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Hozzájáruló nyilatkozat 
- mennyiségszámítás - 

 
Név: ……………………… (jelentkezés esetén kitöltendő) 
 
a mai napon jelen nyilatkozat aláírásával kifejezetten hozzájárulok, hogy a WIENERBERGER zRt. 
…………………. (cím / hrsz.) ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) anyagmennyiségének kiszámítása 
érdekében (a továbbiakban: Mennyiségszámítás) kezelje az alábbi adataimat, és szükség esetén felvegye 
velem a kapcsolatot a Mennyiségszámítás kiszámítása érdekében. 
 
Kezelt adatok a hozzájárulás alapján: név; aláírás, illetve cím, e-mail cím, telefonszám, egyéb: …. 
(Kérjük azokat az adatokat jelölje meg, amelyeknek a WIENERBERGER zRt. általi kezeléséhez hozzájárul annak 
érdekében, hogy a Mennyiségszámítás megvalósuljon, illetve ennek érdekében fel lehessen venni Önnel a 
kapcsolatot. Felsorolt adatok csak példálózó jellegűek azzal, ha nem adja meg hozzájárulását a nevének illetve 
aláírásának kezeléséhez, akkor jelen hozzájárulás nem lesz érvényes.) 
 
.……………. (hely), …………..…….. (dátum) 
 

 …………………….……….. (aláírás) 
Hozzájárulást adó személy 

 
*** 

 
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 
A WIENERBERGER zRt.-től Mennyiségszámítást igényelnek az Ingatlan vonatkozásában. A WIENERBERGER 
zRt. e során az alábbiak szerint kezeli az Ön adatait, melyet a Mennyiségszámítást igényló ad át a részére: 
 
- adatkezelő: WIENERBERGER zRt. (Cg.01-10-041706; 1119 Budapest, Bártfai u. 34.; www.wienerberger.hu; 

info@wienerberger.hu); 
- adatkezelés célja: Ingatlan anyagmennyiségének kiszámítása, ennek érdekében kapcsolatfelvétel a szükséges 

személyekkel; 
- adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) a) pont]. 
- kezelt adatok: név, aláírás, illetve azon adatok melyek kezeléséhez a fenti nyilatkozatban hozzájárulást adott. 
-  kezelt adatok forrása: Mennyiségszámítást igénylő személy. 
- kezelt adatok tárolásának időtartama: Hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a Mennyiségszámítástól 

számított 1 évig. 
- adatszolgálatás elmaradásának következménye: Mennyiségszámítás során nem kezelhetőek az Ön adatai. 
- adatok forrása: Mennyiségszámítás igénylő személy. 
 
Érintetti jogok 
A hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja az adatvedelem@wienerberger.hu e-mail címre történő e-mail 
küldésével, az 1119 Budapest, Bártfai u. 34. címre történő postai levél küldésével. Ez nem érinti viszont a 
hozzájárulás visszavonása előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Önt ezen kívül 
számos egyéb jog megilleti, gyakorolható a hozzáférési jog, kérhető az adatok törlése, helyesbítése, továbbá az 
adatok kezelésének korlátozása. 
 
Adatbiztonság 
A WIENERBERGER zRt. gondoskodik saját adatkezelése biztonságáról és ennek érdekében megteszi a 
szükséges és megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket. A WIENERBERGER zRt. garantálja, hogy 
kizárólag az általa meghatározott, arra jogosult személyek ismerhetik meg a kezelt adatokat az adatkezelése során. 
 
Adatvédelmi kérdések, jogérvényesítés 
Adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekben kérjük keresse a WIENERBERGER zRt. adatvédelmi tisztviselőjét: az 
adatvedelem@wienerberger.hu e-mail címen vagy a 06 (1) 464-7030 számon. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos 
jogainak WIENERBERGER zRt. általi megsértése esetén az adatkezelőhöz (WIENERBERGER zRt.) fordulhat 
panasszal, vagy a bírósághoz (törvényszék), valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 
(NAIH, elérhetőség: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; 1363 Budapest, Pf.: 9.; www.naih.hu; 
ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat. Bírósághoz fordulás esetén Ön a pert választás szerint lakóhelye vagy 
tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. 
Adatkezeléssel kapcsolatos bővebb információ (GDPR alapfogalmak, adatbiztonsági intézkedések, hivatkozott 
jogok, jogérvényesítési lehetőségek részletes bemutatása) a www.wienerberger.hu oldal adatkezelési tájékoztató 
menüpont alatt elérhető Adatkezelési Tájékoztatóban (https://www.wienerberger.hu/wienerberger-
magyarorszag/adatkezelesi-tajekoztato.html)  található. 
 
WIENERBERGER zRt. 
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