenti a labor@alfoldviz.hu e-mail címen vagy az 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5. szám alatti 
postacímen, úgy az e célból kezelt személyes adatait töröljük.  
Jogok: Adatkezelésről bármikor tájékoztatást kérhet, kérheti továbbá adatainak helyesbítését 
és törlését. Jogsértés észlelése esetén kérheti, hogy Társaságunk e célból kezelt adatait 
zárolja, továbbá tiltakozhat az adatok más célból való felhasználása ellen.  
Jogorvoslatok: Esetleges jogsértés észlelése esetén a Társaság vezérigazgatójához vagy 
az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhat ügyének kivizsgálása végett. Jogorvoslatért fordulhat 
továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1055 
Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9. Telefon: 061/391-
1400, Fax: 061/391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, web oldal: www.naih.hu). Polgári 
pert kezdeményezhet az Adatkezelővel szemben a Gyulai Törvényszéken (cím: 5700 Gyula 
Béke sgt. 38., Postacím: 5701 Gyula, Pf.: 49.; telefonszám: +36-66/562-200; e-mail cím: 
birosag@gyulait.birosag.hu ), de az eljárás választása szerint megindítható a lakó- vagy 
tartózkodási helye szerinti törvényszéken is. 
 
Irányadó jogszabályok, szabályzat: A személyes adatok kezelésére különösen a GDPR, 
továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény rendelkezései az irányadóak. Irányadó továbbá társaságunk adatvédelmi és 
adatbiztonsági szabályzata, amely az alábbi linken érhető el: A szerv alaptevékenysége, 
feladat- és hatásköre - Alföldvíz Zrt. (alfoldviz.hu) 
 Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatónk az alábbi linken is megtalálható: 
https://www.alfoldviz.hu/adatvedelem. 

 
Adatkezelő: ALFÖLDVÍZ Zrt., székhely: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5. szám, 
cégjegyzékszám: 04-10-001580, telefon: 66/523-200, képviseli: Szeverényi György 
vezérigazgató.  
Adatvédelmi tisztviselő: dr. Bérces Katalin, postacím: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5. szám, 
telefon: 66/523-200, e-mail: adatvedelem@alfoldviz.hu.  
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