Adatvédelmi nyilatkozat
Köszönjük, hogy érdeklődik a HYDAC-cégszövetség weboldalai és vállalatai iránt. Nagy
hangsúlyt helyezünk az Ön személyes adatainak védelmére. Személyes adatnak minősül
minden olyan információ, amely egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre
vonatkozik (a továbbiakban: adatok). Ide tartozik pl. az IP-cím, a lakcím, név, e-mail cím
vagy a telefonszám is.
Az adatokat alapvetően csak a műszaki szempontból szükséges mértékben gyűjtjük. Az
alábbi adatvédelmi nyilatkozattal arról szeretnénk Önt tájékoztatni, hogy mely adatokat
milyen célból kezeljük, amikor Ön a weboldalainkat meglátogatja.
I.

Az adatkezelő neve és címe

Az általános adatvédelmi rendelet 4. cikkének 7. pontja alapján, valamint a tagállamok egyéb
nemzeti adatvédelmi törvényei és egyéb adatvédelmi rendelkezései értelmében az
adatkezelő:
HYDAC Verwaltung GmbH
66273 Sulzbach/Saar
Hirschbachstraße 4
Postafiók 12 51
Németország
Tel.: +49 (0) 68 97 509-01
E-mail: info@hydac.com
Weboldal: https://www.hydac.com
II.

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

Ha kérdése merül fel adatai kezelésével kapcsolatban, akkor kérjük, forduljon az
adatvédelmi tisztviselőhöz.
A HYDAC-cégszövetség közös adatvédelmi tisztviselője az alábbi címen érhető el:
Adatvédelmi Központ
66280 Sulzbach/Saar
Hirschbachstraße 4
Werk 19
Németország
Tel.: +49 (0) 68 97 / 509 9398
E-mail: datenschutz@hydac.com
III.

Általános tudnivalók az adatkezelésről
1. Az adatkezelés mértéke

Weboldalaink felhasználóinak adatait alapvetően csak olyan mértékben használjuk fel, amely
szükséges a működőképes weboldal, valamint a tartalmak és teljesítmények biztosításához.
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A felhasználók adatait a törvényben szabott jogalapok szerint, és csak az általunk előre
meghatározott célokból kezeljük.
2. Az adatkezelés jogalapja
A HYDAC-cégszövetség vállalatai az általános adatvédelmi
rendelkezésekkel összhangban végez adatkezelési műveleteket.

rendeletben

foglalt

Hozzájárulás
Amennyiben megszerezzük az érintett személy hozzájárulását adatainak kezeléséhez, akkor
az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke 1. bekezdésének a) pontja szolgál jogalapként.
Egy szerződés vagy a szerződést előkészítő intézkedések teljesítése
Ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik
fél, az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke 1. bekezdésének b) pontja szolgál
jogalapként. Ez olyan adatkezelésre is vonatkozik, amely a szerződés megkötését
megelőzően a lépések megtételéhez szükséges.
Jogi kötelezettség
Ha az adatkezelés a vállalatainkra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges,
akkor az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke 1. bekezdésének c) pontja szolgál
jogalapként.
Jogos érdek
Amennyiben az adatkezelés vállalataink vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges, és ezen érdekekkel szemben nem élveznek elsőbbséget az
érintett érdekei vagy alapvető jogai és szabadsága, akkor az általános adatvédelmi rendelet
6. cikke 1. bekezdésének f) pontja szolgál jogalapként.
3. Az adatok törlése és az adattárolás időtartama
Az érintett személyek adatai törlésre kerülnek vagy az adatkezelés mértéke korlátozásra
kerül, amint az adatkezelés célja teljesült. Ezen felül akkor kerülhet sor adattárolásra, ha ezt
az európai vagy nemzeti törvényalkotó uniós jogszabályokban, törvényekben vagy egyéb, az
adatkezelőre vonatkozó előírásokban elrendelte. Az adatkezelés korlátozására vagy az
adatok törlésére akkor is sor kerül, ha lejár egy, a nevezett jogszabályokban előírt
adattárolási időtartam, kivéve abban az esetben, ha az adatok tovább történő tárolása egy
szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges.
IV.

A weboldal rendelkezésre bocsátása és a naplófájlok létrehozása
1. Az adatkezelés leírása és mértéke

Ha Ön a weboldalt csak tájékozódás céljából használja, azaz ha nem regisztrál és egyéb
módon sem továbbít nekünk információkat, akkor csak azokat az adatokat gyűjtjük össze,
amelyeket az Ön böngészője közvetít a szerverünkre. Ha szeretné megtekinteni
weboldalunkat, akkor műszaki szempontból az alábbi adatokra van szükségünk ahhoz, hogy
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megmutathassuk Önnek weboldalunkat, és a megfelelő stabilitást és biztonságot
biztosíthassuk Önnek.
Eközben az alábbi adatokat gyűjtjük össze:
•

A böngésző típusára és a felhasznált verzióra vonatkozó információk

•

A felhasználó által alkalmazott operációs rendszer

•

A felhasználó internet szolgáltatója

•

A felhasználó IP-címe

•

A hozzáférés dátuma és időpontja

•

Weboldalak, amelyekről a felhasználó rendszere a weboldalunkra jutott

•

Weboldalak, amelyeket a felhasználó rendszere a weboldalunkon keresztül előhívott

Az adatok szintén a rendszerünk naplófájljaiban tárolódnak. Az adatokat nem a felhasználó
más adataival együtt tároljuk.
2. Az adatkezelés jogalapja
A szükséges adatok összegyűjtésének és ideiglenes tárolásának jogalapját az általános
adatvédelmi rendelet 6. cikke 1. bekezdésének f) pontja képezi.
3. Az adatkezelés célja
Az adatok rendszer általi összegyűjtése és ideiglenes tárolása a weboldalnak a felhasználó
számítógépén történő rendelkezésre bocsátáshoz szükséges.
E célokból az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke 1. bekezdésének f) pontja alapján
jogos igényt támasztunk.
4. Az adattárolás időtartama
Az adatok törlésre kerülnek, amint azok már nem szükségesek az adatgyűjtés céljának
eléréséhez. A weboldal rendelkezésre állásához szükséges adatgyűjtés esetén ez akkor
következik be, amikor Ön bezárja a böngészőt.
5. A tiltakozás és az adatok törlésének lehetősége
A weboldal rendelkezésre állásához szükséges adatgyűjtés és az adatok naplófájlban
történő tárolása feltétlenül szükséges a weboldal üzemeltetéséhez. Ennek következtében a
felhasználó nem élhet az általános adatvédelmi rendelet 21. cikkében foglalt tiltakozáshoz
való jogával.
V.

Sütik használata
1. Az adatkezelés leírása és mértéke
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Egyes oldalakon sütiket használunk annak érdekében, hogy vonzóbbá tegyük a
weboldalainkon tett látogatást, és lehetővé tegyük egyes funkciók használatát. Az
úgynevezett sütik kis szövegfájlok, amelyeket az Ön böngészője a számítógépén helyezhet
el. A böngészőt Ön a kívánságának megfelelően akár úgy is beállíthatja, hogy értesítéseket
kapjon a sütik elhelyezéséről, és minden egyes esetben dönthessen azok elfogadásáról,
illetve általánosságban is elfogadhatja vagy kizárhatja a sütiket. A sütik többféle célra is
felhasználhatók, pl. annak felismerésére, hogy számítógépe egyszer már kapcsolódott egy
webhelyhez (tartós sütik), vagy a legutóbbi webhelyek tárolására (munkamenet-sütik).
A weboldal előhívásakor az alábbi sütik kerülnek összegyűjtésre:
•

Felhasználói nyelv

•

Munkamenet süti

•

Adatvédelmi süti (CookiePolicy)

Az alábbi sütik csak a weboldal bizonyos funkcióinak alkalmazása esetén kerülnek
összegyűjtésre:
•

Kéréslista

•

Kapcsolatfelvételi űrlap

•

Árucímke

•

A bejelentkezési azonosító esetén (csak akkor, amikor a felhasználó bejelentkezik a
rendszerbe)

•

Mobil/asztali nézet

•

OpenStreetMap hiba űrlap

Azért használunk sütiket, hogy növeljük a felhasználói kényelmet az Önök számára.
Weboldalunk egyes elemeihez szükséges, hogy az oldalt előhívó böngésző az oldal
lecserélését követően is azonosítható legyen.
A sütikben ennek során többek között az alábbi adatok tárolódnak és továbbítódnak:
•

Nyelvi beállítások

•

Bejelentkezési információk

•

Adatok, amelyek az űrlapokban beírásra kerülnek

A weboldalunkon ezért olyan sütiket használunk, amelyek lehetővé teszik a felhasználó
szörfölési viselkedésének elemzését (ehhez lásd a IX. pontot).
2. Az adatkezelés jogalapja
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Az adatok műszaki szempontból szükséges sütikkel történő kezelésének jogalapja az
általános adatvédelmi rendelet 6. cikke 1. bekezdésének f) pontja.
Az adatok elemzés céljából szükséges sütikkel történő kezelésének jogalapja a felhasználó
hozzájárulása esetén az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke 1. bekezdésének a) pontja.
3. Az adatkezelés célja
A műszaki szempontból szükséges sütik használatának célja, hogy a felhasználók számára
megkönnyítsék a weboldalak használatát. A weboldalaink néhány funkciója sütik
alkalmazása nélkül nem kínálható fel. Ezekhez szükséges, hogy a böngésző oldalváltást
követően is felismerhető maradjon.
Az alábbi alkalmazásokhoz használunk sütiket:
•

Keresett kifejezések megjegyzése

•

A bejelentkezési azonosító tárolása

•

A felhasználó munkamenet-azonosítójának tárolása. Ily módon a böngésző bezárása
után is megmarad a felhasználó kéréslistája.

•

A kéréslista kapcsolati adatainak tárolása

•

A kiválasztott felhasználói nyelv és az ország tárolása

•

Az arra vonatkozó információ tárolása, hogy a felhasználó a mobil weboldalon
tartózkodik-e

A műszaki szempontból szükséges sütikkel gyűjtött felhasználói adatokat nem használjuk
felhasználói profilok létrehozására.
Az elemző sütik használatának célja a weboldalunk és az azon található tartalmak javítása.
Az elemző sütikből megtudhatjuk a weboldal használatának módját. Így folyamatosan
tökéletesíthetjük az ajánlatunkat.
E célokból az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke 1. bekezdésének f) pontja alapján
jogos igényt támasztunk.
4. Az adattárolás időtartama
Az adattárolás időtartama az alkalmazott sütitől függ.
A weboldal előhívásakor összegyűjtésre kerülő sütik:
•

Felhasználói nyelv és ország: 90 nap

•

Munkamenet süti: a böngésző bezárása után

•

Adatvédelmi süti (CookiePolicy): ½ év
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Csak a weboldal bizonyos funkcióinak alkalmazása esetén összegyűjtésre kerülő sütik:
•

Kéréslista: 1 év

•

Kapcsolatfelvételi űrlap: 90 nap

•

Árucímke: 1 év

•

A bejelentkezési azonosító esetén (csak akkor, amikor a felhasználó bejelentkezik a
rendszerbe): a bezárást követően törlődik a süti

•

Mobil/asztali nézet: a munkamenetet követően törlődik a süti

•

OpenStreetMap hiba űrlap: a munkamenetet követően törlődik a süti

5. Az ellenvetés és az adatok törlésének lehetősége
Böngészője beállításainak módosításával kikapcsolhatja vagy korlátozhatja a sütik átvitelét.
Az elmentett sütik bármikor törölhetők. Ez akár automatikusan is végrehajtható. Ha Ön
kikapcsolja a weboldalunkhoz tartozó sütiket, akkor előfordulhat, hogy nem használható
teljes mértékben a weboldal összes funkciója.
Ha Ön korábban nyilatkozott az elemző süti elfogadásáról, és most szeretné visszavonni
jóváhagyását, akkor a beállítást itt találhatja meg: https://hydac.com/privacy.
VI.

Regisztráció
1. Az adatkezelés leírása és mértéke

A felhasználók adataik megadásával regisztrálhatnak weboldalainkon. Az adatokat egy
beviteli maszkba kell beírni, ahonnan hozzánk továbbítódnak és mi tároljuk őket. Az adatokat
harmadik félnek nem adjuk ki.
A felhasználó által kitöltendő űrlapok tartalmától függően többek között az alábbi adatokat
gyűjtjük össze a regisztrációs folyamat során:
•

Vezetéknév és utónév

•

Postacím

•

E-mail cím

•

Telefonszám

•

Cégnév

A regisztráció időpontjában még az alábbi adatokat tároljuk:
•

A felhasználó IP-címe

•

A regisztráció dátuma és pontos időpontja

6

A regisztrációs folyamat keretében a felhasználó adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását
kérjük.
2. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja a felhasználó hozzájárulása esetén az általános adatvédelmi
rendelet 6. cikke 1. bekezdésének a) pontja.
Ha a regisztráció olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a felhasználó az
egyik fél, vagy ha a szerződést előkészítő intézkedésekhez szükséges, akkor az általános
adatvédelmi rendelet 6. cikke 1. bekezdésének b) pontja szolgál jogalapként.
3. Az adatkezelés célja
A felhasználó regisztrálása egyes tartalmak és teljesítések weboldalunkon történő
fenntartásához szükséges.
A felhasználó regisztrációja emellett szükséges lehet a felhasználóval kötött szerződés
teljesítéséhez vagy a szerződést előkészítő intézkedések megtételéhez.
4. Az adattárolás időtartama
Az adatokat töröljük, amint a felhasználó visszavonja az adatkezelésre vonatkozó
hozzájárulását.
5. Az ellenvetés és az adatok törlésének lehetősége
Ön felhasználóként bármikor törölheti regisztrációját. Az Önről tárolt adatok bármikor
módosíthatók.
A visszavonást megteheti írásban vagy e-mailben az I. pontban leírt helyre címezve,
jövőbeni hatállyal.
Amennyiben az adatok egy szerződés teljesítéséhez vagy a szerződést előkészítő
intézkedések megtételéhez szükségesek, akkor az adatok idő előtt csak abban az esetben
törölhetők, ha a törlést nem akadályozzák szerződésben vagy jogszabályban foglalt
kötelezettségek.
VII.

Kapcsolatfelvételi űrlap és e-email küldése
1. Az adatkezelés leírása és mértéke

Weboldalainkon kapcsolatfelvételi űrlap található, amely az elektronikus kapcsolatfelvételhez
használható fel. Ha a felhasználó él ezzel a lehetőséggel, akkor a beviteli maszkba beírt
adatok hozzánk továbbítódnak és mi tároljuk őket.
Többek között az alábbi adatokat gyűjtjük össze és tároljuk:
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•

Vezetéknév és utónév

•

E-mail cím

•

Telefonszám

•

Postacím

•

Cégnév

•

Kérés szövege

Az üzenet elküldésének időpontjában még az alábbi adatokat tároljuk:
•

A felhasználó IP-címe

•

A regisztráció dátuma és pontos időpontja

A küldési folyamathoz szükséges adatkezeléshez hozzájárulást kérünk Öntől, és felhívjuk
figyelmét a jelen adatvédelmi nyilatkozatra.
Alternatívaként a rendelkezésre bocsátott e-mail címen is történhet kapcsolatfelvétel. Ebben
az esetben a felhasználó e-mailben továbbított adatait tároljuk.
Ezzel kapcsolatban az Ön adatait nem továbbítjuk harmadik fél számára. Az adatokat
kizárólag a beszélgetés feldolgozására használjuk fel.
2. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja a felhasználó hozzájárulása esetén az általános adatvédelmi
rendelet 6. cikke 1. bekezdésének a) pontja.
Az e-mail küldéssel kapcsolatban történő adatkezelés jogalapját az általános adatvédelmi
rendelet 6. cikke 1. bekezdésének f) pontja biztosítja.
Ha az e-mailben történő kapcsolatfelvétel célja szerződéskötés, akkor általános adatvédelmi
rendelet 6. cikke 1. bekezdésének b) pontja kiegészítő jogalapot biztosít.
3. Az adatkezelés célja
A beviteli maszkból történő adatkezelés csak a kapcsolatfelvétel feldolgozása céljából
szükséges. E-mailben történő kapcsolatfelvétel esetén ez magában foglalja az adatkezelésre
vonatkozó szükséges jogos érdeket is.
A küldési folyamat során kezelt többi adat arra szolgál, hogy megakadályozzuk a
kapcsolatfelvételi űrlappal történő visszaélést, és biztosítsuk az informatikai rendszerek
biztonságát.
4. Az adattárolás időtartama
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Az adatok törlésre kerülnek, amint azok már nem szükségesek az adatgyűjtés céljának
eléréséhez. A kapcsolatfelvételi űrlap beviteli maszkjából kapott adatokra, valamint az emailben küldött adatokra ez akkor vonatkozik, ha befejeződött illetve bezárult a
felhasználóval folytatott párbeszéd. A párbeszéd akkor számít befejezettnek, ha a
körülmények alapján úgy tűnik, hogy az adott tényállás végérvényesen tisztázódott.
5. Az ellenvetés és az adatok törlésének lehetősége
A felhasználónak bármikor lehetősége van arra, hogy visszavonja az adatkezelésre
vonatkozó hozzájárulását. Ha a felhasználó e-mailben lép kapcsolatba velünk, akkor
bármikor visszavonhatja az adatai tárolására vonatkozó jóváhagyását. A párbeszéd ilyen
esetben nem folytatható.
A visszavonást megteheti írásban vagy e-mailben az I. pontban leírt helyre címezve,
jövőbeni hatállyal.
Ebben az esetben valamennyi, a kapcsolatfelvétel során tárolt adat törlésre kerül.
VIII.

Pályázati eljárás
1. Az adatkezelés leírása és mértéke

Pályázatok benyújtásához egy szolgáltató által fenntartott pályázati portált veszünk igénybe.
Az eljárás keretében többek között az alábbi adatokat kezeljük:
•

Megszólítás

•

Vezetéknév és utónév

•

E-mail cím

•

Jelszó

•

Telefonszám

•

Mobilszám

•

Postacím

•

Pályázati dokumentáció és egyéb iratok

•

Megjegyzés szövege

•

LinkedIn profil

•

Xing profil

2. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapját a felhasználó hozzájárulása képezi az általános adatvédelmi
rendelet 6. cikke 1. bekezdésének a) pontja értelmében.
3. Az adatkezelés célja
9

Az adatkezelés célja a pályázatkezelés lebonyolítása. Az adatok a pályázati eljárás
lefolytatásához szükségesek.
4. Az adattárolás időtartama
A pályázati adatokat az álláshely betöltését követő hat hónap elteltével töröljük, kivéve
abban az esetben, ha a pályázó munkaviszonyba kerül nálunk.
5. Az ellenvetés és az adatok törlésének lehetősége
A felhasználónak bármikor lehetősége van arra, hogy visszavonja az adatkezelésre
vonatkozó hozzájárulását.
A visszavonást megteheti írásban vagy e-mailben az I. pontban leírt helyre címezve,
jövőbeni hatállyal.
IX.

A Matomo (korábban PIWIK) által végzett webelemzés
1. Az adatkezelés leírása és mértéke

Weboldalunkon a Matomo (korábban PIWIK) nevű nyílt forráskódú webelemző szolgáltatást
használjuk felhasználóink böngészési szokásainak elemzésére. A szoftver egy sütit helyez el
a felhasználó számítógépén (a sütikre vonatkozó információkat lásd fent). Weboldalunk
egyes oldalainak lehívása során az alábbi adatokat tároljuk:
•

A felhasználó lehívó rendszere IP-címének 2 byte-ja

•

A lehívott weboldal

•

Az a weboldal, amelyről a felhasználó a lehívott weboldalra jutott (referrer)

•

A lehívott weboldalon keresztül lehívott aloldalak

•

A weboldalon töltött idő tartama

•

A weboldal lehívásának gyakorisága

•

A böngésző típusára és a felhasznált verzióra vonatkozó információk

•

A felhasználó által alkalmazott operációs rendszer

•

A felhasználó internet szolgáltatója

A szoftver kizárólag a weboldalunk szerverein fut. Az adatok csak ott tárolódnak. Az adatokat
harmadik félnek nem adjuk ki.
A szoftver úgy van beállítva, hogy nem a teljes IP-címek tárolódnak, az IP-cím 2 byte-ját
letakarják (pl.: 192.168.xxx.xxx). A lerövidített IP-cím ily módon nem rendelhető hozzá a
lehívó számítógéphez.
2. Az adatkezelés jogalapja
A felhasználók adatai kezelésének jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke 1.
bekezdésének a) pontja.
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3. Az adatkezelés célja
A felhasználók adatainak kezelése a felhasználói viselkedés statisztikai elemzését teszi
lehetővé számunkra optimalizálási és marketing célokból. A kinyert adatok értékelésével
információkat állíthatunk össze a weboldalunk egyes részeinek használatáról. Ennek
köszönhetően
folyamatosan
javíthatjuk
weboldalunk
minőségét,
és
még
felhasználóbarátabbá tehetjük.
Az adatkezelésre csak a felhasználó kifejezett hozzájárulásával kerülhet sor. Az IP-cím
anonimizálásával megfelelő módon szem előtt tartjuk a felhasználó adatvédelemre
vonatkozó érdekeit.
4. Az adattárolás időtartama
Az adatok törlődnek, amint már nincs szükség rájuk a statisztikai célú rögzítéshez.
5. A tiltakozás és az adatok törlésének lehetősége
A sütik a felhasználó számítógépén tárolódnak, és azt a számítógép továbbítja a mi
oldalunkra. Ezért Ön, mint felhasználó teljes mértékben ellenőrzése alatt tarthatja a sütik
használatát. Böngészője beállításainak módosításával kikapcsolhatja vagy korlátozhatja a
sütik átvitelét. Az elmentett sütik bármikor törölhetők. Ez akár automatikusan is
végrehajtható. Ha Ön kikapcsolja a weboldalunkhoz tartozó sütiket, akkor előfordulhat, hogy
nem használható teljes mértékben a weboldal összes funkciója.
A weboldalunkon folytatott elemzési folyamathoz felkínáljuk felhasználóinknak az opt-out
(kimaradás) lehetőségét. Ehhez követniük kell a megfelelő hivatkozást. Ehhez egy újabb süti
kerül az Ön rendszerébe, amely jelzi a rendszerünk számára, hogy ne tárolja a felhasználó
adatait. Ha a felhasználó időközben törli az adott sütit a rendszeréből, akkor újból el kell
helyeznie az opt-out sütit.
A Matomo szoftver magánszférára vonatkozó beállításairól további információkat az alábbi
linken talál: https://matomo.org/docs/privacy/.
X.

Az érintett személy jogai

Ha az Ön adatait kezeljük, akkor Ön az általános adatvédelmi rendelet értelmében érintett
személlyé válik, és az adatkezelővel szemben Önnek az alábbi jogai keletkeznek:
1. Hozzáférési jog az általános adatvédelmi rendelet 15. cikke értelmében
Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.
Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, akkor Ön jogosult arra, hogy a következő
információkhoz hozzáférést kapjon:
•

az adatkezelés céljai;
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•

az érintett személyes adatok kategóriái;

•

azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes
adatokat közölték vagy közölni fogják;

•

a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges,
ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

•

az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes
adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen
személyes adatok kezelése ellen;

•

a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

•

ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető
információ;

•

az általános adatvédelmi rendelet 22. cikkének (1) és (4) bekezdésében említett
automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább
ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk,
hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen
várható következményekkel jár.

Ön jogosult arra, hogy információkat kapjon arra vonatkozóan, hogy az Ön személyes
adatait harmadik országbeli címzettekhez, illetve nemzetközi szervezetekhez továbbítják-e.
Ilyen esetben az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan
a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.
2. A helyesbítéshez való jog
Önnek helyesbítéshez és/vagy kiegészítéshez való joga van az adatkezelővel szemben,
amennyiben az Önre vonatkozó kezelt adatok hibásak vagy hiányosak. Az adatkezelő
haladéktalanul eleget kell, hogy tegyen a helyesbítésre vonatkozó felhívásnak.
3. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az
alábbiak valamelyike teljesül:
•

ha Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a
személyes adatok pontosságát;

•

az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
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•

az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de
Ön

igényli

azokat

jogi

igények

előterjesztéséhez,

érvényesítéséhez

vagy

védelméhez; vagy
•

ha Ön az általános adatvédelmi rendelet 21. cikkének (1) bekezdése szerint
tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai
elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen adatokat a tárolás
kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak
védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet
kezelni.
Ha a fenti feltételek alapján korlátozták az adatkezelést, akkor az adatkezelő előzetesen
tájékoztatja Önt az adatkezelés korlátozásának feloldásáról.
4. A törléshez való jog
a. Törlési kötelezettség
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre
vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy ezeket a személyes
adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
•

Az Önre vonatkozó adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat
gyűjtötték vagy más módon kezelték.

•

Ön visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének
a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja.

•

Ön a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs
elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy Ön a 21. cikk (2) bekezdése
alapján tiltakozik az adatkezelés ellen.

•

Az Ön személyes adatait jogellenesen kezelték.

•

A személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban
előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

•

Az Ön személyes adatainak gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett,
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan
került sor.
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b. Információk harmadik fél számára
Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta az Ön személyes adatait, és az általános
adatvédelmi rendelet 17. cikkének (1) bekezdése értelmében azt törölni köteles, az elérhető
technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen
elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy
tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön érintettként kérelmezte tőlük a
szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának,
illetve másodpéldányának törlését.
c. Kivételek
A törléshez való jog nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:
•

a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása
céljából;

•

a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy
tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az
adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat
végrehajtása céljából;

•

a 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének
megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

•

a 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából,
tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az a)
pontban

említett

jog

valószínűsíthetően

lehetetlenné

tenné vagy

komolyan

veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
•

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

5. Tájékoztatásra vonatkozó jog
Ha Ön érvényesítette az adatkezelővel szemben az adatkezelésre vonatkozó helyesbítési,
törlési vagy korlátozási jogát, akkor az adatkezelő köteles minden címzettel közölni, akikkel
közölte az Ön személyes adatait, hogy az adatkezelést helyesbíteni, törölni vagy korlátozni
kell, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.
Önt kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
6. Az adathordozhatósághoz való jog
Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban
megkapja. Ön továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek
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továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat
a rendelkezésére bocsátotta, ha:
•

az adatkezelés a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének
a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti
szerződésen alapul; és

•

az adatkezelés automatizált módon történik.

Ezen jog gyakorlása során Ön jogosult továbbá arra, hogy – ha ez technikailag
megvalósítható – kérje személyes adatainak adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. Ez
a jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
Az adatok hordozhatóságához való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.
7. A tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen,
ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
Ebben az esetben az adatkezelő az Ön személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha
az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok
indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival
szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
kapcsolódnak.
Ha az Ön személyes adatainak kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, akkor
Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból
történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen
üzletszerzéshez kapcsolódik.
Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése
ellen, akkor az Ön személyes adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan
és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve Ön a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon
alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.
8. Az adatvédelmi jogi hozzájáruló nyilatkozat visszavonására vonatkozó jog
Ön az adatvédelmi jogi hozzájáruló nyilatkozatát bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás
visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét.
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9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen –
ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna
vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ez nem alkalmazandó abban az
esetben, ha a döntés:
•

az Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében
szükséges;

•

meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi
lehetővé, amely az Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek
védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

•

az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

Ezek a döntések azonban nem alapulhatnak a személyes adatoknak a 9. cikk (1)
bekezdésében említett különleges kategóriáin, kivéve, ha a 9. cikk (2) bekezdésének a) vagy
g) pontja alkalmazandó, és az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek
védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.
Az előzőleg említett két esetben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az Ön
jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve Önnek legalább
azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze,
és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.
10. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
Ön az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül jogosult arra, hogy
panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a
munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az Ön megítélése
szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet.
Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a
panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy
a 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.
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