
 

Tájékoztató kapcsolattartási célú adatkezelésről 

 
 

Az UPONOR Épületgépészeti Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely:1043 Budapest, Lórántffy 
Zsuzsanna utca 15. b. ép., a továbbiakban: Uponor Kft.) a természetes személyeknek a személyes 

adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 

95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlament és Tanács (EU) 
általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és 

az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) rendelkezései 

alapján a személyes adatok kezelésével és tárolásával kapcsolatosan az előzetes szóbeli tájékoztatást 

követően az alábbiakról tájékoztatja Önt: 
 

Adatkezelő: 

Uponor Corporation és leányvállalatai (továbbiakban együttesen: UPONOR) 
 

Tájékoztatjuk, hogy az Uponor Corporation és leányvállalatai között adattovábbítás történik.  

 
A leányvállalatok listája az Uponor Corporation legutolsó pénzügyi kimutatásában található a 

következő linken https://www.uponorgroup.com/en-en/investors/reports-and-

presentations/annual-publications/2020. 
 
Adatkezelő központi elérhetősége: 

Uponor Corporation  

Székhely: Äyritie 20, FI-01510 Vantaa, Finnország 
 

Az Adatkezelő magyarországi elérhetőségei: 

E-mail: info.hungary@uponor.com  

Telefon: +36 20 379 6973 

Székhely: 1043 Budapest Lorántffy Zsuzsanna u 15/B. 

 

Az Adatkezelés tartalma: 

Tájékoztatjuk, hogy Önről, mint Üzleti Partnerünkről, valamint jogi személy Üzleti Partnerünk 

kapcsolattartójáról, az Uponor Kft. jogos érdeke alapján kapcsolattartási céllal az alábbi adatokat 

tartjuk nyilván: Üzleti Partner /természetes személy vagy cég/ neve; lakcíme/székhelye, telephelye, 

fióktelepe; e-mail címe; telefonszáma. Amennyiben az Üzleti Partner cég, úgy nyilvántartjuk az Üzleti 

Partner kapcsolattartójának nevét, e-mail címét és telefonszámát. 

 

Kérjük, hogy Kapcsolattartóként kapcsolattartási célra a céges elérhetőségeit szíveskedjék megadni. 

Felhívjuk figyelmét, hogy az Adatkezelő nem ellenőrzi az Ön által megadott kapcsolattartási adatokat, 

így Önt terheli annak a felelőssége, hogy az Ön által megadott elérhetőségek az Ön céges 

elérhetőségei legyenek. 

 

Az Uponor Kft. mindazon vállalkozásokról, amelyek az UPONOR termékeit és szolgáltatásait az 

Uponor Kft. által kifejtett üzleti tevékenység folytán közvetlenül vagy közvetve igénybe veszik, vagy 

vehetik (a továbbiakban: “Üzleti Partnerek”) adatokat, továbbá ezen vállalkozások képviselőiről, 

kapcsolattartóiról (a továbbiakban: “Kapcsolattartó”) személyes adatokat gyűjt. Az Üzleti Partnerekről 

gyűjtött adatokat, valamint a Kapcsolattartókról gyűjtött személyes adatokat az Uponor Kft. egy, 

szintén az Uponor Corporation leányvállalatának, az Uponor GmbH-nak tulajdonában álló és általa 

működtetett adatbázisban rögzíti, mely az Üzleti Partnerek kezelésére hivatott nyilvántartási rendszer 

(a továbbiakban: “CRM/SalesForce”). A CRM/SalesForce működtetésének célja az Üzleti 

Partnerekkel, a Kapcsolattartókkal kialakított kapcsolat és kommunikáció fenntartása, fejlesztése.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU
https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=a1100112.tv&targetdate=20180101&printTitle=2011.+évi+CXII.+törvény
https://www.uponorgroup.com/en-en/investors/reports-and-presentations/annual-publications/2020
https://www.uponorgroup.com/en-en/investors/reports-and-presentations/annual-publications/2020
mailto:info.hungary@uponor.com


 

 

Tájékoztatjuk, hogy az Uponor Kft. részére megadott kapcsolattartói adatait, valamint az Üzleti 

Partner adatait az Uponor Kft. az Uponor GmbH tulajdonában álló CRM/SalesForce rendszerben 

rögzíti. 

 

Az UPONOR gondoskodik arról, hogy saját szervezetén belül megfelelő technikai és szervezeti 

intézkedéseket vezessen be és tartson fenn a személyes adatok védelme tekintetében. Gondoskodik 

továbbá arról, hogy a személyes adatok nyilvántartásában meghatározott személyes adatoknak 

harmadik felek számára történő közlése vagy továbbítása esetén az UPONOR szerződéseken keresztül 

vagy más, a jog által megkövetelt eszközzel megfelelő szintű adatvédelmet valósítson meg. 

Az Uponor Kft. részére megadott fenti személyes adatokat az adatkezelési cél megvalósulásáig, de 
legfeljebb az Ön munkaviszonyának az Üzleti Partnerünknél történő megszűnéséig vagy az üzleti 

kapcsolat fennállásáig kezeljük. 

 

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai: 

 

- tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről;  

- kifogást fogalmazhat meg személyes adatainak kezelésével kapcsolatban;  

- kérheti személyes adatainak helyesbítését; 

- kérheti személyes adatainak törlését vagy zárolását 

-  észrevétellel fordulhat az Adatkezelőhöz 

-  jogorvoslattal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál 

(levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., telefon: +36 (1) 391-1400, email: 

ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) 

-  jogosult pert indítani az illetékes bíróságnál 

Az érintett a személyes adataiban történt változást haladéktalanul, de legkésőbb a változástól számított 

30 napon belül köteles bejelenteni az UPONOR-nak a fenti elérhetőségek valamelyikén. 
 

Az Adatkezelő adatkezelési tevékenységére vonatkozó részletesebb szabályokat az Adatkezelési 

szabályzat tartalmazza, melyet az Adatkezelő a székhelyén megismerhetővé tesz az érintettek számára. 
 

Az adatkezeléssel kapcsolatos további tájékoztatásért kérjük, keresse fel holnapunkat: 

https://www.uponor.com/hu-hu/jogi-informaciok/adatvedelmi-szabalyzat . 

 
Hatályos: 2021. június 01. napjától kezdődően. 

 

https://www.uponor.com/hu-hu/jogi-informaciok/adatvedelmi-szabalyzat

