
Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbiakat. A 
honlapunk vagy bármely oldalának megnyitása az alábbi 

nyilatkozatunkban foglaltak elfogadását jelenti. 

  

A Sárvár Távhő Hőtermelő és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Sárvár Távhő Kft.) honlapja 

(www.sarvartavho.hu) mindenfajta személyes jellegű információ megadása nélkül szabadon 

látogatható. A Honlapon megismerhetők a vállalat termékei, szolgáltatásai. Amennyiben a 

honlapon keresztül, vagy az azon, illetve bármely más – a Sárvár Távhő Kft. tulajdonát képező 

vagy a Sárvár Távhő Kft.-től származó – hivatalos dokumentumon feltüntetett e-mail címet 

felhasználva Ön személyes adatokat (pl. név, cím, e-mail cím, telefonszám, faxszám) ad meg, 

ezzel hozzájárulását adja, hogy megadott adatait a Sárvár Távhő Kft. nyilvántartsa, kezelje és 

feldolgozza mindaddig, amíg Ön kifejezetten nem kezdeményezi adatainak törlését. Az 

adatszolgáltatás önkéntes. 

A felhasználók személyes adatainak védelme fontos kérdés a Sárvár Távhő Kft. számára és 

a  Sárvár Távhő Kft. minden webes tevékenysége összhangban van a magyar adatvédelmi és 

adatbiztonsági jogszabályokkal. A Sárvár Távhő Kft. mindazon természetes személyek személyes 

adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, akik a fentiek 

értelmében személyes adatot adtak meg a Sárvár Távhő Kft. részére, és gondoskodik az adatok 

biztonságáról, kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi 

rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek. Személyes adatnak minősül minden olyan 

adat, amely bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel 

kapcsolatba hozható, továbbá az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. 

A Sárvár Távhő Kft. kijelenti, hogy a tudomására jutott személyes adatok feldolgozása és kezelése 

során maradéktalanul betartja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 

nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) rendelkezéseit, és az interneten keresztül 

megadott valamennyi személyes adatot ugyanolyan biztonsági fokú védelemmel kezeli, mint az 

egyéb úton rendelkezésére bocsátott adatokat. A Sárvár Távhő Kft. a tudomására jutott személyes 

adatokat védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra 

hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. 

A Sárvár Távhő Kft. személyes adatait arra használja, hogy megválaszolja kérdéseit, feldolgozza 

megrendeléseit, és biztosítsa a kedvezményes ajánlatokhoz vagy speciális információkhoz való 

hozzáférést. Ennek érdekében szükség lehet arra, hogy a Sárvár Távhő Kft. további 

adatfeldolgozás céljából átadja ügyfelei adatait – a törvényben meghatározott esetben és keretek 

között- külső szolgáltatók számára. A Sárvár Távhő Kft. az ügyfelei személyére, adataira, üzleti 

kapcsolataira gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira vonatkozó, továbbá a vagyoni 

helyzetére,a Sárvár Távhő Kft.-vel kötött szerződéseire vonatkozó valamennyi adatot, tényt, 

információt, megoldást a jogszabályok által előírt titokként kezeli. 



Kérelmére a Sárvár Távhő Kft tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, valamint bármikor kérheti 

adatai helyesbítését, illetve – jogszabályban elrendelt adatkezelés esetét kivéve – törlését. A 

rögzített adatok kezelője a Sárvár Távhő Kft., adatvédelmi nyilvántartási száma: …… 

Tájékoztatjuk, hogy a www.sarvartavho.hu honlapon megjelenő információk és adatok kizárólag 

tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, esetleges módosulásáért a Sárvár Távhő Kft. 

felelősséget nem vállal. A Sárvár Távhő Kft. által nyújtott szolgáltatások hatályos feltételeit az 

ügyfélszolgálati irodában elhelyezett Üzletszabályzat tartalmazzák. 

A Sárvár Távhő Kft. minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy ezen a weboldalon 

pontos és teljes információ jelenjen meg. Felhívjuk a figyelmüket azonban arra, hogy a Sárvár 

Távhő Kft. nem vállal felelősséget a Honlappal kapcsolatban, annak használatából, használatra 

képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, vonal- vagy 

rendszerhibából eredő károkért, amennyiben azok a Honlapon található adatoknak a Sárvár Távhő 

Kft. független, vagy rajta kívülálló más személy által történő illetéktelen megváltoztatása 

következtében, vagy egyéb hasonló ok folytán keletkeznek. Az ügyfelek rosszindulatú programok 

elleni nem megfelelő védelméből adódó fertőzések, támadások, és ezáltal történő adatlopás, 

adatvesztés, vagy az adatok bárki által történő megváltoztatása következtében keletkező károkért 

a Sárvár Távhő Kft. szintén nem vállal felelősséget. 

A Sárvár Távhő Kft. weboldalán szereplő nevek, térképek, képek, tájékoztatók, elemzések és 

egyéb információs anyagok, illetve letölthető dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak. A 

weboldalaink tartalmának akár részben, akár egészben történő, a saját személyes használatot 

meghaladó vagy attól eltérő célú bármilyen használatához – a Sárvár Távhő Kft. előzetes, írásos 

hozzájárulása szükséges. 

 


