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A jelen formanyomtatvány benyújtható postai úton az alábbi címre: 

WIENERBERGER zRt. 

Budapest 

Bártfai u. 34. 

1119 

vagy e-mail útján, a WIENERBERGER zRt alábbi e-mail címére: garancia@wienerberger.hu  

 

Kérelem garancialevél kiállítása iránt1 
 

Alulírott2, az alábbiak szerint kérem a WIENERBERGER zRt.-t, hogy a megvásárolt termékre vonatkozó 

garancialevelet részemre kiállítani szíveskedjen:3 

 

Vevő4 neve: 
 

 

Tulajdonos neve:5 
(ha a tulajdonos adja be a 
kérelmet) 

 

Szállítási cím: 
 
 

Első beépítés helye: 
 
 

Vásárlásról szóló 
számla száma: 

 

Szállítólevél száma: 
 
 

 

Kérem, hogy a kiállított garancialevelet az alábbi címre postázzák: 

 

____________________________________________ 

 

A jelen kérelemhez csatolom az alábbi iratokat:6 

- 1. sz. melléklet: a termékek értékesítéséről szóló, kereskedő által kiállított számla másolata, 

- 2. sz. melléklet: a termékek átvételét igazoló – a kereskedő által kiállított számlához kapcsolódó 

– szállítólevél másolata. 

 

Tudomással rendelkezem róla, hogy a garanciális igény érvényesítéséhez a garancialevél, a számla és 

a szállítólevél másolatát nekem vagy jogutódomnak be kell mutatni a WIENERBERGER zRt. részére. 

 

Tudomással rendelkezem róla, hogy a WIENERBERGER zRt. a jelen kérelemben szereplő tájékoztatás 

szerint kezeli adataimat. 

 

Kijelentem, hogy a dokumentum hátoldalán lévő adatkezelési tájékoztatót elolvastam, megismertem, az 

abban foglaltakat tudomásul vettem. 

 

Aláírás helye és ideje: ……………………………….., …………………….. 

 
………………………………………………………. (aláírás) 

 
………………………………… (név olvashatóan) 

kérelmező 

 

                                                                 
1 Kérjük a formanyomtatványt nyomtatott nagy betűkkel, olvashatóan kitölteni. 
2 A kérelmező a jelen kérelemben feltüntetett vevő vagy a tulajdonos lehet. 
3 A vevő a garancialevél kiállítását a termékek (kereskedőtől történő) vásárlásától számított 6 (hat) hónapos 
jogvesztő határidőn belül kérheti. 
4 A vásárlásról szóló számlán feltüntetett vevő megjelölését kérjük. 
5 A termék első beépítésével érintett ingatlan tulajdonosának megjelölését kérjük. 
6 Felhívjuk figyelmét, hogy a megjelölt adatok és a csatolandó iratok (számla és szállítólevél másolata) hiányában 

a WIENERBERGER zRt.-nek nem áll módjában a garancialevelet kiállítani! 

mailto:garancia@wienerberger.hu
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

a garancialevél kiállítása iránti kérelemhez 

 

A WIENERBERGER Téglaipari zártkörűen működő Részvénytársaság (továbbiakban: 

WIENERBERGER zRt.) egyes, általa gyártott és forgalmazott termékekhez önkéntes vállaláson alapuló 

jótállást (garanciát) biztosít. A garanciára való jogosultság érvényesítése (elbírálása) érdekében a jelen 

kérelem WIENERBERGER zRt. részére történő megküldése szükséges. 

 

A jelen kérelemben szereplő adatokat, a WIENERBERGER zRt. az alábbiakban foglaltak szerint kezeli: 
- adatkezelő: WIENERBERGER zRt. (1119 Budapest, Bártfai u. 34.); 

- érintett: 

• természetes személy vevő esetén: természetes személy vevő, aki a garancialevél 

kiállítását kezdeményezi; 

• jogi személy vevő esetén: a jelen kérelmet aláíró jogi személyt (aki a garancialevél 

kiállítását kezdeményezi) képviselő természetes személy 

- adatkezelés célja: a garancialevélre való jogosultság megállapítása, a garancialevél kiállítása; 

- kezelt adatok köre: 

• természetes személy vevő esetén: vevő neve, szállítási címe, első beépítés helye, 

vásárlásról szóló számla és szállítólevél száma, vevő posta címe, vevő aláírása; 

• jogi személy vevő esetén: a jogi személy képviselőjének neve, aláírása, 

- adatkezelés jogalapja:  

• Természetes személy vevő esetén: szerződéskötés7. [GDPR 6. cikk (1) b)] 

• Jogi személy vevő esetén: cégünk és a vevő jogos érdeke. [GDPR 6. cikk (1) f)] 

- adatkezelés időtartama: A kérelmet és mellékleteit a kérelem elbírálását követően legfeljebb 1 

évig tároljuk, ezt követően töröljük, illetve megsemmisítjük. 

 

A kérelemben feltüntetett következő adatokat: szállítási cím, első beépítés helye, vásárlásról 

szóló számla száma, szállítólevél száma, szállítás dátuma (garancia kezdő időpontja); valamint 

a vonatkozó garancialevél sorszámát, kiállításának dátumát; a WIENERBERGER zRt. a 

termékek szállítási dátumától számított 33 évig (garancia időtartama) őrzi meg, azaz ezen 

adatokat kezeli a természetes személyek esetén. Jogi személy vevő esetén is ezek az adatok 

kerülnek megtartásra, azonban ez nem minősül személyes adat kezelésének. 

 

- adattovábbítás: nem történik 

 

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezeléssel szemben bármikor tiltakozhat, illetve adataival kapcsolatban 

kérhet tájékoztatást, továbbá kérheti adatainak törlését, helyesbítését, adatai kezelésének korlátozását. 

 

Adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekben kérjük, keresse a WIENERBERGER zRt. adatvédelmi 

tisztviselőjét: az adatvedelem@wienerberger.hu e-mail címen. Jogainak megsértése esetén elsősorban 

az adatkezelőhöz (WIENERBERGER zRt) fordulhat panasszal, amennyiben a panasz eredménytelen, 

úgy a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) és az adatvédelmi törvény alapján bírósághoz 

(törvényszék), valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH, cím: 1125 

Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; tel.: +36 (1) 391-1400; honlap: http://www.naih.hu; e-mail: 

ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat. 

 

Adatkezeléssel kapcsolatos bővebb információ a www.wienerberger.hu oldalon található Adatkezelési 

Tájékoztatóban található. 

 

                                                                 
7 A jótállási (garanciális) jogviszony létrejötte a WIENERBERGER zRt. és a Vevő között. 

mailto:adatvedelem@wienerberger.hu
http://www.wienerberger.hu/

