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Adatkezelés célja, jogalapja 

A VELUX Magyarország Kft. a pályázati részvétel során megadott személyes adatokat a 

pályázat során történő kapcsolattartás, a pályázat elbírálása, a helyszínen a kivitelezés 

megtörténtéről és annak minőségéről történő meggyőződés, a pályázat nyertesei díjának 

átadása, illetve a pályázati anyagok későbbi felhasználása miatti kapcsolattartás, fotók és a 

pályázattal kapcsolatos egyéb kommunikációs anyagok készítése és felhasználása céljából 

kezeli. A pályázók személyes adatai kezelésének jogalapja a pályázati feltételek, mint 

általános szerződési feltételek teljesítése; az ingatlan-tulajdonos(ok) esetében azok 

adatkezeléshez való hozzájárulása. A pályázó adatait a vonatkozó adó-, illetve számviteli 

jogszabályok által előírt ideig, de legfeljebb 8 évig tároljuk és kezeljük. Az ingatlan-

tulajdonos(ok) adatait az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 8 

évig és kezeljük. 

Az Ön jogai a VELUX által kezelt személyes adataival kapcsolatban 

a) Hozzáférés a személyes adatokhoz: Ön bármikor jogosult arra, hogy a VELUX 

Magyarország Kft-től kérelmezze a személyes adataihoz való hozzáférést. 

b) Kezelt adatok helyesbítése: Ön bármikor jogosult arra, hogy a VELUX Magyarország 

Kft.-től kérelmezze az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatai helyesbítését. 

c) Kezelt adatok törlése ("elfeledtetéshez való jog"): Ön jogosult arra, hogy a VELUX 

Magyarország Kft-től kérelmezze a személyes adatai törlését, olyan esetben, amikor a 

személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más 

módon kezelték; vagy amennyiben Ön visszavonja hozzájárulását a hozzájáruláson alapuló 

adatkezeléshez és nincs más jogalapja az adatkezelésnek; vagy bizonyos esetekben, ha Ön 

tiltakozik az adatkezelés ellen; vagy ha az adatokat jogellenesen kezelték; vagy amennyiben a 

személyes adatokat az alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség 

teljesítéséhez törölni kell. 
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Felhívjuk azonban az Ön figyelmét, hogy az adatvédelmi jogszabályok bizonyos esetekben 

előírják vagy lehetővé teszik az adatoknak a VELUX Magyarország Kft. általi további 

kezelését az adatok törlésére vonatkozó kérelem esetén is. 

d) Kezelt adatok korlátozása: Ön bármikor jogosult arra, hogy a VELUX Magyarország 

Kft. az Ön kérésére korlátozza az Ön személyes adatai kezelését, ha az alábbiak valamelyike 

teljesül: 

i) Ön vitatja a személyes adatai pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a VELUX Magyarország Kft. 

ellenőrizze a személyes adatok pontosságát); 

ii) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását; 

iii) a VELUX Magyarország Kft-nek már nincs szüksége a személyes adatokra 

adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

iv) Ön a saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozott az adatkezelés ellen (ez 

esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, 

hogy a VELUX Magyarország Kft. jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos 

indokaival szemben). 

e) Adathordozhatósághoz való jog: Ön – amennyiben az adatkezelés a VELUX 

Magyarország Kft-vel kötött szerződésen alapul, illetve kivételes esetben, amennyiben az 

adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul – jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által a 

VELUX Magyarország Kft. rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben 

használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az 

adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a VELUX 

Magyarország Kft. 

f) Ön bármikor jogosult arra, hogy a VELUX Magyarország Kft. adatkezelése kapcsán a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet 

fasor 22/c, tel: +36 1 391 1400; email: ugyfelszolgalat@naih.hu) címzett panaszt nyújtson 

be, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint bírósághoz (a VELUX 

Magyarország Kft. székhelye vagy fióktelepe szerint illetékes törvényszékhez (a jelen 

dokumentum kiadásakor a Győri Törvényszék vagy Fővárosi Törvényszék, illetve az Ön 

választása szerint akár az Ön lakhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes 

törvényszékhez) forduljon.  

g) a pályázó személyes adataira vonatkozó adatszolgáltatás legtöbb esetben szerződésen és 

jogszabályon alapul, a pályázaton való részvétel előfeltétele, mert a VELUX az általános 

szerződési feltételeken alapuló szerződésből és egyéb jogszabályból eredő jogait és 

kötelezettségeit ezen adatok birtokában és kezelésével tudja gyakorolni és teljesíteni. A 

pályázó a pályázat benyújtása során az adatkezelő által kezelt személyes adatait tehát köteles 

megadni, amennyiben a pályázatban részt kíván venni. Egyéb adatokat önkéntesen megadhat. 

Az ingatlan-tulajdonos adatait a hozzájárulása esetén kezeljük annak visszavonásáig. A 

hozzájárulás megadása esetén Ön azt az alábbi h) pontban foglaltak szerint bármikor 

visszavonhatja. 
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h) a fentiek során részletezett, hozzájáruláson alapuló adatkezelés (pl. pályázó esetében 

marketing célú adatkezelés, hírlevél küldés, reklámajánlat küldése, ingatlan-tulajdonos 

adatainak kezelése) esetén Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor, hátrányos 

következmények nélkül visszavonja.  

A hozzájárulás visszavonását írásban, az alábbi elérhetőségeken teheti meg: 

• elektronikus úton: Kárpáti Marianna, adatvedelem@velux.com 

• postai úton: VELUX Magyarország Kft., 1031 Budapest, Zsófia utca 1-3. 

 


