A V-védjegy adatvédelmi szabályzata
Az Önök adatainak és jogainak kezelése
- Összhangban az Európai Unió és a Tanács Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 13., 14., és
21. cikkelyeivel Tisztelt V-védjegy partnerek!
Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket az általunk feldolgozott személyes adataiknak a kezeléséről,
valamint azokról az igényekről és jogokról, amelyekre Önök az adatvédelmi rendelet alapján
jogosultak.
Az adatok feldolgozása és felhasználása nagymértékben függ az Önök által kért vagy igénybe vett
szolgáltatásainktól.

1. Ki felel az adatfeldolgozásért és kihez lehet fordulni?
Felelős szervezet:
Név: Öko-völgy Alapítvány az Alkalmazott Fenntarthatóságért
Cím: 8699 Somogyvámos, Fő utca 38.
Telefon: + 36 30 825 3134
Fax: + 36 85 540 003
Email: info@okovolgy.hu
Adatvédelmi felelős elérhetőségei:
Cégnév: Öko-völgy Alapítvány az Alkalmazott Fenntarthatóságért
Kapcsolattartó: Kirs György
Utca, házszám: Fő utca 16.
Irányítószám, helység: 8699 Somogyvámos
Telefon: + 36 30 825 3134
Email cím: vedjegy@okovolgy.hu

2. Milyen adatokat és milyen forrásból használunk?
Az üzleti kapcsolat keretében az Önök által átadott személyes adatokat dolgozzuk fel.
Ezenkívül - amennyiben szolgáltatásaink nyújtásához szükséges – más szervezetek által
(pl. Országos Cégnyilvántartó és Céginformációs Rendszer) hivatalosan átadott személyes adatok
(pl. Megrendelések és/vagy megállapodások teljesítése vagy az Önök hozzájárulása alapján)
kerülnek feldolgozásra. Másrészt olyan nyilvános forrásokból (pl. kereskedelmi és társulási
nyilvántartások, sajtó, média) nyerünk ki és dolgozunk fel személyes adatokat, amelyek számunkra
hozzáférhetőek és hivatalosan felhasználhatóak.
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A releváns személyes adat: a név, cím és egyéb kapcsolattartási adatok, a születési hely és idő,
valamint az állampolgárság. Ezenkívül tartalmazhat megrendelési adatokat (pl. Megrendelési
adatok), szerződéses kötelezettségeink teljesítéséből származó adatokat (pl. Engedélyezési
szerződés teljesítése, hirdetési és értékesítési adatok (beleértve a hirdetési számokat),
dokumentációs adatokat (pl. A megbeszélések jegyzőkönyvei), adatokat az általunk nyújtott
tömegkommunikációs szolgáltatások Önök által történő igénybevételéről (pl. honlapjaink,
alkalmazásaink vagy hírleveleink felkeresésének ideje, látogatók kattintásainak száma az
oldalainkon vagy bejegyzések), felmérésekből származó adatokat, és az említett kategóriákkal
egyenértékű egyéb adatokat.

3. Milyen céllal dolgozzuk fel az Önök adatait?
A személyes adatokat az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) rendelkezéseivel
összhangban dolgozzuk fel:
3.1 A szerződéses kötelezettségek teljesítése érdekében (GDPR 6. cikk (1b) bekezdése)
A személyes adatok feldolgozását (a GDPR 4. cikk 2. pontja) szolgáltatásaink nyújtása és közvetítése
érdekében végezzük, különös tekintettel azon tevékenységekre, amelyek az Önnel/Önökkel kötött
szerződések vagy szerződéskötést megelőző feltételek, intézkedések teljesítése, a megrendelések
végrehajtása, valamint a V-védjegy magyarországi szervezeti működése és a nemzetközi
együttműködés lebonyolítása érdekében szükségessé válik.
Az adatfeldolgozás célja a V-védjegy engedélyezési szerződésének megkötése és betartása, ami
magában foglalhatja, de nem kizárólagosan, a hozzá kapcsolódó követelmények felügyeletét,
elemzését, konzultációkat és ügyletek lebonyolítását is.
Az adatfeldolgozáshoz szükséges további részletek a vonatkozó szerződéses feltételekben
találhatóak.
3.2 Az érdekérvényesítés kiegyensúlyozásának részeként (GDPR 6. cikk (1f) bekezdése)
Szükség esetén az Önök adatait a szerződés tényleges teljesítésén túlmenően annak érdekében
dolgozzuk fel, hogy a V-védjegy vagy harmadik fél jogos érdekeit védjük, például a következő
esetekben:
• Informatikai (IT) biztonság és informatikai műveletek biztosítása;
• Folyamatok felülvizsgálata és optimalizálása érdekében végzett elemzések, melyekhez közvetlen
partneri megkeresések szükségesek;
• Reklám-, piac- és közvéleménykutatás – jelen gyakorlatunk nem igényli személyes adatok
használatát;
• Jogi követelések érvényesítése és védelem jogi vitákban;
• Üzleti működés mérése, valamint a termékek és szolgáltatások továbbfejlesztése;
• Konzultáció és adatcsere hitelintézetekkel a hitel- és nem-teljesítési kockázatok meghatározása
érdekében.
3.3 Az Önök hozzájárulása alapján (GDPR 6. cikk (1a) bekezdése)
Amennyiben Önök engedélyezték számunkra a személyes adatok bizonyos célokra történő
feldolgozását (például adatok továbbítása, a felhasználói adatok értékelése marketing célokra),
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akkor a feldolgozás jogszerűségét az Önök hozzájárulása biztosítja. Az adott beleegyezés bármikor
visszavonható. Ez vonatkozik azon hozzájárulási nyilatkozatok visszavonására is, amelyeket a GDPR
hatálybalépése előtt, azaz 2018. május 25-ig adtak nekünk.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a visszavonás csak a jövőre vonatkozóan lép hatályba. A
visszavonás előtt zajló feldolgozást nem érinti.

4. Kik férnek hozzá az adataihoz?
Szervezetünknél azon felek férnek hozzá az Önök adataihoz, akiknek a szerződéses és jogi
kötelezettségek teljesítéséhez az Önök adataira szüksége van. Az általunk igénybe vett szerződéses
adatfeldolgozók (a GDPR 28. cikke) szintén adatokat kaphatnak erre a célra. Ilyenek például az
informatikai vagy a nyomtatási szolgáltatások, a telekommunikáció, az adósságbehajtás, a
tanácsadás, az értékesítés és a marketing, valamint a V-védjegy engedélyezési szerződések
kezelésének és támogatásának kategóriái, ideértve az ellenőrzéseket végző megbízottakat is.
Ami a szervezetünkön kívüli címzetteknek történő adatátadást illeti, fontos megjegyezni, hogy csak
abban az esetben adunk tovább Önökről információt, ha a törvény ezt megengedi, vagy ha Ön
hozzájárult, vagy ha az információ szolgáltatáshoz rendelkezünk a szükséges felhatalmazással.
Ezen feltételek mellett a személyes adatok címzettjei lehetnek például:
• Állami szervezetek és intézmények (például hatóságok) jogi vagy hivatalos kötelezettség
esetén.
• Más intézmények, amelyeknek személyes adatokat továbbítunk vagy hozzáférést biztosítunk
az Önökkel folytatott üzleti kapcsolatról, pl. V-Label GmbH vagy más szervezetek, amelyek
jogosultak engedélyt adni az engedélyezési szerződés keretében.
Ehhez hasonló más címzettek lehetnek azok is, akikkel kapcsolatban mi rendelkezünk az
adatátvitelhez szükséges, Ön által adott hozzájárulással.

5. Mennyi ideig tároljuk az adatait?
Az Ön személyes adatainak feldolgozása és tárolása szükség esetén az üzleti kapcsolatunk
időtartamára korlátozódik, amely magába foglalja például egy szerződés előkészítését és
teljesítését.
Ezen felül különféle tárolási és dokumentációs kötelezettségek vonatkoznak ránk, ideértve a magyar
adózás rendjéről szóló törvényből (2017. évi CL törvény – továbbiakban új Art) származó
kötelezettségeket is. Az ott megadott tárolási és dokumentációs határidők kettő és tíz év között
vannak.
Végül a tárolási időtartamot a törvényben előírt elévülési idő alapján is érvényesítjük, amely három
év, de bizonyos esetekben akár harminc év is lehet.
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6. Továbbításra kerülnek-e az adatok harmadik országba vagy egy nemzetközi szervezethez?
Adattovábbítás harmadik ország felé (az Európai Gazdasági Térségen kívüli államokba - EGT) csak
abban az esetben megengedett, ha ez a szerződés végrehajtásához szükséges, törvényben előírt,
vagy ha Önök ehhez hozzájárultak. Különösen a svájci V-Label GmbH, mint a V-védjegy birtokosa
jogosult az Engedélyezési szerződés keretében ellenőrzéseket végrehajtani. Ebben az esetben a
részletekről külön értesítjük Önt, a törvényi előírásoknak megfelelően.

7. Milyen adatvédelmi jogai vannak?
Minden érintettnek joga van a hozzáférési joghoz a GDPR 15. cikke szerint, a helyesbítéshez való
joghoz a GDPR 16. cikke szerint, a törléshez („elfeledtetéshez”) való joghoz a GDPR 17. cikke
szerint, az adatkezelés korlátozásához való joghoz a GDPR 18. cikke alapján és az
adathordozhatósághoz való joghoz a GDPR 20. cikke alapján. Ezenkívül felügyeleti hatóságnál
történő panasztételhez való joghoz a GDPR 77. cikke alapján jogorvoslat esetén.

8. Kötelező-e az adatszolgáltatás?
Üzleti kapcsolatunk részeként kizárólag olyan személyes adatokat kell megadniuk, amelyek
szükségesek az üzleti kapcsolat létesítéséhez, teljesítéséhez és megszüntetéséhez, vagy amelyek
gyűjtésére jogilag kötelesek vagyunk. Ezen adatok nélkül általában el kell utasítanunk a szerződés
megkötését, valamint az igénylés, megrendelés teljesítését, vagy a már meglévő szerződés
teljesítése lehetetlenül el, így az adatszolgáltatás hiánya a szerződés felmondását vonhatja maga
után.

9. Milyen mértékben kerül alkalmazásra automatizált döntéshozatal az egyedi ügyekben?
Alapvetően a GDPR 22. cikke szerinti teljesen automatizált döntéshozatali eljárást nem használjuk az
üzleti kapcsolat létesítése és megvalósítása során. Amennyiben mégis ennek alkalmazása
szükségessé válik, akkor erről külön értesítést küldünk Önnek, amennyiben a jogszabály előírja.

10. Milyen mértékben használják az adataimat pontozáshoz/profilozáshoz?
Alapvetően nem használunk profilozást a GDPR 22. cikkel összhangban. Ha ezt az eljárást egyedi
esetekben alkalmazzuk, erről külön értesítjük, ha a törvény ezt előírja.
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Információ a tiltakozáshoz való jogról
az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 21. cikke alapján
1. Önök jogosultak arra, hogy a saját helyzetükkel kapcsolatos okból bármikor tiltakozzanak
személyes adataiknak a GDPR 6. cikk (1e) bekezdése (közérdekű adatkezelés) és a GDPR 6.
cikk (1f) bekezdés (adatfeldolgozás az érdekek mérlegelése) alapján történő feldolgozása
ellen; ez vonatkozik a GDPR 4. cikk 4. pontja értelmében vett, e rendelkezésen alapuló
profilozásra is, amelyet hitelminősítés vagy reklám céljára használunk. Amennyiben Ön
kifogást nyújt be, akkor a továbbiakban nem kezelhetjük személyes adataikat, kivéve, ha
bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek
elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy
amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
2. Egyes esetekben az Önök személyes adatait közvetlen (direkt) reklámozás céljából dolgozzuk
fel. Önöknek bármikor joga van tiltakozni személyes adataiknak az ilyen jellegű reklámozás
céljából történő feldolgozása ellen; ez vonatkozik a profilozásra is, amennyiben kapcsolódik
ehhez az adott közvetlen hirdetéshez.
Amennyiben Önök kifogással élnek a közvetlen reklám céljából történő adatfeldolgozás ellen, akkor
a továbbiakban nem dolgozzuk fel személyes adataikat ilyen célokra.
A kifogást a nyomtatvány kitöltése nélkül lehetőség szerint az alábbi elérhetőségre szíveskedjen
jelezni:
Szervezet hivatalos neve: Öko-völgy Alapítvány az Alkalmazott Fenntarthatóságért
Címe: 8699 Somogyvámos, Fő utca 38.
Email: info@okovolgy.hu
Nemzetközi email cím: hu@v-label.eu
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