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Projekt neve

Munkaazonosító

Megrendelő
Magánszemély / cég: ......................................................................................................
Cím*: ................................................................................................................................

Beszállítás száma

Adószám*: ..................................................................................................
*Új ügyfél esetén!

Megjegyzés:

Árajánlat száma:

Kapcsolattartó: ................................................................................................................
Beszállító

Eredményközlés módja

steril

egyéb

40 ml

200g
vödör

50 ml

Mintavétel
ideje

0,5 liter

Mintatartó
1 liter

Mintatípus*

Email: .........................................................................................................................................
E-jegyzőkönyv  + Aláírt jegyzőkönyv (papír alapú)  + szkennelve  + word  + excel 
Jegyzőkönyv nyelve: magyar  angol  német 

Archiv tárolás

Kapcsolattartó: ...........................................................................................................................

Minta jele

Mellékletek

Vizsgálatok

Tartósítás

Tel.: ........................................................... Email: ..........................................................
Mintavevő

Kért határidő
24 óra (100% felár) 
48 óra (50% felár) 
72 óra (25% felár) 
7 munkanap

Egyéb
Megjegyzés

* Felszín alatti víz - FAV; Szennyvíz - SZV; Felszíni víz - FV; Ivóvíz - IV ; Talaj - T Hulladék - H Szennyvíziszap – SZVI; Felszíni vizek üledéke – FVÜ; Emissziós minta – EM; Munkahelyi levegő - ML; Környezeti
levegő – KL; Talajlevegő – TL; Egyéb környezeti minta - E

Megrendelő / Beszállító:
Név: ..........................................................................
Aláírás: ......................................................................
Dátum: .......................................................................

Laboratórium részéről helyszínen átvette:
Név: .......................................................................
Aláírás: ...................................................................
Dátum: ....................................................................

Laboratóriumban átvette:
Név: ......................................................................
Aláírás: ..................................................................
Dátum: ...................................................................

Alulírott Ügyfél tudomással rendelkezik arról, hogy a jelen Megrendelés alapján egyéb írásos megállapodás hiányában, az Ügyfél és a WESSLING Hungary Kft. között
létrejövő Szerződésre a www.wessling.hu/ címről letölthető általános szerződési feltételek irányadóak. Alulírott Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelen Megrendelésben nagy
kezdőbetűvel írt, nem tulajdonnevet jelölő fogalmak az általános szerződési feltételekben írt tartalommal bírnak. A Megrendelés aláírásával az Ügyfél kijelenti, hogy:
a)
a WESSLING Hungary Kft. általános szerződési feltételeit megismerte és elfogadta,
b)
a Megrendelésben valamennyi a Szerződés kapcsán jelentős tényt, körülményt feltüntetett,
c)
minden a Megrendeléssel kapcsolatos korábbi szóbeli vagy írásbeli nyilatkozata hatályát veszti, a Megrendelés tartalmazza ugyanis valamennyi nyilatkozatát,
továbbá
d)
korábbi szóbeli vagy írásbeli nyilatkozatát a Szerződés értelmezése során nem kívánja figyelembe venni.
A Megrendelést érintő lényeges körülmények: ......................................................................................................................................................................................................

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Mintaátvételi laphoz
Tisztelt Megrendelő!
Engedje meg, hogy a WESSLING Hungary Kft. (1045 Budapest, Anonymus utca 6., cégjegyzékszám:
01-09-167826) röviden, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (GDPR) 13.
cikke szerint tájékoztassa a Megrendelésével kapcsolatos személyes adatkezelés részleteiről.
Kérem, hogy szánjon időt a kezében tartott adatkezelési tájékoztató (Tájékoztató) tanulmányozására,
és amennyiben annak tartalmával kapcsolatosan bármilyen kérdése merülne fel, vagy további
tájékoztatásra lenne szüksége, kérem, hogy kérdéseit a WESSLING Hungary Kft. e célból létrehozott email címére írja meg: szemelyes.adatvedelem@wessling.hu.

IV. MELY CÍMZETTEK részére végez a WESSLING Hungary Kft. adattovábbítást?
A WESSLING Hungary Kft. személyes adatait szigorúan célhoz kötötten kezeli, így azok a WESSLING
magyarországi cégcsoport tagjain kívül harmadik személyek (adatfeldolgozók, vagy adatkezelők)
részére csak kivételes esetben, a WESSLING Hungary Kft. működésével összefüggő okból kerülhetnek
továbbításra (pl.: a WESSLING Hungary Kft. könyvvizsgálatát végző, a cégnyilvántartásban megjelölt
személy részére).

Felhívom egyúttal a figyelmét, hogy a WESSLING Hungary Kft. Általános Adatvédelmi Szabályzatát
(Szabályzat) a www.wessling.hu címen korlátozás nélkül hozzáférhetővé tette.

Biztosíthatom, hogy minden, a WESSLING Hungary Kft. részére adatfeldolgozást vagy egyéb
szolgáltatást végző cég a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli az Ön adatait, és ezt az
adatfeldolgozók tekintetében a WESSLING Hungary Kft. minden esetben, a jövőben is rendszeresen
ellenőrizni fogja.

I. MILYEN ADATOKAT kezel a WESSLING Hungary Kft. a Megrendeléssel kapcsolatban?

V. MIKÉNT tudom érvényesíteni az adatkezeléssel kapcsolatos jogaimat?

A WESSLING Hungary Kft. kizárólag a Mintavételi lapon megadott személyes adatokat (név, cím,
kapcsolattartó, telefonszám, e-mail cím, adószám, illetve a mintavételi lapon megadott
megjegyzések) kezeli.

Tájékoztatom, hogy a WESSLING Hungary Kft. csak abban az esetben tudja érdemben megvizsgálni az
adatkezeléssel kapcsolatos megkereséseit, amennyiben kérelme a Szabályzat 9. pontjában kijelölt
Adatvédelmi megbízott részére kerül írásban benyújtásra, vagy elektronikus úton megküldésre.
Indokolt esetben, előzetesen egyeztetett időpontban kérelme az Adatvédelmi megbízottnál szóban is
előterjeszthető, melyet jelenlétében az Adatvédelmi megbízott késedelem nélkül jegyzőkönyvbe
foglal.

II. MILYEN JOGALAPON kezeli személyes adataimat a WESSLING Hungary Kft.?
A WESSLING Hungary Kft. által megvalósított adatkezelés jogalapja (1) az eredményközlésig maga a
Megrendelés, (2) az eredményközléstől a Megrendeléshez kapcsolódó – öt éves – elévülési idő végéig
a WESSLING Hungary Kft. jogos érdeke, majd (3) az elévülési időt követően, a számlázási adatok
tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásai.

III. MILYEN JOGAIM vannak az adatkezelés időtartama alatt?
A WESSLING Hungary Kft. biztosítja Önnek a jogot arra, hogy
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

az adatkezelés részleteiről további tájékoztatást kérjen,
az általa kezelt személyes adataihoz az első alkalommal díjmentesen hozzáférjen,
a pontatlan személyes adat helyesbítését, a hiányos adat kiegészítését kérje,
a jogszerűtlenül (jogalap nélkül) kezelt személyes adat törlését kérje,
indokolt esetben az adatkezelés korlátozását kérje,
adatait belátásai szerint hordozza,
indokolt esetben tiltakozzon az adatkezelésen ellen,
az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonja, illetve
a WESSLING Hungary Kft. eljárásával vagy döntésével szemben jogorvoslattal éljen.

Felhívom figyelmét, hogy a jelen pontban felsorolt, a WESSLING Hungary Kft. adatkezeléséhez
kapcsolódó bizonyos jogok a Megrendelés státuszához és a II. pontban meghatározott jogalaphoz
igazodnak, így például a Megrendelés teljesítéséig egyetlen megadott adat törlését sem
kezdeményezheti.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét az Adatvédelmi megbízott harminc (30) napon belül bírálja el,
mely határidő indokolt esetben (a kérelem tárgya és körülményei függvényében) egy alkalommal,
további hatvan (60) nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatvédelmi
megbízott írásban tájékoztatja.
A WESSLING Hungary Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy a rosszhiszeműen, vagy
visszaélésszerűen ismételten előterjesztett kérelmek teljesítéséért eljárási költséget (adminisztratív
díjat) számítson fel.
Az Adatvédelmi megbízott intézkedéséről, illetve a kérelme elutasításának indokairól kérésének
megfelelően írásban, vagy elektronikus úton ad tájékoztatást.
Budapest, 2018. május 25.
Tisztelettel:
WESSLING Hungary Kft.
Dr. Zanathy László
ügyvezető

