
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 

Tisztelt Ügyfelünk! 
 

Az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: GDPR) 13. cikke 

alapján az alábbi tájékoztatást adjuk a VALILAB Kft.-nél folyó személyes adatok kezeléséről. 

 
 

Az Adatkezelő adatai 
 

megnevezés: VALILAB IT Biztonsági Vizsgálólaboratórium Korlátolt Felelősségű Társaság 

bejegyzett rövid név: VALILAB Kft. 

elérhetőségek: 

cím: 

email cím: 

honlap: 

telefon: 

 
 

1067 Budapest, Eötvös utca 49.  

 info@valilab.hu 

www.valilab.hu 

+36-1-700-3232 

 

A kezelt személyes adatok köre 

Ajánlatadás és szerződéskötés esetén 
 

kezelt személyes adatok cél jogalap az adatkezelés 
időtartama 

név, cégnév, beosztás, 

email cím, telefonszám 

kapcsolattartás GDPR 

6. cikk (1) bekezdés a) pont 

a hozzájárulás 
visszavonásáig 

 
 

Szerződés megszűnése után 
 

kezelt személyes adatok cél jogalap az adatkezelés 
időtartama 

név, cégnév, beosztás, 

email cím, telefonszám 

marketing célú 

kapcsolattartás 

GDPR 

6. cikk (1) bekezdés f) pont 

(jogos érdek) 

3 év 

Vizsgálólaboratóriumi feladatvégzés esetén 

mailto:info@valilab.hu
http://www.valilab.hu/


kezelt személyes adatok cél jogalap az adatkezelés 
időtartama 

név, cégnév, beosztás, 

email cím, telefonszám 

kapcsolattartás GDPR 

6. cikk (1) bekezdés a) pont 

a hozzájárulás 
visszavonásáig 

név, cégnév, beosztás, 

email cím, telefonszám 

vizsgálati 
bizonyítékok 
gyűjtése: 

a vizsgálatok során 
keletkezett, valamint 
a vizsgálatot kérőnek 
vissza nem adott 
bizonyítékokban levő 
személyes adatok 

GDPR 

6. cikk (1) bekezdés f) pont 

(jogos érdek) 

a vizsgálatok 
befejezését 
követő 10 évig 

a székhelyen elhelyezett 
biztonsági kamerák által 
rögzített képfelvételek 

vagyonvédelem GDPR 

6. cikk (1) bekezdés f) pont 

(jogos érdek) 

3 munkanap 

 

 
 

A kezelt személyes adatok védelme 
 

A személyes adatok megismerésére, kezelésére és feldolgozására kizárólag a vizsgálatokban 
résztvevő munkatársak jogosultak. 

 
 

A VALILAB Kft. az általa kezelt személyes adatokat bizalmasan kezeli, az érintettek beleegyezése 
nélkül, jogszabályi felhatalmazás hiányában harmadik félnek nem adja át. 

 
 

A VALILAB Kft. megfelelő adminisztratív, fizikai és logikai védelmi intézkedésekkel biztosítja az általa 
kezelt személyes adatok védelmét, különösen a jogosulatlan hozzáférés, kezelés, továbbítás, 
nyilvánosságra hozatal, megváltoztatás, törlés és megsemmisítés, illetve véletlen megsemmisülés és 
sérülés ellen. 



Az érintett személyeket megillető jogok 
 

Az érintett személy tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, valamint kérheti személyes 
adatainak helyesbítését, törlését, korlátozását és gyakorolhatja tiltakozáshoz való és panasz 
benyújtási jogát. 

 
 

Tájékoztatás kéréshez való jog 
 

Az érintett személy a fenti email címen keresztül tájékoztatást kérhet arról, hogy a VALILAB Kft. 
• milyen személyes adatait, 
• milyen jogalapon, 
• milyen adatkezelési cél miatt, 
• milyen forrásból, 
• mennyi ideig kezeli, valamint arról 

 hogy a VALILAB Kft. kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz 
biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította személyes adatait. 

 

A tájékoztatási kérelmet a VALILAB Kft legfeljebb 30 napon belül teljesíti, az érintett személy által 
megadott elérhetőségre küldött értesítéssel. 

 
 

Helyesbítés kéréshez való jog 
 

Az érintett személy írásban kérheti, hogy a VALILAB Kft. módosítsa valamely személyes adatát. 
 

A VALILAB Kft. a kérelmet legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és ennek tényéről az érintett személy 
által megadott elérhetőségre értesítést küld. 

 
 

Törléshez való jog 
 

Az érintett személy írásban kérheti a VALILAB Kft.-től személyes adatainak a törlését. 
 

A törlési kérelmet a VALILAB Kft. csak abban az esetben utasítja vissza, ha a személyes adatok további 
tárolására jogszabály kötelezi. Ha nincs ilyen kötelezettség, akkor a VALILAB Kft. a kérelmet legfeljebb 
30 napon belül teljesíti, és ennek tényéről az érintett személy által megadott elérhetőségre értesítést 
küld. 

 
 

Adatkezelés korlátozásához való jog 

 
Az érintett személy írásban kérheti, hogy személyes adatait a VALILAB Kft. zárolja az adatkezelés 
korlátozott jellegének egyértelmű̋ jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés 
biztosításával. 
A zárolás addig tart, amíg az érintett személy által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok 
zárolását. 

 

A VALILAB Kft. a kérelmet legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és ennek tényéről az érintett személy 
által megadott elérhetőségre értesítést küld. 



Tiltakozáshoz való jog 
 

Az érintett személy írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a VALILAB Kft. személyes adatait a 
jelen adatkezelési tájékoztatóban közzétett célokon kívül más célokra is használná. 

 

A VALILAB Kft. a tiltakozásra legfeljebb 30 napon reagál az érintett személy által megadott 
elérhetőségre küldött értesítéssel. 

 
 

Panasz benyújtás joga 
 

Az érintett személy személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan jogorvoslattal élhet, amennyiben 
úgy ítéli meg, hogy a VALILAB Kft. adatait jogosulatlanul, nem megfelelően és nem a jelen 
tájékoztatóban leírt célokra kezeli. 
A jogorvoslat keretében: 

• közvetlenül a VALILAB Kft.-hez fordulhat panasszal, 
• panaszt tehet a felügyeleti hatóságnál, ha a megítélése szerint a rá vonatkozó személyes 

adatok kezelése megsérti az adatvédelemre irányadó jogi szabályozást, továbbá 
• bírósághoz is fordulhat. 

 
Felügyeleti Hatóság: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága 
H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
Tel:  +36 1 391 1400 

+36 (30) 683-5969 
+36 (30) 549-6838 

Fax: +36 1 391 1410 
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 
 
 

Az adatkezelési tájékoztató módosítása 
 

A VALILAB Kft. jogosult arra, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót a jogszabályi környezetben vagy 
saját adatkezelési tevékenységében bekövetkezett változás esetén módosítsa. 

 
 
 

Budapest, 2022.02.03. 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu

