ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Vásárlónk!
A Vérteserdő Zrt. számára az adatvédelem és adatbiztonság kiemelt fontosságú, így mindent
megtesz az Ön személyes adatainak védelme érdekében.
Tájékoztatjuk, hogy az Ön személyes adatait a célhoz kötöttség és adattakarékosság elvének
megfelelően kizárólag szolgáltatásaink igénybevételével kapcsolatosan kezeljük, azok biztonságára
és védelmére kiemelt hangsúlyt helyezünk, harmadik személyeknek jogszabályban rögzített
felhatalmazás nélkül azokat semmiképpen nem adjuk ki. Tájékoztatjuk továbbá, hogy adatai
kezelése során minden esetben a hatályos jogszabályoknak, így különösen de nem kizárólagosan a
GDPR és az Info tv. rendelkezéseinek megfelelően járunk el.
Tájékoztatjuk, hogy a jogszabályi előírás – így az állami erdészeti társaságok általi tűzifa alapanyag
lakossági forgalmazásának egyes kérdéseiről szóló 355/2022. (IX.19.) Korm. rendelet – alapján a
tűzifa – így különösen de nem kizárólagosan a hatósági áras tűzifa – értékesítése során az
igénylések befogadása, feldolgozása, a szolgáltatás teljesítése, utókövetése érdekében személyes
adatokat kezelünk. A személyes adatok között a Vásárló nevét, lakóhelyét vagy tartozkódási
helyének adatait, aláírását kezeljük. A tűzifa értékesítése díj ellenében történik, amely a hatályos
jogszabályok értelmében szolgáltatásként és ellenszolgáltatásként értékelendő, Társaságunk és a
Vásárló közötti írásos és szóbeli megállapodások, mint kölcsönös és egybehangzó
akaratnyilatkozatok összessége szerződésnek minősül.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy a Korm. rendelet alapján a megadott személyes adatokat a hatósági
áras tűzifa vásárlás jogosultsági feltételeinek ellenőrzése céljából is kezeljünk, annak érdekében,
hogy a jogszabály által megállapított feltételek teljesüljenek.
Tájékoztatjuk, hogy a megadott személyes adatok a jogszabályi előírások és felhatalmazás alapján
– főként ellenőrzési jogkörben – eljáró hatóságok felé a célhoz kötöttség és adattakarékosság
elvével összhangban a szükséges mértékben és esetekben továbbításra kerülhetnek.
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elárusító és kereskedelmi szolgáltatás nyújtása, számla kiegyenlítése, forgalom
biztonságának biztosítása, jogszabályi előírásoknak való megfelelés, hatósági tűzifa
vásárlás jogosultsági feltételeinek ellenőrzése, hatósági ellenőrzés teljesítése
GDPR 6. cikk (1) bek. b) (szerződés teljesítése); GDPR 6. cikk (1) bekezdése c)
(jogszabályi előírás)
igénylő neve, lakcíme vagy tartózkodási címe, aláírása
szolgáltatás teljesítéséig, illetőleg a kapcsolódó fogyasztói, szavatossági és egyéb
igények lejártáig
megvalósul; a jogszabályok alapján ellenőrzési jogkört gyakorló hatóságok
az adatkezelés időtartama alatt a személyes adatokat az Adatkezelő munkatársai,
feladatuk ellátásához szükséges ideig és mértékben ismerhetik meg
az Adatkezelő harmadik országbeli címzettek és/vagy nemzetközi szervezetek részére
a személyes adatokat nem továbbítja
az Adatkezelő külső adatfeldolgozó partnerrel nem áll kapcsolatban, az adatok
feldolgozását/kezelését saját hatáskörben végzi

Amennyiben gyakorolni kívánja a GDPR és az Info tv. értelmében Önt megillető jogokat,
forduljon hozzánk bizalommal a fenti elérhetőségeken. Vásárlóinkat az alábbi jogok illetik meg:
1. Az adatfeldolgozásra vonatkozó információkhoz és a feldolgozott adatokhoz való jog
(hozzáférési jog, GDPR 15. cikk),
2. Pontatlan adatok helyesbítéséhez vagy a hiányos adatok kiegészítéséhez való jog
(helyesbítéshez való jog, GDPR 16. cikk),
3. A személyes adatok törlésének kéréséhez való jog, illetve – amennyiben a személyes adatokat
nyilvánosságra hozták – annak a joga, hogy az adatokat kezelő más adatkezelőket a törlésre
irányuló kérésről tájékoztassák (törléshez való jog, GDPR 17. cikk),
4. Az adatfeldolgozás korlátozásának kéréséhez való jog (az adatkezelés korlátozásához való jog,
GDPR18. cikk),
5. Annak joga, hogy az érintett a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt,
géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá hogy kérje ezeknek az adatoknak egy másik
adatkezelőhöz történő továbbítását (az adathordozhatósághoz való jog, GDPR 20. cikk),
6. Az adatfeldolgozás elleni tiltakozás joga az adatfeldolgozás leállítása érdekében (tiltakozáshoz
való jog, GDPR 21. cikk),
7. Az Ön által adott hozzájárulás tetszőleges visszavonásának joga az Ön hozzájárulása alapján
folytatott adatfeldolgozás leállítása érdekében. A hozzájárulás visszavonása a visszavonást
megelőzően folytatott adatfeldolgozás törvényességét nem érinti (a hozzájárulás
visszavonásának joga, GDPR 7. cikk).
8. A felügyeleti hatóságnál történő panasztétel joga, amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy az
adatfeldolgozás a GDPR rendelkezéseibe ütközik (a felügyeleti hatóságnál történő
panasztételhez való jog, GDPR 77. cikk).
Amennyiben panasszal kíván élni, úgy a felügyeleti hatósághoz az alábbi elérhetőségeken fordulhat:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
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