FP v1 17/05/2018
MEGGER Hungária Kft. – ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK
Bevezetés
Ismerje meg a Megger csoport adatvédelmi nyilatkozatát.
A Megger tiszteletben tartja az Ön magánéletét, és elkötelezetten védi az Ön személyes adatait. A
jelen adatvédelmi nyilatkozat arról nyújt tájékoztatást, hogy hogyan kezeljük az Ön személyes
adatait, amikor felkeresi a weboldalunkat (függetlenül attól, hogy honnan keresi fel azt), továbbá
ismerteti az Ön adatvédelmi jogait, illetve azt, hogy milyen módon védi Önt a törvény.
A jelen adatvédelmi nyilatkozatot letöltheti Kérjük, hogy a Szójegyzéket is használja, mert
segítségével könnyebben megértheti a jelen adatvédelmi nyilatkozatban használt egyes fogalmak
jelentését.
1. FONTOS INFORMÁCIÓK ÉS BEMUTATKOZÁS
2. AZ ÖNRŐL GYŰJTÖTT ADATOK KÖRE
3. HOGYAN GYŰJTJÜK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?
4. HOGYAN HASZNÁLJUK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?
5. SZEMÉLYES ADATAINAK NYILVÁNOSSÁGRA HOZÁSA
6. NEMZETKÖZI ADATTOVÁBBÍTÁS
7. ADATBIZTONSÁG
8. ADATMEGŐRZÉS
9. AZ ÖN TÖRVÉNYES JOGAI
10. SZÓJEGYZÉK
1.

Fontos információk és bemutatkozás
A jelen adatvédelmi nyilatkozat célja
A jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy tájékoztassa Önt arról, hogyan gyűjti és dolgozza fel az
Ön személyes adatait a Megger, amikor Ön a jelen weboldalt használja. Ide tartozik minden olyan
adat, amelyet ezen a weboldalon keresztül megad – amikor feliratkozik a hírlevelünkre, amikor
terméket vagy szolgáltatást vásárol, vagy amikor valamilyen nyereményjátékon vesz részt.
A jelen weboldal nem gyerekek számára készült, és tudatosan nem gyűjtünk gyerekekkel
kapcsolatos adatokat.
Fontos, hogy a jelen adatvédelmi nyilatkozatot minden olyan egyéb adatvédelmi nyilatkozattal vagy
tisztességes adatkezelési nyilatkozattal együtt olvassa el, amelyeket időszakosan teszünk közzé,
amikor Önnel kapcsolatos személyes adatokat gyűjtünk vagy kezelünk. Ennek az a célja, hogy Ön
teljes mértékben tudatában legyen annak, hogy hogyan és milyen célból használjuk az adatait. A
jelen adatvédelmi nyilatkozat kiegészíti, nem pedig felülírja az egyéb nyilatkozatokat.
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Adatkezelő
A Meggert különböző jogi személyek alkotják. A jelen adatvédelmi nyilatkozatot a Megger csoport
nevében tettük közzé, így amikor a jelen adatvédelmi nyilatkozatban a „Megger”, „mi”, vagy
„vállalatunk” kifejezéseket használjuk, a Megger csoporton belül az Ön adatainak feldolgozásáért
felelős vállalatra utalunk. Amikor terméket vagy szolgáltatást vásárol tőlünk, tudatni fogjuk, hogy
mely jogi személy lesz az Ön adatainak kezelője. A Megger Group Limited a jelen weboldalért
felelős adatkezelőként jár el.
Vállalatunkon belül működik egy adatvédelmi részleg, amely a jelen adatvédelmi nyilatkozattal
kapcsolatos kérdések megválaszolásáért felel. Ha bármilyen kérdése van a jelen adatvédelmi
nyilatkozattal kapcsolatban, beleértve a törvényes jogainak érvényesítésére irányuló bármilyen
kérést, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken.
Kapcsolati adatok
Teljes elérhetőségünk:
Jogi személy teljes neve: Megger Hungária Kft.
E-mail-cím: info@megger.hu
Postai cím: 1027 Budapest, Vitéz u. 14/A. 1/1.
Az adatvédelmi nyilatkozat változásai, illetve az Ön azon kötelezettsége, hogy tájékoztasson
minket a változásokról
A jelen verzió utolsó frissítése 2018. április 30-án történt.
Fontos, hogy az Önről nyilvántartott személyes adatok pontosak és aktuálisak legyenek. Kérjük,
hogy tájékoztasson bennünket, ha a velünk való kapcsolata során változnának a személyes adatai.
Harmadik félre mutató hivatkozások
A jelen weboldal tartalmazhat harmadik felek weboldalaira, bővítményeire és alkalmazásaira mutató
hivatkozásokat. Ha ezekre a hivatkozásokra kattint vagy engedélyezi ezeket a csatlakozásokat,
akkor ezzel lehetővé tudja tenni harmadik feleknek, hogy Önnel kapcsolatos adatokat gyűjtsenek
vagy osszanak meg. Ezeket a harmadik felektől származó weboldalakat nem ellenőrizzük, és nem
vagyunk felelősek azok adatvédelmi nyilatkozataiért. Amikor elhagyja weboldalunkat, javasoljuk,
hogy olvassa el minden felkeresett weboldal adatvédelmi nyilatkozatát.
2.

Az Önről gyűjtött adatok köre
Személyes adatnak vagy személyes információnak minősül egy adott személyre vonatkozó összes
olyan információ, amely lehetővé teszi az illető beazonosítását. Ebbe nem tartoznak bele azok az
adatok, amelyek esetében a személyazonosságra utaló elemeket eltávolították (anonim adatok).
Különféle személyes adatokat gyűjthetünk, használhatunk, tárolhatunk és továbbíthatunk Önnel
kapcsolatban. Ezeket az alábbiak szerint csoportosítottuk:
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Személyazonosító adatok közé tartozik többek között a keresztnév, leánykori név, vezetéknév,
felhasználónév vagy egyéb azonosító, a családi állapot, titulus, születési dátum és nem.



Kapcsolattartási adatok közé tartozik többek között a számlázási cím, a szállítási cím, az email-cím és a telefonszámok.



Pénzügyi adatok közé tartoznak többek között a bankszámlaadatok és a bankkártyaadatok.



Tranzakciós adatok közé tartoznak többek között az Ön kimenő és bejövő fizetéseinek adatai,
valamint a tőlünk vásárolt termékek és szolgáltatások egyéb adatai.



Műszaki adatok közé tartozik az internetprotokoll- (IP) cím, a bejelentkezési adatai, a böngésző
típusa és verziója, az időzóna-beállítás és a földrajzi hely, a böngészőbővítmény-típusok és verziók, az operációs rendszer és platform, illetve azok az egyéb technológiák, amelyek a jelen
weboldalhoz való hozzáféréshez használt eszközökön találhatók.



Profiladatok közé tartozik többek között a felhasználóneve és a jelszava, a vásárlásai vagy
megrendelései, az érdeklődési köre, a preferenciái, a visszajelzései és a felmérésekre adott
válaszai.



Felhasználási adatok közé tartoznak többek között az azzal kapcsolatos információk, hogy Ön
hogyan használja a weboldalunkat, a termékeinket és a szolgáltatásainkat.



Marketing- és kommunikációs adatok közé tartoznak [a tőlünk és a velünk kapcsolatban álló
harmadik felektől kapott marketinganyagokra vonatkozó preferenciái, valamint az Ön által
előnyben részesített kommunikációs formák].

Emellett aggregált adatokat is gyűjtünk, felhasználunk és megosztunk – például bármilyen célú
statisztikai vagy demográfiai adatokat. Az aggregált adatok kinyerhetők az Ön személyes adataiból,
de ezek jogilag nem tekinthetők személyes adatoknak, mivel az ilyen adatok közvetlenül és
közvetve sem fedik fel az Ön kilétét. Például: a felhasználási adatok aggregálása által
kiszámolhatjuk egy adott weboldalfunkcióhoz hozzáférő felhasználók százalékos arányát. Ha
azonban az aggregált adatokat kombináljuk vagy összekapcsoljuk az Ön személyes adataival, és
azok így közvetlenül vagy közvetve alkalmasak az Ön beazonosítására, akkor a kombinált adatokat
személyes adatokként kezeljük, melyeket a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően
használunk.
Nem gyűjtünk semmilyen speciális kategóriába eső személyes adatot Önnel kapcsolatban (ide
tartozik az Ön faji vagy etnikai hovatartozása, vallási vagy filozófiai meggyőződése, szexuális élete,
szexuális irányultsága, politikai véleménye, szakszervezeti tagsága, valamint az egészségi
állapotára, illetve genetikai és biometrikai adataira vonatkozó információk). Ugyanígy nem gyűjtünk
bűnügyi nyilvántartásokkal és bűncselekményekkel kapcsolatos adatokat sem.
Ha nem bocsát rendelkezésre személyes adatokat
Ahol a törvény szerint vagy az Önnel kötött szerződés értelmében személyes adatokat kell
gyűjtenünk, és Ön nem bocsát rendelkezésre személyes adatokat, amikor erre szükség van, akkor
előfordulhat, hogy nem tudjuk teljesíteni az Önnel kötött vagy megkötni kívánt szerződést (például
annak érdekében, hogy árukat és szolgáltatásokat biztosítsunk Önnek). Ebben az esetben
előfordulhat, hogy vissza kell vonnunk az Ön által tőlünk kért terméket vagy szolgáltatást, de ebben
az esetben időben értesíteni fogjuk erről.
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3.

Hogyan gyűjtjük az Ön személyes adatait?
Különböző módszereket alkalmazunk arra, hogy adatokat gyűjtsünk Öntől és Önről. Ezek közé
tartoznak a következők:


Közvetlen kapcsolat. Személyazonosító, kapcsolattartási és pénzügyi adatait megadhatja
űrlapok kitöltésével, de úgy is, ha postai úton, telefonon, e-mailben vagy egyéb módon veszi fel
velünk a kapcsolatot. Ide tartoznak azok a személyes adatok, amelyet akkor ad meg, amikor:


termékeink vagy szolgáltatásaink iránt érdeklődik;



fiókot hoz létre a weboldalunkon;



feliratkozik a híreinkre vagy egyéb kiadványainkra;



marketinganyagokat kér tőlünk;



nyereményjátékra, promócióra vagy felmérésre jelentkezik; vagy



visszajelzést ad nekünk.



Automatizált technológiák vagy kapcsolat. Amikor weboldalunkra lép, előfordulhat, hogy
automatikusan gyűjtünk műszaki adatokat az eszközéről, valamint a böngészési műveleteiről és
mintázatairól. Ezeket a személyes adatokat cookie-k, szervernaplók és egyéb hasonló
technológiák használatával gyűjtjük. Akkor is kaphatunk Önnel kapcsolatos műszaki adatokat,
ha más oldalakra látogat el a cookie-jaink használatával. További részletekért, kérjük, olvassa el
cookie-irányelveinket is.



Harmadik felektől származó vagy nyilvánosan elérhető források. Előfordulhat, hogy
személyes adatokat kapunk Önről különféle harmadik felektől és nyilvános forrásokból, például
az alábbi módokon:


4.

Műszaki adatok az alábbi felektől:

(a)

EU-n kívüli székhelyű analitikai szolgáltatók, mint pl. a Google;

(b)

EU-n belüli vagy kívüli székhelyű hirdetési hálózatok; és

(c)

EU-n belüli vagy kívüli székhelyű keresésiadat-szolgáltatók.



Kapcsolattartási, pénzügyi és tranzakciós adatok EU-n belüli vagy kívüli székhelyű, műszaki,
fizetési és szállítási szolgáltatásokat nyújtó felektől.



Személyazonosító és kapcsolattartási adatok EU-n belüli vagy kívüli székhelyű adatbrókerektől
vagy tartalomszolgáltatóktól.



Személyazonosító és kapcsolattartási adatok EU-n belüli székhelyű, nyilvánosan hozzáférhető
forrásokból (pl. cégjegyzék, választási névjegyzék).

Hogyan használjuk az Ön személyes adatait?
Kizárólag akkor használjuk az Ön személyes adatait, amikor ez jogilag megengedett.
Leggyakrabban az alábbi körülmények között használjuk az Ön személyes adatait:


Amikor teljesítenünk kell az Önnel kötött vagy kötendő szerződést.



Amikor jogos érdekeink (vagy harmadik fél jogos érdekei) miatt van rá szükség, és az Ön
érdekei és alapvető jogai nem írják felül ezeket az érdekeket.
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Amikor meg kell felelnünk valamely jogi vagy szabályozási kötelezettségnek.

Alább részletesen kifejtjük azokat a jogalaptípusokat, amelyekre az Ön személyes adatainak
feldolgozásakor támaszkodni fogunk.
Személyes adatainak kezelésekor általában véve nem támaszkodunk jogalapként a hozzájárulásra,
kivéve, amikor harmadik fél közvetlen értékesítési célú kommunikációs anyagait küldjük el Önnek emailben vagy szöveges üzenetben. Joga van bármikor visszavonni a marketinganyagokhoz adott
hozzájárulását, csak vegye fel velünk a kapcsolatot a meggersales.dataprivacy@megger.com email-címen.
Személyes adatai használatának céljai
Alább táblázat formájában összefoglaltuk az összes olyan módszert, amellyel az Ön személyes
adatainak kezelése érdekében élni kívánunk, illetve azt is, hogy a jogalapok közül melyekre
támaszkodunk ilyenkor. Emellett jogos érdekeinket is meghatároztuk (adott esetben).
Vegye figyelembe, hogy személyes adatait egynél több jogalap szerint is feldolgozhatjuk, attól a
konkrét céltól függően, amelyre az adatait használjuk. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a
megger.hu@megger.com email címen, ha az alábbi táblázatban egynél több jogalap is szerepel, és
többet szeretne megtudni arról a konkrét jogalapról, amelyre személyes adatai feldolgozásakor
támaszkodunk.
Cél/tevékenység

Adattípus

A feldolgozás jogalapja, beleértve a
jogos érdek alapját

Új vásárlóként vagy beszállítóként
való regisztrálás

(a) Személyazonosító

Az Önnel kötött szerződés teljesítése

Egy megrendelés feldolgozása és
kiszállítása, beleértve a
következőket:

(a) Személyazonosító

(a) Az Önnel kötött szerződés teljesítése

(b) Kapcsolattartási

(b) A jogos érdekeink miatt szükséges (a
felénk való tartozások behajtására)

(a) Kifizetések, díjak és költségek
kezelése

(b) Kapcsolattartási

(c) Pénzügyi
(d) Tranzakciós

(b) A nekünk járó pénz beszedése
és behajtása

(e) Marketing- és
kommunikációs

Az Ön és köztünk lévő kapcsolat
kezelése, amelybe az alábbiak
tartoznak bele:

(a) Személyazonosító

(a) Az Önnel kötött szerződés teljesítése

(b) Kapcsolattartási

(b) Egy jogi kötelezettségnek való
megfelelés miatt szükséges

(a) Értesítjük Önt a feltételeinkkel
vagy adatvédelmi irányelveinkkel
kapcsolatos változásokról

(c) Profil
(d) Marketing- és
kommunikációs

(b) Arra kérjük, hogy írjon
értékelést vagy töltsön ki egy
felmérést
Nyereménysorsoláson való
részvétel lehetővé tétele, vagy

(c) Jogos érdekeink miatt szükséges
(azért, hogy nyilvántartásunkat
naprakészen tartsuk, és megvizsgáljuk,
hogy a vásárlók hogyan használják a
termékeinket/szolgáltatásainkat)

(a) Személyazonosító

(a) Az Önnel kötött szerződés teljesítése

(b) Kapcsolattartási

(c) Jogos érdekeink miatt szükséges
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Cél/tevékenység

Adattípus

A feldolgozás jogalapja, beleértve a
jogos érdek alapját

egy felmérés kitöltésének
lehetővé tétele

(c) Profil

(azért, hogy megvizsgáljuk, hogy a
vásárlók hogyan használják a
termékeinket/szolgáltatásainkat, hogy
továbbfejleszthessük azokat, a vállalatunk
pedig fejlődjön)

(d) Felhasználási
(e) Marketing- és
kommunikációs

Üzleti tevékenységünk és a jelen
weboldal adminisztrációja és
védelme (beleértve a
hibaelhárítást, az adatelemzést, a
tesztelést, a
rendszerkarbantartást, a
támogatást, valamint az adatokkal
kapcsolatos jelentéstételt és
tárhelyszolgáltatást)

(a) Személyazonosító
(b) Kapcsolattartási
(c) Műszaki

(c) Jogos érdekeink miatt szükséges (az
üzletmenetünk érdekében,
adminisztrációs és informatikai
szolgáltatások nyújtásához, a hálózati
biztonsághoz, a csalás
megakadályozásához és üzleti
újraszervezéssel vagy a csoport
szerkezeti átalakulásával
összefüggésben)
(b) Egy jogi kötelezettségnek való
megfelelés miatt szükséges

Az Ön számára lényeges
weboldaltartalom és hirdetések
biztosítása, és az általunk
megjelenített hirdetések
hatékonyságának mérése vagy
értelmezése

(a) Személyazonosító
(b) Kapcsolattartási
(c) Profil
(d) Felhasználási
(e) Marketing- és
kommunikációs

Jogos érdekeink miatt szükséges (azért,
hogy megvizsgáljuk, hogy a vásárlók
hogyan használják a
termékeinket/szolgáltatásainkat, hogy
továbbfejleszthessük azokat, hogy a
vállalatunk fejlődjön, és hogy
információval bővítsük a
marketingstratégiánkat)

(f) Műszaki
Adatelemzés használata, hogy
fejlesszük a weboldalunkat, a
termékeinket/szolgáltatásainkat, a
marketinget, az
ügyfélkapcsolatokat és élményeket

(a) Műszaki

Személyre szóló javaslatok és
ajánlások az Ön számára
esetlegesen érdekes termékekről
vagy szolgáltatásokról

(a) Személyazonosító

(b) Felhasználási

(b) Kapcsolattartási
(c) Műszaki
(d) Felhasználási
(e) Profil
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Jogos érdekeink miatt szükséges (a
termékeink és szolgáltatásaink iránt
érdeklődő vásárlók típusainak
meghatározásához, hogy weboldalunk
mindig friss és lényeges információkat
tartalmazzon, hogy a vállalatunk fejlődjön,
és hogy információval bővítsük a
marketingstratégiánkat)
Jogos érdekeink miatt szükséges (azért,
hogy továbbfejlesszük a
termékeinket/szolgáltatásainkat, a
vállalatunk pedig fejlődjön)
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Marketing
Igyekszünk választási lehetőségeket biztosítani Önnek bizonyos személyes adatok
felhasználásával kapcsolatban, különösen a marketingre és a hirdetésekre vonatkozóan. Az alábbi
személyesadat-kezelési mechanizmusokat dolgoztuk ki:
Tőlünk származó promóciós ajánlatok
Személyazonosító, kapcsolattartási, műszaki, felhasználási és profiladatait felhasználhatjuk arra,
hogy kialakítsunk egy elképzelést arról, amire szerintünk Önnek szüksége lehet, illetve ami az Ön
számára érdekes lehet. Ez alapján döntjük el, hogy mely termékek, szolgáltatások és ajánlatok
lehetnek fontosak az Ön számára (ezt hívjuk marketingnek).
Amennyiben információt kért tőlünk, vagy termékeket/szolgáltatásokat vásárolt tőlünk, vagy egy
nyereményjátékra való jelentkezés vagy egy promócióra való regisztrálás során megadta nekünk az
adatait, akkor marketing-kommunikációs anyagokat fog kapni tőlünk, kivéve, ha minden egyes
esetre vonatkozóan letiltotta az ilyen marketinganyagok küldését.
Harmadik fél marketingtevékenysége
Mielőtt személyes adatait marketingcélokból megosztanánk a Megger vállalatcsoporton kívüli
bármely vállalattal, a kifejezett jóváhagyását fogjuk kérni ennek engedélyezéséhez.
Letiltás
Bármikor megkérhet bennünket vagy harmadik feleket a marketingtartalmú üzenetek küldésének
leállítására, csak vegye fel velünk a kapcsolatot bármikor.
Ahol letiltja, hogy ilyen marketingtartalmú üzeneteket kapjon, ez nem fog vonatkozni a nekünk
megadott személyes adatokra termék/szolgáltatás vásárlásakor, jótálláshoz szükséges
regisztrációkor, valamint termék-/szolgáltatásélmény vagy egyéb tranzakció esetén.
Cookie-k
Böngészőjében beállíthatja az összes vagy néhány böngészőcookie letiltását, vagy hogy értesítést
kapjon, amikor a weboldalak cookie-kat helyeznek el vagy cookie-khoz férnek hozzá. Ha
kikapcsolja vagy letiltja a cookie-kat, vegye figyelembe, hogy a jelen weboldal egyes részei emiatt
esetleg elérhetetlenné válnak vagy nem működnek megfelelően. Az általunk használt cookiekkal
kapcsolatos információkat lásd a Sütik (Cookiek kezelése) menüpontban.
Szándékmódosítás
Személyes adatait kizárólag azokra a célokra fogjuk felhasználni, amelyek érdekében gyűjtöttük
őket, kivéve, ha észszerűen úgy ítéljük meg, hogy más okból kell felhasználnunk őket, és ez az ok
összhangban van az eredeti szándékkal. Ha szeretne magyarázatot kapni azzal kapcsolatban, hogy
az új szándék szerinti feldolgozás hogyan van összhangban az eredeti szándékkal, kérjük, vegye
fel velünk a kapcsolatot megger.hu@megger.com e-mailen.
Ha az eredeti szándéktól független célra kell felhasználnunk a személyes adatait, értesíteni fogjuk,
és magyarázatot adunk arra a jogalapra, amely mindezt lehetővé teszi számunkra.
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Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fenti szabályok szerint – a törvény által előírt vagy engedélyezett
módon – akkor is feldolgozhatjuk a személyes adatait, ha erről nincs tudomása vagy ehhez nem
adta a hozzájárulását.
5.

Személyes adatainak nyilvánosságra hozása
Előfordulhat, hogy személyes adatait meg kell osztanunk az alább felsorolt felekkel a fenti 4.
bekezdés táblázatában vázolt célokra.


Belső harmadik felek a Szójegyzékben leírtak szerint.



Külső harmadik felek a Szójegyzékben leírtak szerint.



Különleges harmadik felek, például hitelinformációs ügynökségek,
ügynökségek, illetve minden egyéb, a törvény által előírt eset.



Azok a harmadik felek, akik adott esetben a döntésünk alapján értékesítik, átruházzák vagy
egybeolvasztják üzleti egységeink vagy vállalati vagyonunk részeit. Másik lehetőségként
előfordulhat, hogy mi törekszünk egyéb üzleti egységek szerzésére vagy ezek beolvasztására.
Ha változás történik a vállalatunknál, akkor az új tulajdonosok ugyanúgy használhatják fel az Ön
személyes adatait, ahogy a jelen adatvédelmi nyilatkozatban olvasható.

csalásmegelőzési

Minden harmadik féltől elvárjuk, hogy tartsa tiszteletben az Ön személyes adatainak biztonságát, és
azokat jogszerűen kezelje. Harmadik félnek minősülő szolgáltatóinknak nem engedélyezzük, hogy
saját céljaikra használják fel az Ön személyes adatait, és kizárólag arra adunk engedélyt, hogy
meghatározott célokra és az utasításainknak megfelelően dolgozzák fel az Ön személyes adatait.
6.

Nemzetközi adattovábbítás
A Megger csoporton belül megosztjuk az Ön személyes adatait. Ebbe beletartozik az adatainak az
Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívülre történő továbbítása.
Garantáljuk, hogy személyes adatai védelmet élveznek, mivel a csoporthoz tartozó minden
vállalatunktól elvárjuk, hogy ugyanazokat a szabályokat kövessék az Ön személyes adatainak
feldolgozásakor.
Ha bármikor az EGT-n kívülre továbbítjuk a személyes adatait, garantáljuk, hogy ugyanolyan fokú
védelmet élveznek majd, mivel biztosítjuk, hogy az alábbi óvintézkedések közül legalább egy
betartásra kerül:


Kizárólag azoknak az országoknak továbbítjuk az Ön személyes adatait, amelyekről az Európai
Bizottság úgy tartja, hogy megfelelő szintű védelmet biztosítanak a személyes adatoknak.



Ahol bizonyos szolgáltatókat veszünk igénybe, előfordulhat, hogy külön szerződéseket kötünk,
amelyek ugyanolyan védelmet nyújtanak a személyes adatoknak, mint amilyet Európában
élveznek.



Ahol egyesült államokbeli székhelyű szolgáltatókat veszünk igénybe, előfordulhat, hogy
adatokat továbbítunk feléjük, amennyiben ezek a szolgáltatók a Privacy Shield keretrendszer
tagjai, amely elvárja tőlük, hogy hasonló védelmet biztosítsanak az Európa és az Egyesült
Államok között megosztott személyes adatoknak.
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Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a megger.hu@megger.com e-mail-címen, ha további
információt szeretne kapni azokról a speciális mechanizmusokról, amelyeket akkor használunk,
amikor személyes adatait az EGT-n kívülre továbbítjuk.
7.

Adatbiztonság
Megfelelő biztonsági intézkedéseket léptettünk életbe, hogy megakadályozzuk, hogy személyes
adatai véletlenül elvesszenek, jogosulatlanul használják őket vagy férjenek hozzájuk, illetve
módosítsák vagy nyilvánosságra hozzák őket. Ezenkívül korlátozzuk a személyes adataihoz való
hozzáférést azoknak az alkalmazottaknak, ügynököknek, alvállalkozóknak és egyéb harmadik
feleknek, akiknek üzleti okból kell ismerniük azokat. Ők kizárólag a mi utasításaink szerint fogják
kezelni az Ön személyes adatait, és titoktartási kötelezettség vonatkozik rájuk.
Olyan eljárásokat léptettünk életbe, amelyek segítségével kezelni tudjuk a személyes adatok
bármely gyanús megsértését, és értesíteni fogjuk Önt, illetve a jogsértéssel foglalkozó bármely
alkalmazandó szabályozó hatóságot, amennyiben ez törvény által előírt kötelességünk.

8.

Adatmegőrzés
Mennyi ideig fogják megőrizni a személyes adataimat?
Személyes adatait csak addig fogjuk megőrizni, ameddig ez a gyűjtésük céljainak eléréséhez
szükséges, beleértve bármely jogszabályi, számviteli vagy jelentéstételi követelménynek való
megfelelést.
A személyes adatok megfelelő megőrzési időszakának meghatározása érdekében figyelembe
vesszük a személyes adatok mennyiségét, jellegét és érzékenységét, az Ön személyes adatainak
jogosulatlan használatából vagy nyilvánosságra hozatalából fakadó kár lehetséges kockázatát,
azokat a célokat, amelyekkel összefüggésben a személyes adatait feldolgozzuk, továbbá azt is,
hogy más eszközökkel is el tudjuk-e érni ezeket a célokat, valamint a vonatkozó jogszabályi
követelményeknek.
Adózási célból a törvény szerint hét évvel azutánig kell megőriznünk a vásárlóinkkal és
beszállítóinkkal kapcsolatos alapvető információkat (beleértve a kapcsolattartási, személyazonosító,
pénzügyi és tranzakciós adatokat), hogy megszűnnek az ügyfeleink lenni.
Bizonyos körülmények között kérheti, hogy töröljük az adatait: további információért lásd alább a
Törlési kérelem részt.
Bizonyos körülmények között, kutatási vagy statisztikai célból anonimizálhatjuk a személyes adatait
(tehát ettől kezdve azok nem hozhatók kapcsolatba Önnel). Ezekben az esetekben ezeket az
információkat határozatlan ideig, az Ön további értesítése nélkül felhasználhatjuk.

9.

Az Ön törvényes jogai
Bizonyos körülmények között, az adatvédelmi törvények értelmében jogokkal rendelkezik a
személyes adatait illetően.
Joga van az alábbiakhoz:
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Személyes adataihoz való hozzáférés kérése (közismert nevén ez „az érintett hozzáférési
kérése”). Ezt lehetővé teszi, hogy másolatot kapjon azokról a személyes adatokról, amelyeket
Önnel kapcsolatban nyilvántartunk, és hogy ellenőrizze, hogy azokat jogszerűen kezeljük-e.
Az Önnel kapcsolatban nyilvántartott személyes adatok javítási kérelme. Ez lehetővé teszi, hogy
javításra kerüljenek az Önnel kapcsolatban nyilvántartott hiányos vagy pontatlan adatok, jóllehet
szükség lehet rá, hogy a nekünk megadott új adatok pontosságát ellenőrizzük.
Személyes adatainak törlési kérelme. Ez lehetővé teszi, hogy arra kérjen bennünket, hogy töröljük
vagy eltávolítsuk a személyes adatait, amennyiben nincs észszerű oka annak, hogy továbbra is
feldolgozzuk azokat. Emellett joga van, hogy arra kérjen bennünket, hogy töröljük vagy eltávolítsuk
a személyes adatait, amennyiben sikeresen érvényesítette azon jogát, hogy tiltakozzon a
feldolgozásuk ellen (lásd alább), amennyiben esetleg jogszerűtlenül dolgoztuk fel az adatait, vagy
amennyiben a helyi törvényeknek való megfelelés érdekében törölnünk kell a személyes adatait.
Azonban vegye figyelembe, hogy bizonyos jogi okoknál fogva esetleg nem mindig tudjuk teljesíteni
a törlésre vonatkozó kérését, de erről adott esetben értesíteni fogjuk a kérés időpontjában.
Személyes adatainak feldolgozása elleni tiltakozás, amennyiben jogos érdekre (vagy harmadik fél
jogos érdekére) támaszkodunk, és Ön valamely konkrét helyzetéből fakadóan tiltakozni szeretne az
ilyen alapon való feldolgozás ellen, ha úgy érzi, hogy ez befolyásolja az Ön alapvető jogait és
szabadságait. Emellett joga van tiltakozni, ha személyes adatait közvetlen értékesítés céljából
dolgozzuk fel. Egyes esetekben bizonyíthatjuk, hogy kényszerítő erejű jogos okaink vannak az Ön
adatainak feldolgozására, melyek felülírják az Ön jogait és szabadságait.
Személyes adatai korlátozott feldolgozásának kérelme. Ez lehetővé teszi, hogy azt kérje tőlünk,
hogy a következő esetekben függesszük fel a személyes adatai feldolgozását: (a) ha azt szeretné,
hogy megállapítsuk az adatok pontosságát; (b) ahol az adatok általunk történő felhasználása
jogszerűtlen, de nem szeretné, ha törölnénk őket; (c) ahol azt szeretné, hogy akkor is őrizzük meg
az adatokat, ha erre már nincs szükségünk, de Önnek a jogos igényei megállapítása, érvényesítése
vagy védelme érdekében van erre szüksége; vagy (d) kifogásolta az adatai általunk történő
felhasználását, de ellenőriznünk kell, hogy vannak-e a használatot megengedő, megsemmisítő
erejű jogi okaink.
Személyes adatainak az Ön vagy harmadik fél felé történő továbbítási kérelme. Személyes adatait
strukturált, szokványos, számítógép által olvasható formátumban fogjuk megadni Önnek vagy az
Ön által választott harmadik félnek. Vegye figyelembe, hogy ez a jog kizárólag arra az automatizált
információra vonatkozik, amelynek használatához kezdetben jóváhagyását adta, vagy azokra az
esetekre, amikor az információt arra használtuk, hogy teljesítsük az Önnel kötött szerződést.
A jóváhagyás bármikori visszavonása, ahol a személyes adatai feldolgozásához adott
jóváhagyásra támaszkodunk. Ez azonban nem fog kihatni bármely olyan feldolgozás esetleges
jogszerűtlenségére, amely jóváhagyásának visszavonása előtt történt. Ha visszavonja a
jóváhagyását, előfordulhat, hogy bizonyos termékeket vagy szolgáltatásokat nem tudunk majd
biztosítani Önnek. Ha ez az eset áll fenn, akkor a jóváhagyása visszavonásának időpontjában
jelezni fogjuk Önnek.
Ha szeretné érvényesíteni a fent felsorolt jogainak bármelyikét, kérjük, vegye fel velünk a
kapcsolatot a fenti címen, és ajánlja levelét az adatvédelmi részleg figyelmébe, vagy írjon nekünk emailt a leiratkozas@megger.hu címre.
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Általában nincs díjfizetési kötelezettség
Nem kell díjat fizetnie a személyes adataihoz való hozzáférésért (sem egyéb jogainak
érvényesítéséért). Azonban előfordulhat, hogy észszerű mértékben díjat számolunk fel, ha kérése
egyértelműen alaptalan, ismétlődő jellegű vagy túlzó. De ilyen körülmények között el is utasíthatjuk
a kérése teljesítését.
Mire lehet szükségünk Öntől?
Szükség lehet rá, hogy bizonyos információkat kérjünk Öntől annak érdekében, hogy segítsen
nekünk a személyazonossága megállapításában, és hogy biztosítsuk Önnek a személyes
adataihoz való hozzáférés jogát (vagy bármely egyéb jogának érvényesítését). Ez egy biztonsági
intézkedés, amely garantálja, hogy a személyes adatokat nem hozzuk olyan személy tudomására,
akinek nincs joga ahhoz, hogy megkapja azokat. Fel is vehetjük Önnel a kapcsolatot, hogy a
gyorsabb válaszadás érdekében további információt kérjünk Öntől a kéréséhez kapcsolódóan.
Válaszadási határidő
Minden jogos kérésre igyekszünk egy hónapon belül válaszolni. Esetenként előfordulhat, hogy egy
hónapnál tovább tart a válaszadás, amennyiben kérése különösen összetett, vagy ha több kérése is
van felénk. Ebben az esetben értesíteni fogjuk Önt, és naprakész információkkal látjuk el.
10.

Szójegyzék
JOGALAP
A jogos érdek vállalatunk üzleti tevékenységgel és üzletvezetéssel kapcsolatos érdekét jelenti,
amely lehetővé teszi számunkra, hogy a legjobb szolgáltatást/terméket, valamint a legjobb és
legbiztonságosabb élményt biztosítsuk. Mielőtt jogos érdekeink okán feldolgozzuk a személyes
adatait, gondoskodunk róla, hogy minden olyan lehetséges hatást fontolóra vegyünk és
mérlegeljünk, amely (pozitív vagy negatív értelemben) Önt és a jogait érinti. Személyes adatait nem
használjuk olyan tevékenységek céljára, ahol az érdekeinket felülírja az Önre gyakorolt hatás
(kivéve, ha Ön jóváhagyását adta, vagy a törvény másként írja elő vagy engedélyezi). További
információt kaphat arról, hogyan állapítjuk meg jogos érdekeinket az Önre gyakorolt bármely
lehetséges hatással szemben bizonyos tevékenységek esetében, csak vegye fel velünk a
kapcsolatot a megger.hu@megger.com e-mail-címen.
A szerződés teljesítése az adatai feldolgozását jelenti, ahol erre egy olyan szerződés teljesítése
érdekében van szükség, amelyben Ön szerződő fél, vagy annak érdekében, hogy az Ön kérésére
lépéseket tegyünk, mielőtt ilyen szerződést kötnénk.
Egy jogi vagy szabályozási kötelezettségnek való megfelelés azt jelenti, hogy személyes
adatait ott dolgozzuk fel, ahol ez szükséges, hogy megfeleljünk egy ránk vonatkozó jogi vagy
szabályozási kötelezettségnek.
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HARMADIK FELEK
Belső harmadik felek
A Megger csoporton belüli egyéb vállalatok, akik közös adatkezelőkként vagy -feldolgozókként
járnak el, és akik világszerte jelen vannak, és informatikai és rendszer-adminisztrációs
szolgáltatásokat biztosítanak, valamint a vállalati vezetéssel kapcsolatos jelentéseket készítenek.
Külső harmadik felek


Olyan szolgáltatók, akik adatfeldolgozókként járnak el, és informatikai és rendszeradminisztrációs szolgáltatásokat biztosítanak a Megger csoportnak.



Olyan szaktanácsadók, akik adatfeldolgozókként vagy közös adatkezelőkként járnak el,
beleértve az ügyvédeket, bankárokat, revizorokat és biztosítási szakembereket, akik
tanácsadási, banki, jogi, biztosítási és számviteli szolgáltatásokat nyújtanak.



A vámhatóság, a szabályozó hatóságok és egyéb hatóságok, akik adatfeldolgozókként és közös
adatkezelőkként járnak el, és akiknek bizonyos körülmények között jelentéstételi és
adatfeldolgozási tevékenységeket kell végezniük.



Olyan, harmadik félnek minősülő szolgáltatók, akik termékeket és/vagy szolgáltatásokat
nyújthatnak a Megger vállalatnak (amelyek hozzátartozhatnak vagy részét képezhetik az
általunk Önnek biztosított termékeknek vagy szolgáltatásoknak).
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