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MAGNAT foltállósági garancia tájékoztató 

MAGNAT CERAMIC FOLTÁLLÓ BELTÉRI KERÁMIAFESTÉK 

MAGNAT CERAMIC KITCHEN & BATHROOM FOLTÁLLÓ BELTÉRI KERÁMIAFESTÉK 
  

I. A garanciavállaló és gyártó:   

FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA 

ul. Chłodna, nr 51, 00-867, Varsó, Lengyelország 

 

A garanciavállaló magyarországi forgalmazója és képviselője:  

Poli-Farbe Vegyipari Kft. 

6235 Bócsa, III. kerület 2. 

 

A garanciális védelem időtartama és területi tartománya: a vásárlástól számított 12 hónap, Magyarország területe. 

Abban az esetben, ha megállapítást nyer a foltállóság hiánya, úgy a vevőt a megvásárolt termék utáni ár visszatérítése 
illeti meg. (A Garanciavállaló az egyértelműség kedvéért rögzíti, hogy amennyiben a vevő a folttal érintett terület 

lefestéséhez szükséges mennyiségnél több festéket vásárolt (például azért, mert nagyobb területet festett le), úgy a 
Garanciavállaló kizárólag a folttal érintett terület lefestéséhez szükséges mennyiségű festék – egy egységnyi 

kiszerelésre vonatkozó – vételárát téríti vissza a vevő részére, és nem a vevő részére kiállított számlán feltüntetett 

teljes összeget. Ennek megállapításához a Garanciavállaló az adott termék csomagolásán feltüntetett m2-ben 
megadott fedőfelület mértékét veszi alapul.) A garancia nem zárja ki, nem korlátozza és nem függeszti fel a vevőnek 

a hibás eladott termék utáni jótállásra vonatkozó előírásokból fakadó jogosultságait.  

 

A Gyártó által a csomagoláson megadott utasításokat követve a festék a sima és a megfelelően előkészített 

felületeken nem szívja fel a szennyeződéseket és a „problémás” foltokat, mint: 

• a ketchup, napraforgóolaj, vizes filc, zsírkréta, rúzs, mustár (1 órán belül eltávolítandó), 

• a kávé, tea, bor (15 percen belül eltávolítandó). 

A foltok és a „problémás” szennyeződések eltávolítása az érdes, egyenetlen felületekről nehézséget okozhat. 

  

A garanciavállaló a következő feltételek mellett garantálja MAGNAT CERAMIC és MAGNAT CERAMIC Kitchen 

& Bathroom festékek (Termék) foltállóságát:               

• A garancia csak Magyarország területén érvényes, azokra a termékekre, amelyeket a Poli-Farbe Vegyipari 

Kft. forgalmaz. 

• A Termék megvásárlása és felhasználása Magyarországon történik. 

• A Terméket a csomagoláson megadott utasításokat követve, sima és megfelelően előkészített felületeken 

alkalmazzák. 

• A Termék felhasználása a csomagoláson feltüntetett szavatossági idő lejárta előtt történik. 

• A felületeket a gyártó csomagoláson és a műszaki adatlapon megadott utasításainak megfelelően kell 

előkészíteni – javasoljuk a MAGNAT Primer alapozó használatát – a festés előtt. 
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II. A garancia nem terjed ki a következő esetekre:   

• Ha a Terméket szavatossági idejének lejárta után vásárolták meg, vagy a szavatossági idő lejárta előtt vásárolt 

terméket csak a szavatossági idő lejártát követően használták fel. 

• Ha a Terméket nem az előírásoknak megfelelőn alkalmazták. 

• Ha a   Termékkel való festésre szánt felületet nem az FFiL Śnieżka SA által a csomagoláson megadott 

utasításoknak vagy a biztonsági adatlapnak megfelelően készítették elő. 

• Ha Terméket nem az FFiL Sněžka SA által a csomagoláson megadott utasításoknak vagy a biztonsági adatlapnak 

megfelelően szállították. 

• Ha a Terméket nem az FFiL Sněžka SA által a csomagoláson megadott utasításoknak vagy a biztonsági adatlapnak 

megfelelően tárolták. 

• Ha a Termék csomagolása a vásárláskor megsérült. 

• Ha a foltot nem az FFiL Sněžka SA által a csomagoláson megadott utasításoknak vagy a biztonsági adatlapnak 

megfelelő időn belül tisztították le. 

• Ha a festék kopás vagy beázás miatt megsérül. 

• Ha a foltot fekete berkenye okozta. 

• Ha a foltot olyan anyag okozza, ami a garanciális feltételeken kívül esik. 

• Ha a folt vízszintes felületen jön létre (például munkalapon, polcon, ablakpárkányon), kivéve a mennyezeten 

található foltokat. 

• Ha a termékkel, a jótállási idő alatt festett felületet hosszú távon olyan káros hatások érik, mint például közvetlen 

napsugárzás, napfényhez, UV-sugárzás, nedvesség.  

• Ha a lefestett felület törésből, repedésből vagy beázásból adódóan megsérül 

• Mechanikai sérülés, nem rendeltetésszerű használatból eredő vagy nem megfelelő tájékozottságból eredő hibák. 

• Ha a Termékkel festett felület vis maior (pedálul tűz vagy árvíz) következtében megsemmisült. 

• Nem megfelelő a termék alatti vakolás vagy alapozás. 

• Ha a festett felület közelében hegesztési és csiszolási munkálatokat végeztek. 

• Ha a lefestett területet különböző tárgyak károsították meg (például létra, szeg, csavar). 

• Ha a termékkel lefestett felület erősen maró hatású anyagokkal (savak, lúgok) érintkezik. 

• Ha a foltot olyan anyag okozta, amely nem szerepel a termék csomagolásán felsoroltak között. 

• Ha a foltot eltávolítása nem megfélően történik és ennek során a festék elhalványodik vagy fényessége csökken.  

1. Abban az esetben, ha a Termék a jótállási idő alatt nem felel meg a foltállósági feltételnek, a Garanciavállaló köteles 

a Termék vételárát visszatéríteni a jótállási időn belül.                

2. A foltállósági garancia csak Termékért fizetett vételár visszatérítésére korlátozódik. A foltállósági garancia nem 

terjed ki a festék eltávolításával, a lefestett felület javításával kapcsolatosan felmerülő esetleges költségekre. A festék 

réteg alatti károsodott felületekre nem vonatkozik a garancia. Ha a nem megfelelően elvégzett festés egy fizetett 

szolgáltatás részét képezi, ennek költségeit nem áll módunkban megtéríteni. 

3. Ez a garancia nem zárja ki, nem korlátozza vagy függeszti fel:   

• a vevőnek az eladott áru hibáira vonatkozó szavatossági szabályok szerinti jogait,     
• a fogyasztónak a törvényben meghatározott jogait. 

Az áru hibás teljesítése esetén a fogyasztókat a jogszabály szerinti kellékszavatossági jogok gyakorlása – a jelen 

garanciától függetlenül – továbbra is térítésmentesen megilleti. 

4. A vevő a kiegészítő foltállósági garanciától függetlenül gyakorolhatja a termékszavatossággal kapcsolatos jogokat.   
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III. A PANASZOK BENYÚJTÁSÁNAK ÉS KEZELÉSÉNEK SZABÁLYAI 
 

Panaszok benyújtására elektronikusan, a panaszbejelentő űrlap  kapcsolat@magnatfestek.hu email címre történő 
elküldésével van lehetőség a garanciális feltételek elolvasását követően. Az űrlap a www.magnatfestek.hu weblapon 
érhető el. Minden esetben a weblapon elérhető garanciális feltételek az érvényesek. 
 
A benyújtott panaszokat a Poli-Farbe Vegyipari Kft. kezeli és továbbítja a gyártó és Garanciavállaló FABRYKA 

FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA részére elbírálás végett. 

5. A fogyasztó a folt megjelenését követő hetedik napig nyújthat be panaszt. 
 

A panasz elbírálásához a következőket szükséges mellékelni a beadványhoz: 

 

• A garanciára jogosult neve, telefonszáma és a cím, ahol a terméket felhasználták. 

• Panasz okának magyarázata és a foltról készült fénykép 

• Termék vásárlását alátámasztó dokumentumok elektronikus másolata  

• termék neve, termék színe, lejárati dátum, termék gyártási tételszáma (a szám a 4-es vagy 3-as vonalkóddal 
kezdődő matricára kerül) 

• Az értékesítő neve, a vásárlás dátuma, a festék vételára. 

IV. Panasz kivizsgálása és megválaszolása 

Ha a beadvány hiányos, akkor a Garanciavállaló felszólíthatja a panasz benyújtóját hiánypótlásra. Amennyiben a hiányzó 
adatok nem érkeznek meg 14 napon belül, a kivizsgálás nem lehetséges ezért a panaszt tárgyaltalannak tekintjük. 
 
A vevő egy termékkel kapcsolatban csak egy panaszt nyújthat be. 
  
A Vevő köteles a panasz tárgyát adó lefestett felülethez hozzáférést biztosítani annak érdekében, hogy a panasz beérkezését 
követően a Garancia vállaló 21 napon belül ellenőrzést végezhessen. A helyszíni ellenőrzésig a vevő nem távolíthatja el a 
festéket a falról. 

 

Szükség esetén a Garanciavállaló kérheti a Vevőt, hogy mutassa be a használt Termék csomagolását, igazolja festés 

befejezésének időpontját, valamint kérhet hitelt érdemlő adatot száradási időről, lefestett felület típusáról, méretéről és a 

munka során felhasznált anyagokról (gyártó neve, típus) és azok esetleges hígításáról. A garanciavállaló kérhet információt a 

folt képződésének időpontjáról, a foltot okozó anyagról, eltávolításának módjáról és ennek során felhasznált eszközökről. (A 

Vevő ezen kötelezettségének elmulasztása önmagában megalapozza a Vevő panaszának elutasítását.) 

 

A panasz kivizsgálásának a lezárása a hiánytalanul beérkezett panasz napjától számított 30 nap, a vizsgálatot vagy szakértői 

véleményt igénylő ügyek esetében 60 nap.  Amennyiben a Garanciavállalónak helyszíni ellenőrzést kell végeznie, azt a 

meghatalmazott képviselője a panasz benyújtójával egyeztetett időpontban végzi el, amelyet jegyzőkönyvvel dokumentál.   

 

Amennyiben a Garanciavállaló úgy ítéli meg, hogy a beérkezett panasz jogos, a Termék vételárát 14 napon belül banki 

átutalással visszatéríti a panasz benyújtójának. A Garanciavállaló az egyértelműség kedvéért rögzíti, hogy amennyiben a vevő 

a folttal érintett terület lefestéséhez szükséges mennyiségnél több festéket vásárolt (például azért, mert nagyobb területet 

festett le), úgy a Garanciavállaló kizárólag a folttal érintett terület lefestéséhez szükséges mennyiségű festék – egy egységnyi 

kiszerelésre vonatkozó – vételárát téríti vissza a vevő részére, és nem a Vevő részére kiállított számlán feltüntetett teljes 

összeget. Ennek megállapításához a Garanciavállaló az adott termék csomagolásán feltüntetett m2-ben megadott fedőfelület 

mértékét veszi alapul.) A vevőnek módjában áll a visszatérítést készpénzben, postai úton kérni. 

 

 A pénzvisszatérítéshez szükséges adatok hiányában a Garanciavállaló felszólíthatja a vevőt, hogy a visszatérítéshez 

szükséges adatokat juttassa el a Garanciavállaló részére.  

 

Abban az esetben, ha a Garanciavállaló megalapozatlannak ítéli a Vevő panaszát, a Garanciavállaló írásban tájékoztatja a 

Vevőt és indokolja meg a panasz elutasításának az okát. 

mailto:kapcsolat@magnatfestek.hu
http://www.magnatfestek.hu/
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V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
Esetleges vitás helyzetek rendezése 
 
 

Tájékoztatjuk kedves vevőinket, hogy fogyasztói jogokból eredő fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók a lakóhelyük vagy 
tartózkodási helyük szerinti illetékes kormányhivatalok fogyasztóvédelmi osztályaihoz fordulhatnak. 
A jelen gyártói garanciából, vagy más fogyasztói jogból eredő fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók a megyei (fővárosi) 
kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testületek eljárását is kezdeményezhetik.  
 

A Poli-Farbe Vegyipari Kft. tájékoztatja a vásárlókat, hogy fogyasztói panaszok során esetileg dönt arról, hogy aláveti-e 

magát az illetékes békéltető testületek döntésének. 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 
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 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS  

2016/679 Rendeletbe (a továbbiakban: Rendelet) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvénybe foglalt jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés érdekében Társaságunk Poli-Farbe Vegyipari 

Kft. kapcsolatos vásárlói panaszok kivizsgálása során folytatott adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi tájékoztatót teszi közzé. 

 

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE 

E tájékoztatás kiadója, egyben az adatkezelő:  

Cégnév: Poli-Farbe Vegyipari Kft. 

Székhely: 6235 Bócsa, III. kerület 2 

Cégjegyzékszám: 03-09-111087 

Adószám 13153421-2-03 

Képviselő: Szabó Antal ügyvezető 

Email cím: polifarbe@polifarbe.hu 

Honlap: www.polifarbe.hu 

(a továbbiakban Poli-Farbe vagy Társaság)  

 
A KEZELT ADATOK KÖRE 

• A panaszt benyújtó természetes személy neve, telefonszáma és a cím, ahol a terméket felhasználták. 

• A panasz ok annak magyarázata és a felhasznált festékről és a panaszról készült fénykép 

• A Termék vásárlását alátámasztó dokumentumok elektronikus másolata  

• A Termék neve, Termék színe, lejárati dátum, termék gyártási tételszáma (a szám a 4-es vagy 3-as vonalkóddal 
kezdődő matricára kerül) 

• Az értékesítő neve, a vásárlás dátuma, a Termék vételára.       
 
 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA 

A benyújtott panasz kivizsgálása 

 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA 

Az érintett személy hozzájárulása, melyet a www.magnatfestek.hu weblapon („Weblap”) található elektronikus 

formanyomtatványban, a vonatkozó négyzet bejelölésével ad meg. 

AZ ADATKEZELÉS IDEJE 

 

Az adatkezelés a panasz kivizsgálását követő átalános elévülési idő (5 év) végéig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig – 

amennyiben az korábban következik be - tart. 

mailto:polifarbe@polifarbe.hu
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ADATKEZELÉS ALAPELVEI 

A Társaság az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi (jogszerűség, 

tisztességes eljárás és átláthatóság). 

A Társaság a személyes adatok gyűjtését csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból végzi, és azokat nem kezeli 

ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon (célhoz kötöttség).  

A Társaság az adatkezelést annak célja(i) szempontjából megfelelően és relevánsan, és a szükségesre korlátozva végzi 

(adattakarékosság). Ennek megfelelően a Társaság nem gyűjt, és nem tárol több adatot, mint amennyi az adatkezelés céljának 

a megvalósulásához feltétlenül szükséges. 

A Társaság adatkezelése pontos és naprakész. A Társaság minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az 

adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek 

(pontosság). 

A Társaság a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése 

céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tárolási 

kötelezettségre (korlátozott tárolhatóság). 

A Társaság megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő 

biztonságát, ideértve a személyes adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével 

vagy károsodásával szembeni védelmet (integritás és bizalmas jelleg).  

A Társaság felelős a fentiekben részletezett alapelveknek való megfelelésért, továbbá a Társaság igazolja ezen megfelelést 

(elszámoltathatóság). Ennek értelmében a Társaság gondoskodik a jelen belső szabályzatban foglaltak folyamatos 

érvényesüléséről, az adatkezelésének folyamatos felülvizsgálatáról és szükség esetén az adatkezelési eljárások módosításáról, 

kiegészítéséről. A Társaság a jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés igazolására dokumentációt készít. 

 

AZ ÉRINTETTEK JOGAI 

Előzetes tájékozódáshoz való jog 

 
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését 

megelőzően tájékoztatást kapjon. 

 

Az érintett hozzáférési joga 
Az érintett jogosult arra, hogy a Társaságtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése 

folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben 

meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.  

 

A helyesbítéshez való jog 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan 

személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – 

egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.  

 

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, 

a Társaság pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a 

Rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll.  

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha a rendeltben meghatározott feltételek 

teljesülnek.  

 

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához 

kapcsolódó értesítési kötelezettség 
A Társaság minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, 

illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. 

Az érintettet kérésére a Társaság tájékoztatja e címzettekről. 
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Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről 
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, 

a Társaság indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. 

 

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog) 
Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a 

munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó 

személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. 

 

A panaszt a felügyeleti hatóságnál lehet megtenni: 

 

NAIH 

posta cím:1363  Budapest, Pf.: 9. 

cím:1055  Budapest, Falk Miksa utca 9-11 

Telefon:+36 (1) 391-1400 

E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu 

http://naih.hu 

 

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 
Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag 

kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül 

nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. 

 

A Társasággal vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 
Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak nem megfelelő kezelése 

következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.  
 

 

AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE, 

 A TÁRSASÁG INTÉZKEDÉSEI 

 

A Társaság indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül 

tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.  

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal 

meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem 

kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.  

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, 

kivéve, ha az érintett azt másként kéri. 

Ha a Társaság nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől 

számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett 

panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

A Társaság a Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást és intézkedést 

díjmentesen biztosítja.  Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, 

a Társaság, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó 

adminisztratív költségekre: 

a) 3.000,- forint összegű díjat számíthat fel, vagy 

b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása a Társaságot terheli. 

Ha a Társaságnak megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az 

érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti. 
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ADATBIZTONSÁGI RENDELKEZÉSEK 

A Társaság a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, 

körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és 

súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, 

hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. 

Előzőek értelmében a Társaság köteles garantálni az általa kezelt adatok bizalmasságát, sérthetetlenségét és rendelkezésre 

állását. 

A megfelelő szintű adatbiztonsági intézkedések meghatározása érdekében a Társaság a kezelésében lévő minden egyes 

adatállományt a védelmi igény szempontjából értékel, és biztonsági fokozatba sorol.  

Az egyes adatkezelések biztonsági fokozatának megállapításához elemezni kell:  

a) a kezelt személyes adatok jogosulatlan megismerésével, megváltoztatásával, törlésével, a hardver- és 

szoftvereszközök megrongálásával járó kockázatot és a várható kárt; 

b) azt, hogy helyreállítható-e a sérült adatállomány, valamint az esetleges helyreállítás ráfordításait, a személyes 

adatok reprodukálásához szükséges adatforrások rendelkezésre állását, a manuális háttérnyilvántartásból az 

elveszített adatok pótlásának lehetőségét;  

c) azt, hogy a kezelt személyes adatok jellegére tekintettel indokolt-e megkülönböztetett biztonsági előírásokat 

alkalmazni;  

d) az adatbiztonságot veszélyeztető más kockázati elemeket.  

Az adatkezelés biztonsága megvalósítása érdekében a Társaság fizikai, logikai és adminisztratív kontrollokat alkalmaz 

együttesen. 

 

IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK 

A Társaságnak az adatkezelése során az alábbi jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelelően kell eljárnia, a jelen belső 

szabályzatban foglaltak szerint: 

- Az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) 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 (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) 

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: 

Info tv.) 

- a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 

A Poli-Farbe Vegyipari Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a 

jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. 

A Poli-Farbe Vegyipari Kft. fenntartja magának a jogot az adatkezelési tájékoztató módosításához.  


