
 
  

 

WAVIN ADATVÉDELMI ÉS SÜTIKRE VONATKOZÓ NYILATKOZATA 

Jelen dokumentum a [www.wavin.hu] weboldal (a továbbiakban: weboldal) adatvédelmi és sütikre 

vonatkozó nyilatkozata. Jelen nyilatkozat minden olyan személyes adatra vonatkozik, amelyet a Wavin 

B.V.  a Wavin Hungary Kft. 2072 Zsámbék Új Gyártelep, (a továbbiakban: “mi”, “mienk” vagy 

“bennünket”), weboldalunk látogatóival (a továbbiakban: “ön” és “az ön adatai”) kapcsolatban a 

weboldalon és online szolgáltatásainkon keresztül feldolgoz.  

Jelen nyilatkozat ismerteti, hogyan használjuk fel a weboldalon és az online szolgáltatásokon keresztül 

gyűjtött adatokat, valamint hogy ön a saját személyes adatai vonatkozásában milyen jogokkal 

rendelkezik.  

Jelen dokumentum az alábbi információkat tartalmazza (a különböző részekhez az alábbi linkekre 
kattintva közvetlenül hozzáférhet): 
 
1. Hogyan gyűjtjük és használjuk fel a személyes adatokat 
2. Személyes adatok lehetséges megosztása 
3. Hogyan óvjuk adatait 
4. Mikor távolítjuk el adatait (megőrzési időszak) 
5. Az ön jogai 
6. Módosítások 
7. Lépjen kapcsolatba velünk 

1. Hogyan gyűjtjük és használjuk fel a személyes adatokat 

A személyes adatok olyan információk, amelyek valamely természetes személyt közvetve vagy 

közvetlenül azonosítanak. Az említett információk közé tartozhat a név, az e-mail cím és az ön 

számítógépének IP-címe. Az ön személyes adatait az alább ismertetett célokra használjuk fel. A sütiken 

keresztül gyűjtött személyes adatokat illetően több információt a H bekezdésben talál.  

A. WAVIN FIÓKJAIM 
A Wavin fiókba való belépéshez, illetve az olyan online szolgáltatásainkhoz való hozzáféréshez, 

ahol olyan személyre szabott szolgáltatásokat szerezhet be, mint a személyes tartományok, az 

online megrendelés, a kalkulációs eszközök, az épületinformációs modellezés, az e-learning, a 

műszaki rajzok és/vagy az árlisták, a Wavin a felhasználói nevet (e-mail címet), jelszót, titulust, 

vezeték- és keresztnevet, a társaság nevét, és egyes esetekben az IP-címet és a lakóhelyet tárolja.  

B. KAPCSOLATTARTÁSI FORMANYOMTATVÁNYOK 

Ahhoz, hogy ön kapcsolattartási formanyomtatványokon keresztül kérdésekre vagy kommentekre 

válaszolhasson, elkérhetjük az email címét és opcionálisan a nevét és cégének a nevét.  

 

C. HÍRLEVÉL 

Ahhoz, hogy a Wavin hírlevél címzettjeinek hírleveleket küldhessünk, elkérjük az e-mail címet és 

opcionálisan a nevet, a név kezdőbetűit, a titulust és olyan további információkat, mint a cég nevét 

vagy a funkcionális besorolást annak érdekében, hogy megfelelő tartalmat küldhessünk önnek.  

 

D. ONLINE KAMPÁNYOK 

Annak érdekében, hogy ügyfeleinket és potenciális ügyfeleinket motiváljuk és kapcsolatban 

maradjunk velük, a Wavin gyakran indít online kampányt. A hírlevél-előfizetési információkon kívül 

olyan további információkat is kérhetünk, mint a címek, a telefonszámok, a termékhasználati 

adatok, annak érdekében, hogy áregyeztetési és egyéb célokra látogatóink és felhasználóink 

számára relevánsabb tartalmat és üzeneteket biztosítsunk.  

  



 
  

 

E. E-MAIL MARKETING 

Annak érdekében, hogy önnek marketing célú e-maileket küldhessünk, gyűjthetjük az olyan 

adatokat, mint az e-mail cím, valamint opcionálisan a név, a név kezdőbetűi, a titulus és az olyan 

további információkat, mint a cég neve vagy a funkcionális besorolás. Ön a marketing célú 

emailek fogadását bármikor leállíthatja, ha a marketing célú emailjeinkben található “lemond” 

linkre kattint, vagy az alábbi kapcsolattartási információk felhasználásával kapcsolatba lép velünk.  

 

F. KÖZÖSSÉGI MÉDIA 

A közösségi médián keresztül tartalmunkat eljuttatjuk célközönségünkhöz, amely ily módon 

kapcsolatban marad a Wavin-nal azokban a környezetekben, ahol említett célközönségünk a 

legaktívabb. A kapcsolattartás momentumait és viselkedésformáit, például a tartalmainkra adott 

válaszokat vagy a közösségi médiában levő postafiókjainkba és üzenetküldő szolgáltatásaira 

küldött üzeneteket tárolhatjuk. A szociális médiában tanúsított viselkedésformát a weboldalon 

tapasztalt viselkedésformához köthetjük, s az említett információk alapján a weboldalunkon 

szerzett élményeit személyre tudjuk szabni.  

  

G. ONLINE FELMÉRÉSEK  

Ahhoz, hogy termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatban öntől visszajelzést kaphassunk, 

online felméréseket használhatunk. Az említett felmérések tartalmazhatják az ön nevét, email 

címét, IP-címét.   

 

H. SÜTIK 

További weboldalhasználati adatok gyűjtéséhez és szolgáltatásaink fejlesztéséhez a Wavin “süti” 

technológiát és más hasonló technológiákat használ.  

 

Mik azok a sütik? 

A süti az ön eszközén tárolt egyszerű és kisméretű file, melynek rendeltetése például az, hogy a 

weboldal funkcionalitását felkínálja, az ön beállításaira és preferenciájára emlékezzék és 

statisztikai célokat elégítsen ki. Jellemzőiket és funkcióikat tekintve különféle típusú sütik léteznek, 

s ezek a felhasználók eszközein különféle időkeretekben tárolhatók: a munkamenethez kötődő 

sütik minden egyes böngésző munkamenet végén törlődnek; az állandó sütik viszont a 

tulajdonosuk által előre beállított meghatározott időpontig megőrződhetnek. A sütik mellett egyéb 

digitális technikák is léteznek az információ tárolására, illetve az ön terminálberendezésén tárolt 

információkhoz való hozzáférésre. Az említett technikákat úgy kezeljük, mintha sütik lennének, s 

amikor a jelen adatkezelési nyilatkozatban sütiket említünk, ezekre a technikákra is utalunk. 

 

Mi a különbség a belső és a harmadik féltől származó sütik között? 

Különbséget teszünk a belső és a harmadik féltől származó sütik között. A “fél” szó itt a sütiben 

meghatározott doménre: a sütit elhelyező weboldalra vonatkozik. A belső sütiket maga a Wavin 

kezeli, vagy azokat  Wavin nevében használják fel, s a Wavin doménjére vonatkoznak. A külső 

féltől származó sütiket külső felek helyezik el, s ezek az ő doménnevükre utalnak. Például: Ha 

weboldalunkra YouTube filmeket ágyazunk be, ezzel a YouTube doménből származó sütik is 

elhelyezésre kerülnek.  

 

Milyen speciális sütiket használ a Wavin? 

A weboldalon az alábbi típusú sütiket használjuk, s ezeknek a típusoknak a rendeltetését 

ismertetjük. A meghatározott sütik, a profilozási igények, a beállítások és a tárolási idő itt 

találhatók https://www.wavin.com/en-en/Privacy-and-cookie-statement/Cookielist-table.  

 

Sütik típusainak ismertetése 

Süti típusa Belső / külső féltől 
származó 

Magyarázat 

https://www.wavin.com/en-en/Privacy-and-cookie-statement/Cookielist-table


 
  

 

Funkcionális sütik 

 

Belső sütik  

 

A Wavin funkcionális webhely sütiket használ 
arra, hogy segítsen önnek a fiókjaiba 
bejelentkezni, amennyiben ezekre vagy a 
formanyomtatványok benyújtására regisztrált.   

A Wavin abból a célból is elhelyezhet sütiket, 
hogy a felhasználói élmény javítása érdekében 
a weblap módosításainak és fejlesztéseinek 
tesztelését segítse.  

Analitikai sütik Belső és külső féltől 
származó sütik 

 

Az analitikai sütik lehetővé teszik számunkra, 
hogy webhelyünk látogatóit felismerjük és őket 
megszámláljuk, észleljük, hogy a látogatók a 
weboldalon hogyan viselkednek, s rögzítsük, 
melyik tartalmat olvassák el. Ez segít nekünk 
annak meghatározásában, hogy az egyes 
oldalakat milyen gyakran látogatják, és hogy 
melyek webhelyünk és/vagy szolgáltatásaink 
legnépszerűbb területei. Segít nekünk a webhely 
és az önnek felkínált szolgáltatások 
fejlesztésében. 

Személyre szabási 
sütik 

 

Belső és külső féltől 
származó sütik 

Kiválasztott külső felek magatartásfigyelő sütiket 
helyezhetnek el abból a célból, hogy a Wavin 
webhelyein a személyre szabott viselkedést 
kövessék annak érdekében, hogy jobb, 
személyre szabottabb vagy szegmentáltabb 
tartalmat hozhassanak létre és 
szolgáltathassanak. Az alkalmazott logikáról, 
valamint az említett feldolgozás jelentőségéről 
és előre látható következményeiről több 
információt találhat itt  
https://www.wavin.com/en-en/Privacy-and-
cookie-statement/Cookielist-table  

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a Wavin-t a helyi törvények arra kötelezhetik, hogy egyes sütitechnológiák 

használatához az ön beleegyezését megszerezze. Ilyen esetben arra kérjük önt, hogy amikor a 

webhelyre belép, adja beleegyezését a sütik elhelyezéséhez. Amennyiben ön a süti elhelyezéséhez 

nem járul hozzá, mi azt nem helyezzük el. Ebben az esetben azonban webhelyünkön a tartalmat 

nem tudjuk személyre szabni. Amennyiben ön a sütik használatához hozzájárul, hozzájárulását 

bármikor visszavonhatja.  

 

Amennyiben funkcionális vagy analitikai sütik kerülnek elutasításra, a Wavin nem lesz tudatában a 

webhely teljesítményének és a tartalom minőségének, s nem fogja tudni a webhelyhez kapcsolódó 

felhasználói élményt javítani.  

 

Hozzájárulása visszavonásával vagy módosításával, valamint a sütik aktiválásával, deaktiválásával 

és törlésével kapcsolatban több információt talál a webböngészője “segítség” funkcióján keresztül 

elérhető utasításokban A sütibeállítások módosítására szolgáló különféle böngészőkhöz a linkeket 

itt találja https://www.wavin.com/en-en/Privacy-and-cookie-statement/Cookielist-table]. Felhívjuk 

figyelmét, hogy amennyiben böngészőjét úgy állítja be, hogy az a sütiket letiltsa, előfordulhat, hogy 

a webhely nem fog megfelelően működni, bizonyos szolgáltatások, illetve bizonyos webhely-

funkcionalitások esetleg nem állnak majd rendelkezésre, vagy nem működnek zökkenőmentesen, 

s ön arra kényszerülhet, hogy bizonyos információkat vagy preferenciákat módosítson vagy kézzel 

töltsön ki minden egyes alkalommal, amikor a webhelyre ellátogat.  

 

I. Kiegészítések. 

https://www.wavin.com/en-en/Privacy-and-cookie-statement/Cookielist-table
https://www.wavin.com/en-en/Privacy-and-cookie-statement/Cookielist-table
https://www.wavin.com/en-en/Privacy-and-cookie-statement/Cookielist-table


 
  

 

A fenti személyes adatok gyűjtésére és használatára való jogalapunk a vonatkozó személyes 

adatok és azon meghatározott kontextus függvénye, amelyben azokat gyűjtjük. 

 

Azonban általában csak akkor gyűjtünk személyes adatokat öntől, ha rendelkezünk hozzá az ön 

hozzájárulásával, ha a személyes adatokra önnel kötött szerződés teljesítése céljából van 

szükségünk, illetve ha a feldolgozás jogos érdekünk, amit az ön adatvédelmi érdekei, alapvető jogai 

és szabadságjogai nem írnak felül. Az előbbi azon jogos érdekünket is magában foglalja, hogy 

termékeinket és szolgáltatásainkat promotáljuk, értékesítsük és fejlesszük.  

 

Amennyiben azzal a jogalappal kapcsolatban, amelynek alapján személyes adatait gyűjtjük és 

felhasználjuk, kérdése van vagy arról további információt igényel,   az alább megadott 

kapcsolattartási adatok felhasználásával lépjen velünk kapcsolatba.  

 

2.  Személyes adatok lehetséges megosztása 
 

Adatait vállalatcsoportunk Európai Gazdasági Térségen ("EGT") belüli és kívüli entitásaival egyaránt 

megoszthatjuk.   

 

Személyes adatait megoszthatjuk olyan külső felekkel, akik számunkra adatbázis-, szerver-, 

karbantartási, biztonsági, marketing- vagy egyéb hasonló szolgáltatásokat biztosítanak (a 

továbbiakban: “adatfeldolgozók”). Amennyiben az ön adataihoz hozzáférést adunk, a külső feleket 

kötelezzük arra, hogy az ön adatait titokban tartsák, s az említett feleket arra utasítjuk, hogy az említett 

adatokat kizárólag a mi nevünkben dolgozzák fel. Az említett külső felek némelyikét az Európai 

Gazdasági Térségen kívüli országokban alapították.   

 

Megfelelő biztonsági intézkedéseket tettünk arra, hogy az ön személyes adatai a jelen adatvédelmi és 

sütikre vonatkozó nyilatkozat értelmében továbbra is védelmet élvezzenek. Ez magában foglalja az 

Európai Bizottság irányadó szerződéses cikkelyeinek végrehajtását a személyes adatok egy 

vállalatcsoporton belüli olyan társaságok közötti, s adatfeldolgozóinkkal  való átadása esetében, akik az 

Európai Unió adatvédelmi törvénye értelmében az EGT-ból származó személyes adatok védelmét 

igénylik. Amennyiben a vonatkozó adatátviteli megállapodásokat illetően további információt igényel, a 

jelen adatvédelmi és sütikre vonatkozó nyilatkozat alján található kapcsolattartási adatok 

felhasználásával kapcsolatba léphet velünk.  

 

Ezenkívül adatait abban az esetben is közölhetjük, ha a közlést véleményünk szerint a törvény kívánja 

meg, vagy az jogi felszólításra adott válaszként szükséges.   

 

 

3. Hogyan óvjuk adatait 

 
Megfelelő műszaki és szervezeti intézkedéseket valósítottunk meg annak érdekében, hogy az ön 

személyes adatait a véletlen vagy törvénytelen megsemmisítéstől, a véletlen elkallódástól, 

módosítástól, jogosulatlan közléstől vagy hozzáféréstől, illetve a törvénytelen feldolgozás minden egyéb 

formájától megóvjuk. Az említett megfelelő műszaki és szervezeti intézkedések megtételét 

adatfeldolgozóinktól is megköveteljük.  

 

4. Mikor távolítjuk el az ön adatait (megőrzési időszak) 
 

Hacsak a törvény másképpen nem írja elő, az ön adatait nem tároljuk tovább, mint ahogyan az azokra 

a célokra szükséges, amelyekért az említett személyes adatokat összegyűjtöttük. Ha például ön a fiókját 

törli vagy a kommunikációból kilép,.adatait csak abban az esetben nem töröljük, ha azok a jelen 



 
  

 

szabályzatban rögzített egyéb célra szükségesek, vagy bennünket az adatok megőrzésére törvény 

kötelez.  

A sütik egyedi megőrzési időszakaira vonatkozólag ellenőrizze a sütik listáját az 1(H) részben.  

 

5. Az ön jogai 

A jelen adatvédelmi és sütikre vonatkozó nyilatkozat alján található kapcsolattartási adatok 

felhasználásával léphet velünk kapcsolatba, ha : 

- tudni kívánja, személyes adatait feldolgozzuk-e, és adataihoz hozzáférünk-e vagy sem; 

- adatait helyesbíteni kívánja; 

- adatai törlését kívánja kérni tőlünk; 

- adatai korlátozását kívánja kérni tőlünk;  

- tiltakozni kíván adatai feldolgozása ellen; és/vagy 

- azt kívánja tőlünk, hogy adatait egy másik szervezetnek továbbítsuk. 

Igényelhetjük a személyazonosságának igazolásához szükséges további információkat. A megtett 

intézkedésekről indokolatlan késedelem nélkül, és minden esetben a kérés kézhezvételétől számított 

egy hónapon belül tájékoztatást adunk. A kérések bonyolultságát és számát figyelembe véve az említett 

időszak szükség esetén további két hónappal meghosszabbítható. Önt az említett meghosszabbításról 

a késedelem okaival együtt a kérésének kézhez vételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk.    

Önnek bármikor joga van felügyeleti szervnél panaszt tenni. 

6. Módosítások 

Adatvédelmi és sütikre vonatkozó nyilatkozatunkat szükség szerint aktualizáljuk. A legfrissebb verzió a 

www.wavin.hu weboldalonn mindenkor elérhető..Jelen adatvédelmi és sütikre vonatkozó nyilatkozatunk 

utolsó frissítésének időpontja 2019. január 31. 

7. Lépjen kapcsolatba velünk 

Amennyiben kérdése vagy panasza van, bátran lépjen velünk kapcsolatba! 

wavin@wavin.com.  

 

http://www.wavin.hu/
mailto:wavin@wavin.com

