
 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

- a VELUX Ajánlott Beépítők Listán való megjelenéshez kapcsolódóan- 

 

 

A VELUX Magyarország Kft. az ajánlott beépítő listára kerülés feltételeihez kapcsolódóan az 

ajánlott beépítő státusszal kapcsolatos személyes adatkezelésről az alábbi tájékoztatást adja. 

 

Azon szakembereknek, akik a VELUX Ajánlott Beépítők listán szerepelni kívánnak, ki kell 

tölteniük egy nyilatkozatot, melyben nyilatkoznak a VELUX Ajánlott Beépítők listán való 

megjelenési vagy fennmaradási szándékukról és nyilatkoznak a feltételrendszerben 

megkövetelt referenciákról (továbbiakban: Szándéknyilatkozat) a megnevezni kívánt 

megrendelők által megadott adatkezelési hozzájárulás alapján. A beépítő által megadott 

referenciák alapján a VELUX Magyarország Kft. jogosult a beépítő munkájának ellenőrzésére 

annak érdekében, hogy a VELUX Ajánlott Beépítők listán kizárólag olyan szakemberek 

szerepelhessenek, akik a VELUX által elvárt színvonalon képesek végezni a VELUX termékek 

beépítését. Az ellenőrzés keretében a VELUX Magyarország Kft. a megrendelőt telefonon 

megkeresheti és tőle a beépítő munkájára vonatkozóan információkat kérhet. 

 

A VELUX Ajánlott Beépítők lista célja az, hogy a végfogyasztóknak extra szolgáltatásként 

olyan mesterembereket tudjon ajánlani (terület- és termékspecifikusan, illetve egyéb szűrési 

lehetőségek alapján), akik termékismeretük, valamint a VELUX Magyarország Kft. által 

biztosított képzéseken elsajátított ismereteik alapján a különböző VELUX termékek magas 

minőségű beépítését tudják elvégezni. Ennek megvalósítása érdekében a VELUX 

Magyarország Kft. a Szándéknyilatkozaton kívül egy külön nyilatkozatban további 

információk (egyes személyes adatok, illetve egyéb információk) megadását kéri a beépítő által 

vállalt beépítési munkákra, a beépíteni vállalt termékcsoportokra vonatkozóan (szűrési 

lehetőségek biztosítása érdekében). A beépítők ezen nyilatkozaton továbbá ki tudják választani 

az általuk preferált kapcsolattartási, illetve információszerzési módokat.      

 

Ajánlott Beépítő státusszal kapcsolatban a beépítőre vonatkozóan kezelt személyes adatok 

köre: 

 

Egyéni vállalkozó beépítők 

Neve 

Címe 

Telefonszáma 

Email címe 

Honlapcíme (amennyiben az személyes adatnak minősül, pl. tartalmazza az egyéni vállalkozó 

nevét) 

 

Cégek esetében a képviselő, illetve kapcsolattartó személy neve, telefonszáma, a nevét 

tartalmazó email címe. 

 

Megrendelő 

Neve 

Megbízás (beépítés) helyszíne 

Telefonszáma 



Az itt felsorolt adatok kezelésének a célja a végfogyasztók számára beépítést végző 

szakemberek kiajánlása, a VELUX Ajánlott Beépítő listán való megjelenítés, a magas 

színvonalú szolgáltatás biztosítása érdekében a beépítők folyamatos tájékoztatása a 

termékekről, részükre képzések, rendezvények szervezése. Az adatkezelés jogalapja a VELUX 

Beépítő Listára kerülés feltételrendszerében foglaltak teljesítése, valamint a VELUX 

Magyarország Kft-nek a végfogyasztók részére történő magas színvonalú szolgáltatás 

nyújtásához fűződő jogos érdek. A fenti célok megvalósulása érdekében a beépítők, céges 

kapcsolattartók, referenciákhoz kapcsolódó megrendelők, felsorolt személyes adatainak 

megadása a VELUX Ajánlott Beépítők státusz megszerzésének, illetve megtartásának feltétele. 

 

Amennyiben a beépítő egyéni vállalkozó hozzájárul az alább részletezett marketing célú 

adatkezeléshez, a marketingcélú adatkezelés jogalapja a beépítő hozzájáruló nyilatkozata. A 

marketingcélú adatkezeléshez való hozzájárulás megadása önkéntes, az nem feltétele a VELUX 

Ajánlott Beépítő státusz megszerzésének/megtartásának. A marketingcélú adatkezeléshez való 

hozzájárulás visszavonására bármikor, emailben, telefonon vagy postai levélben az alábbi 

elérhetőségek valamelyikén van lehetőség: 

 

VELUX Magyarország Kft. 

Telefon: +36 1 436 0601 

e-mail: adatvedelem@velux.com 

 

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét. 

 

Adatok tárolásának időtartama: a beépítő tevékenységének megszűnéséig vagy a VELUX 

Ajánlott Beépítő listáról való lekerülésig, illetve hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén ezen 

kívül a hozzájárulás visszavonásáig. 

 

Az érintett kérheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, 

törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az adatok kezelése ellen, valamint élhet az 

adathordozhatóság jogával, azonban felhívjuk a figyelmet, hogy az adatvédelmi és egyéb  

jogszabályok bizonyos esetekben lehetővé teszik az adatok további kezelését (az adatkezelés 

törlésére vonatkozó kérelem esetén is). Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintettek a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, 

tel: +36-1-391-1400; email: ugyfelszolgalat@naih.hu) előtt panasszal élhetnek, valamint 

bírósághoz fordulhatnak.  

 

 


