ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT
(A) A jelen Nyilatkozat
Összefoglalás – a jelen Nyilatkozat
A jelen Szabályzat részletezi a személyes adatok kezelésének szabályait. A jelen
Szabályzat időről időre módosítás vagy frissítésre kerül, így kérjük Önt, hogy rendszeresen
olvassa el a legfrissebb verziót.
A jelen Szabályzatot a Husqvarna AB (publ.) bocsátotta ki a saját, a leányvállalatai és a társult
vállalkozásai nevében (a továbbiakban együttesen: „Husqvarna Group”), és olyan természetes
személyeknek szól, akikkel kommunikációt folytatunk, az ügyfeleinket, a Webhelyeink
látogatóit, az Alkalmazásaink felhasználóit, a termékeink és szolgáltatásaink egyéb
felhasználóit, valamint a létesítményeink látogatóit is beleértve (a továbbiakban együttesen:
„Ön”). A jelen Szabályzatban használt, meghatározott szakkifejezések magyarázata az alábbi,
(S) részben olvasható.
A jelen Adatvédelmi Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelők és esetleges adatfeldolgozók
felsorolása az alábbi (R) részben olvasható.
A jelen Szabályzat időről időre módosításra vagy frissítésre kerül annak érdekében, hogy
tükrözze a Személyes adatok kezelésére vonatkozó gyakorlatainkban beálló változásokat vagy
a vonatkozó törvények változásait. Kérjük Önt, hogy figyelmesen olvassa el a jelen
Szabályzatot, és rendszeresen látogasson el
jelen oldalra a Szabályzat feltételeivel
kapcsolatos esetleges változtatások megismerése céljából.
(B) Személyes adatok rendelkezésre bocsátása
Összefoglalás – személyes adatok begyűjtése
A következő esetekben kezeljük a Személyes adatokat: amikor ilyen adatokat az érintett adja
meg a számunkra (pl. amikor Ön felveszi velünk a kapcsolatot); az Önnel fennálló
kapcsolatunk során (pl. ha Ön vásárol nálunk); amikor Ön nyilvánossá tesz Személyes
adatokat (pl. ha nyilvános bejegyzést tesz közzé rólunk valamely közösségi média felületén);
amikor Ön az Alkalmazásaink valamelyikét letölti, telepíti vagy használja; amikor Ön a
Webhelyeinkre látogat; amikor Ön regisztrál valamely Webhelyünk, Alkalmazásunk,
termékünk vagy szolgáltatásunk használata céljából; illetve amikor valamely külső féltől
származó tartalommal vagy hirdetéssel folytat interakciót egy Webhelyen vagy egy
Alkalmazásban. Emellett harmadik személyektől (pl. végrehajtó hatóságoktól) is szert
tehetünk Önnel kapcsolatos Személyes adatokra.
Személyes adatokhoz való hozzáférés esetei: A következő forrásokból kezelünk vagy
teszünk szert Önnel kapcsolatos Személyes adatokra:
• A számunkra rendelkezésre bocsátott adatok: Személyes adatokra teszünk szert akkor,
amikor ilyen adatokat rendelkezésre bocsátanak a számunkra (pl. amikor Ön felveszi
velünk a kapcsolatot e-mail vagy telefon útján, vagy bármilyen más módon, vagy amikor
névjegyet biztosít a számunkra, vagy álláshirdetésünkre jelentkezik).
• Kapcsolattartási adatok: Személyes adatokat gyűjtünk be vagy szerzünk be az Önnel
fennálló kapcsolatunk szokásos menete során (pl. szolgáltatást biztosítunk az Ön vagy
az Ön munkaadója számára, szerződéses kapcsolat esetén).
• Ön által nyilvánossá tett adatok: Olyan személyes adatokat kezelünk vagy szerzünk be,
amelyeket Ön nyilvánvalóan saját döntése alapján nyilvánossá tesz, többek között
közösségi média révén (pl. adatokat gyűjthetünk be az Ön közösségi oldalakon
fenntartott profiljából/profiljaiból, ha velünk kapcsolatos nyilvános megjegyzést tesz
közzé).
• Alkalmazásadatok: Személyes adatokat kezelünk vagy szerzünk be akkor, amikor Ön
valamelyik Alkalmazásunkat letölti vagy használja, beleértve azt is, amikor Ön
Automower termékkel vagy bármelyik másik termékünkkel kapcsolatban használ egy
Alkalmazást.
• Webhelyadatok: Személyes adatokat kezelünk vagy szerzünk be akkor, amikor Ön
valamelyik Webhelyünkre látogat, vagy egy Webhelyen keresztül elérhető funkciókat
vagy erőforrásokat használ.

•

•

•

Regisztrációval kapcsolatos részletek: Személyes adatokat kezelünk vagy szerzünk be
akkor, amikor Ön valamelyik Webhelyünket, Alkalmazásunkat, termékünket vagy
szolgáltatásunkat használja, vagy a használatára vonatkozó regisztrációt eszközöl.
Tartalmakkal és reklámokkal kapcsolatos adatok: Ha Ön úgy dönt, hogy egy Webhelyen
vagy Alkalmazásban interakcióba lép egy külső tartalommal vagy hirdetéssel, akkor az
adott külső féltől Önnel kapcsolatos Személyes adatokat kapunk.
Külső felektől származó adatok: Személyes adatokat gyűjtünk be olyan külső felektől,
akik adatokat biztosítanak a számunkra (pl. hitelminősítő ügynökségek; végrehajtó
hatóságok stb.).

(C) Személyes adatok létrehozása
Összefoglalás – személyes adatok létrehozása
Önnel kapcsolatos Személyes adatokat hozunk létre (pl. az Ön velünk folytatott
kommunikációjával kapcsolatos feljegyzések).
Emellett bizonyos körülmények fennállása esetén is Önnel kapcsolatos Személyes adatokat
hozunk létre, pl. az Ön velünk folytatott kommunikációjával kapcsolatos feljegyzéseket és az
Ön vásárlási előzményeivel kapcsolatos részleteket.
(D) Az általunk kezelt Személyes adatok kategóriái
Összefoglalás – az általunk kezelt Személyes adatok kategóriái
A következőket kezeljük: az Ön személyes adatai (pl. az Ön neve); demográfiai adatai (pl. az
Ön kora); az Ön kapcsolatfelvételi adatai (pl. az Ön címe); az Ön beleegyezéseinek
előzményei; vásárlásokkal kapcsolatos részletei; fizetési adatai (pl. a számlázási címe); a
Webhelyeinkkel és Alkalmazásainkkal kapcsolatos adatok (pl. az Ön által használt készülék
típusa); az Ön munkaadójával kapcsolatos részletek (amennyiben ez jelentőséggel bír); az
Ön tartalmainkkal vagy reklámjainkkal kapcsolatos interakcióira vonatkozó adatok; valamint
bármely, Ön által a számunkra biztosított nézet vagy vélemény.
Az Önnel kapcsolatos Személyes adatok következő kategóriáit kezeljük:
• Személyes információk: születési név/nevek; választott név; valamint fénykép.
• Demográfiai adatok: születési dátum/kor; nemzetiség; megszólítás; cím; valamint nyelvi
beállítások.
• Kapcsolatfelvételi adatok: levelezési cím; szállítási cím; telefonszám; e-mail-cím;
Személyi asszisztensekkel kapcsolatos adatok, amennyiben ez jelentőséggel bír; a
Messenger alkalmazással kapcsolatos részletek; online üzenetküldéssel kapcsolatos
részletek; valamint közösségi médiával kapcsolatos részletek.
• Beleegyezési feljegyzések: az Ön által biztosított beleegyezések feljegyzései, dátummal
és idővel, a beleegyezés módjával és minden vonatkozó adattal (pl. a beleegyezés
tárgyával) együttesen.
• Vásárlásokkal kapcsolatos részletek: vásárlások és árak feljegyzései; valamint a címzett
neve, címe, kapcsolatfelvételi telefonszáma és e-mail-címe.
• Fizetési adatok: számlázási feljegyzések; fizetési feljegyzések; számlázási cím; fizetési
mód; bankszámlaszám vagy a bankkártya száma; kártyatulajdonos vagy
számlatulajdonos neve; kártya vagy számla biztonsági adatai; kártya érvényességének
kezdete; kártya lejárati dátuma; BACS adatok; SWIFT adatok; IBAN adatok; kifizetés
összege; kifizetés dátuma; valamint csekkekkel kapcsolatos feljegyzések.
• A webhelyeinkkel és Alkalmazásainkkal kapcsolatos adatok: készülék típusa; operációs
rendszer; böngésző típusa; böngészőbeállítások; IP-cím; nyelvi beállítások; egy
Webhelyhez való csatlakozás dátumai és időpontjai; Alkalmazások használati
statisztikái; Alkalmazásbeállítások; egy adott Alkalmazáshoz való kapcsolódás dátumai
és időpontjai; helyadatok, valamint egyéb műszaki kommunikációs adatok (amelyek
némelyike esetlegesen Személyes adatnak minősül); felhasználónév; jelszó; biztonsági
bejelentkezési adatok; használati adatok; összesített statisztikai adatok.
• Munkaadóval kapcsolatos részletek: azokban az esetekben, amikor Ön egy külső fél
alkalmazottjaként folytat velünk interakciót, az Ön munkaadójának nevét, telefonszámát
és e-mail-címét gyűjtjük be a vonatkozó mértékben.
• Tartalmakkal és reklámokkal kapcsolatos részletek: az Ön online hirdetéseinkkel és
tartalmainkkal folytatott interakcióinak feljegyzései, az Ön számára megjelenített
oldalakon vagy Alkalmazásokban megjelenített reklámokkal és tartalmakkal kapcsolatos
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feljegyzések, valamint bármely, az Ön által ilyen tartalmakkal vagy reklámokkal folytatott
interakcióval (pl. egérrel való rámutatás, egérrel végzett kattintások, az Ön által
egészében vagy részben kitöltött űrlapok) és bármely érintőképernyős interakcióval
kapcsolatos feljegyzések.
Nézetek és vélemények: bármely olyan nézet vagy vélemény, amellyel kapcsolatban Ön
úgy dönt, hogy elküldi a számunkra, vagy nyilvános módon megosztja velünk
kapcsolatban valamely közösségi média platformján.

(E) Különleges személyes adatok
Összefoglalás – érzékeny személyes adatok
Nem célunk a különleges személyes adatok kezelése és egyéb módon történő feldolgozása.
Azokban az esetekben, amikor törvényes okokból van szükségünk különleges személyes
adatok kezelésére, a vonatkozó törvényeknek megfelelően járunk el.
A normál üzletmenetünk során nem célunk a különleges személyes adatok kezelése és egyéb
módon történő feldolgozása. Azokban az esetekben, amikor bármilyen okból szükségessé válik
az Ön valamely különleges személyes adatainak kezelése, a következő jogalapok egyikére
támaszkodunk:
• A vonatkozó törvényeknek megfelelő eljárásmód: Kezelhetjük az Ön különleges
személyes adatait azokban az esetekben, amikor ezt a vonatkozó törvények írják elő
vagy engedélyezik (pl. a sokféleséggel kapcsolatos jelentéstételi kötelezettségeknek való
megfelelőség érdekében);
• Bűnesetek észlelése és megelőzése: Kezelhetjük az Ön különleges személyes adatait
abban az esetben, ha az bűnesetek észleléséhez vagy megelőzéséhez szükséges (pl.
csalás megelőzése érdekében);
• Törvényes jogok megállapítása, gyakorlása és védelme: Kezelhetjük az Ön különleges
személyes adatait abban az esetben, ha az törvényes jogok megállapításához,
gyakorlásához vagy védelméhez szükséges; vagy
• Hozzájárulás: Kezelhetjük az Ön különleges személyes adatait abban az esetben, ha ezt
megelőzően a vonatkozó törvényeknek megfelelően megszereztük az Ön előzetes,
kifejezett hozzájárulását (ez a jogalap kizárólag a teljes mértékben önkéntes adatkezelés
esetén lehetséges – a bármilyen módon szükséges vagy kötelező adatkezelésre nem
vonatkozik).
Ha Ön különleges személyes adatokat továbbít a számunkra, akkor ennek jogszerűségét
Önnek kell biztosítania és ezért Ön a felelős és biztosítania kell, hogy megfelelő jogalap alapján
történjen az ilyen adattovábbítás.
(F) Az adatkezelés céljai és jogalapjai
Összefoglalás – az adatkezelés céljai és jogalapjai
Az alábbi célok érdekében végzünk Személyes adatokra vonatkozó adatkezelést: a
Webhelyeink, Alkalmazásaink, termékeink és szolgáltatásaink Ön számára történő
biztosítása; a vállalkozásunk működtetése; az Önnel folytatott kommunikáció; az informatikai
rendszereink kezelése; egészségvédelem és biztonság; pénzügyi irányítás; felmérések
lefolytatása; a létesítményeink és rendszereink védelmének biztosítása; kivizsgálások
folytatása a szükséges esetekben; a vonatkozó törvényeknek megfelelő eljárás; a
Webhelyeink, Alkalmazásaink, termékeink és szolgáltatásaink fejlesztése;; valamint toborzás
és állásokra való jelentkezések.
A célok, amelyekből Személyes adatokat kezelünk a vonatkozó törvények értelmében, valamint
a jogalapok, amelyekre alapozva az adott adatkezelést, a következők:
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• Webhelyek,
Alkalmazások,
termékek
és
szolgáltatások
biztosítása:
a
Webhelyeink,
Alkalmazásaink, termékeink és
szolgáltatásaink
biztosítása;
promóciós tárgyak biztosítása kérés
esetén; valamint az Önnel folytatott
kommunikáció
az
adott
Webhelyekkel,
Alkalmazásokkal,
termékekkel vagy szolgáltatásokkal
kapcsolatban.

• Az adatkezelés szükséges bármely olyan szerződéssel
kapcsolatban, amelyre velünk lépett, illetve annak érdekében, hogy
a velünk való szerződéskötés előtti lépéseket megtegye; vagy
• Jogos
érdekünk
az
adatkezelésnek
a
Webhelyeink,
Alkalmazásaink, termékeink vagy szolgáltatásaink Ön számára
történő biztosításával kapcsolatos elvégzése (amennyiben az adott
törvényes érdeket nem írják felül az Ön érdekei, alapvető jogai vagy
mentességei); vagy
• Szert tettünk az Ön előzetes beleegyezésére az adatkezelésre
vonatkozóan (ez a jogalap kizárólag a teljes mértékben önkéntes
adatkezeléssel kapcsolatban lehetséges – a bármilyen módon
szükséges vagy kötelező adatkezelés esetében kapcsolatban nincs
használatban).
• Az adatkezelés szükséges bármely olyan szerződéssel
kapcsolatban, amelyet Önnel kötöttünk, illetve annak érdekében,
hogy a velünk való szerződéskötés előtti lépéseket megtegye; vagy
• Jogos
érdekünk
az
adatkezelésnek
a
Webhelyeink,
Alkalmazásaink, termékeink vagy szolgáltatásaink Ön számára
történő működtetésével és kezelésével kapcsolatos elvégzése
(amennyiben az adott jogos érdeket nem írják felül az Ön érdekei,
alapvető jogai vagy mentességei); vagy
• Szert tettünk az Ön előzetes beleegyezésére az adatkezelésre
vonatkozóan (ez a jogalap kizárólag a teljes mértékben önkéntes
adatkezeléssel kapcsolatban lehetséges – a bármilyen módon
szükséges vagy kötelező adatkezelés esetében kapcsolatban nincs
használatban).

• A vállalkozásunk működtetése: a
Webhelyeink,
Alkalmazásaink,
termékeink és szolgáltatásaink
működtetése és kezelése; tartalmak
biztosítása az Ön számára;
hirdetési és egyéb információk
megjelenítése az Ön számára;
Önnel folytatott kommunikáció és
interakció
végzése
a
Webhelyeinken, Alkalmazásainkon,
termékeinken
vagy
szolgáltatásainkon
keresztül;
valamint az Ön értesítése a
Webhelyeink,
Alkalmazásaink,
termékeink vagy szolgáltatásaink
esetleges
módosításaival
kapcsolatban.
• Kommunikáció
és
marketing:
Önnek
biztosított
tájékoztatás
bármilyen módon (többek között email, telefon, szöveges üzenet,
közösségi média, megjegyzés vagy
személyes interakció útján) olyan
hírekről és egyéb információkról,
amelyek Önt érdekelhetik, aminek
minden esetben feltétele, hogy
beszerezzük az Ön előzetes
hozzájárulását, amennyiben ezt
vonatkozó törvények írják elő; az
Ön kapcsolatfelvételi adatainak
fenntartása
és
frissítése
a
szükséges esetekben; valamint az
Ön előzetes beleegyezésének
beszerzése
a
szükséges
esetekben.
• Informatikai rendszerek kezelése: a
kommunikációs, informatikai és
biztonsági rendszereink kezelése
és
működtetése;
valamint
ellenőrzések
(többek
között
biztonsági ellenőrzések) és az
említett rendszerek felügyelete.
• Egészségvédelem és biztonság:
egészségvédelmi és biztonsági
kiértékelések
és nyilvántartás;
biztonságos környezet biztosítása a
létesítményeinkben; valamint a
kapcsolódó
törvényes
kötelezettségeknek
való
megfelelőség.

• Az adatkezelés szükséges bármely olyan szerződéssel
kapcsolatban, amelyet Önnel kötöttünk, illetve annak érdekében,
hogy a velünk való szerződéskötés előtti lépéseket megtegye; vagy
• Jogos
érdekünk
az
adatkezelésnek
a
Webhelyeink,
Alkalmazásaink, termékeink vagy szolgáltatásaink Ön számára
történő működtetésével és kezelésével kapcsolatos elvégzése
(amennyiben az adott jogos érdeket nem írják felül az Ön érdekei,
alapvető jogai vagy mentességei); vagy
• Szert tettünk az Ön előzetes beleegyezésére az adatkezelésre
vonatkozóan (ez a jogalap kizárólag a teljes mértékben önkéntes
adatkezeléssel kapcsolatban lehetséges – a bármilyen módon
szükséges vagy kötelező adatkezelés esetében kapcsolatban nincs
használatban).

• Az adatkezelésre azért van szükség, hogy biztosítható legyen a
törvényes kötelezettségnek való megfelelőség; vagy
• Jogos érdekünk az adatkezelésnek a kommunikációs és
informatikai rendszereink kezelésével és fenntartásával kapcsolatos
elvégzése (amennyiben az adott törvényes érdeket nem írják felül az
Ön érdekei, alapvető jogai vagy mentességei).
• Az adatkezelésre azért van szükség, hogy biztosítható legyen a
törvényes kötelezettségnek való megfelelőség; vagy
• Jogos érdekünk az adatkezelésnek a kommunikációs és
informatikai rendszereink kezelésével és fenntartásával kapcsolatos
elvégzése (amennyiben az adott törvényes érdeket nem írják felül az
Ön érdekei, alapvető jogai vagy mentességei).; vagy
• Az adatkezelésre bármely személy létfontosságú érdekeinek
védelme érdekében szükséges.
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• Pénzügyi irányítás: értékesítés;
pénzügy;
vállalati
ellenőrzés;
valamint beszállítókezelés.

• Jogos érdekünk az adatkezelésnek a vállalkozásunk pénzügyeinek
kezelésével és működtetésével kapcsolatos elvégzése (amennyiben
az adott törvényes érdeket nem írják felül az Ön érdekei, alapvető
jogai vagy mentességei); vagy
• Szert tettünk az Ön előzetes beleegyezésére az adatkezelésre
vonatkozóan (ez a jogalap kizárólag a teljes mértékben önkéntes
adatkezeléssel kapcsolatban lehetséges – a bármilyen módon
szükséges vagy kötelező adatkezelés esetében kapcsolatban nincs
használatban)

• Felmérések:
az
Önnel
való
kapcsolatfelvétel a Webhelyeinkkel,
Alkalmazásainkkal, termékeinkkel
vagy
szolgáltatásainkkal
kapcsolatos nézeteinek begyűjtése
céljából.

• Jogos érdekünk az adatkezelésnek a vállalkozásunk pénzügyeinek
kezelésével és működtetésével kapcsolatos elvégzése (amennyiben
az adott törvényes érdeket nem írják felül az Ön érdekei, alapvető
jogai vagy mentességei); vagy
• Szert tettünk az Ön előzetes beleegyezésére az adatkezelésre
vonatkozóan (ez a jogalap kizárólag a teljes mértékben önkéntes
adatkezeléssel kapcsolatban lehetséges – a bármilyen módon
szükséges vagy kötelező adatkezelés esetében kapcsolatban nincs
használatban)
• Az adatkezelésre azért van szükség, hogy biztosítható legyen a
törvényes kötelezettségnek való megfelelőség; vagy
• Jogos érdekünk az adatkezelésnek a vállalkozásunk és a
létesítményeink fizikai és elektronikus biztonságának biztosításával
kapcsolatos elvégzése (amennyiben az adott törvényes érdeket nem
írják felül az Ön érdekei, alapvető jogai vagy mentességei).

• Biztonság: a létesítményeink fizikai
biztonsága
(a
létesítményeink
meglátogatásával
kapcsolatos
jelentéseket
is
beleértve);
biztonsági
kamerák
felvételei;
valamint elektronikus biztonság
(bejelentkezési feljegyzéseket és
hozzáférési adatokat is beleértve).
• Kivizsgálások: a bűncselekmények
és a szabályzatok megsértésének
észlelése,
kivizsgálása
és
megelőzése
a
vonatkozó
törvényeknek megfelelően.
• Jogi eljárások: törvényes jogok
megállapítása,
gyakorlása
és
védelme.

• Jogi megfelelőség: a vonatkozó
törvények szerinti törvényes és
jogszabályi kötelezettségeinknek
való megfelelőség.
• A Webhelyeink, Alkalmazásaink
termékeink és szolgáltatásaink
fejlesztése: A Webhelyeinkkel,
Alkalmazásainkkal, termékeinkkel
és szolgáltatásainkkal kapcsolatos
problémák
azonosítása;
a
Webhelyeink,
Alkalmazásaink,
termékeink és szolgáltatásaink
fejlesztésének
megtervezése;
valamint
új
Webhelyek,
Alkalmazások,
termékek
és
szolgáltatások létrehozása.
• Toborzás
és
állásra
való
jelentkezések:
toborzási
tevékenységek; álláslehetőségek
meghirdetése;
interjúztatási
tevékenységek; az adott állás
betöltésével
kapcsolatos
megfelelőség elemzése; munkaerőfelvételi döntések feljegyzései;
ajánlatok
részletei;
valamint
munkaerő-felvételi részletek.

• Az adatkezelésre azért van szükség, hogy biztosítható legyen a
törvényes kötelezettségnek való megfelelőség; vagy
• Jogos érdekünk az adatkezelésnek a szabályzataink és a
vonatkozó törvények megsértésének észlelésével és megelőzésével
kapcsolatos elvégzése (amennyiben az adott törvényes érdeket nem
írják felül az Ön érdekei, alapvető jogai vagy mentességei).
• Az adatkezelésre azért van szükség, hogy biztosítható legyen a
törvényes kötelezettségnek való megfelelőség; vagy
• Jogos érdekünk az adatkezelésnek a törvényes jogok
megállapításával, gyakorlásával és védelmével kapcsolatos
elvégzése (amennyiben az adott törvényes érdeket nem írják felül az
Ön érdekei, alapvető jogai vagy mentességei).
• Az adatkezelésre azért van szükség, hogy biztosítható legyen a
törvényes kötelezettségnek való megfelelőség.

• Jogos
érdekünk
az
adatkezelésnek
a
Webhelyeink,
Alkalmazásaink, termékeink vagy szolgáltatásaink fejlesztésével
kapcsolatos elvégzése (amennyiben az adott törvényes érdeket nem
írják felül az Ön érdekei, alapvető jogai vagy mentességei); vagy
• Szert tettünk az Ön előzetes beleegyezésére az adatkezelésre
vonatkozóan (ez a jogalap kizárólag a teljes mértékben önkéntes
adatkezeléssel kapcsolatban lehetséges – a bármilyen módon
szükséges vagy kötelező adatkezelés esetében kapcsolatban nincs
használatban)

• Az adatkezelésre szükséges a törvényi kötelezettségeknek való
megfeleléshez (különösen a vonatkozó munkajogi törvények
tekintetében); vagy
• Jogos érdekünk az adatkezelésnek a toborzási tevékenységekkel
és állásra való jelentkezésekkel kapcsolatos elvégzése (amennyiben
az adott törvényes érdeket nem írják felül az Ön érdekei, alapvető
jogai vagy mentességei); vagy
• Szert tettünk az Ön előzetes beleegyezésére az adatkezelésre
vonatkozóan (ez a jogalap kizárólag a teljes mértékben önkéntes
adatkezeléssel kapcsolatban lehetséges – a bármilyen módon
szükséges vagy kötelező adatkezelés esetében kapcsolatban nincs
használatban)
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(G) Személyes adatok megosztása külső felekkel
Összefoglalás – személyes adatok megosztása külső felekkel
Az alábbiak részére oszthatunk meg Személyes adatokat: jogi és szabályozó hatóságok;
külső tanácsadóink; Adatfeldolgozóink; bármely fél, akivel a jogi eljárások kapcsán
szükséges adatokat megosztanunk; bármely fél, akivel a bűncselekmények kivizsgálása,
észlelése és megelőzése kapcsán szükséges adatokat megosztanunk; a vállalatunk bármely
felvásárlója; valamint bármely olyan külső szolgáltató, aki reklámokat, beépülő modulokat
vagy tartalmakat szolgáltat a Webhelyeinken vagy az Alkalmazásainkban.
Személyes adatokat osztunk meg más, a Husqvarna Groupon belüli vállalatokkal törvényes
üzleti célokból és a Webhelyeink, Alkalmazásaink, termékeink és szolgáltatásaink Ön számára
történő működtetése során, a vonatkozó törvényeknek megfelelően. Emellett a következőkkel
osztjuk meg az Ön Személyes adatait:
• Ön, illetve a szükséges esetekben az Ön kijelölt képviselői;
• jogi és szabályozó hatóságok, kérésre, illetve a vonatkozó törvények vagy jogszabályok
valós vagy gyanítható megszegésének jelentése céljából;
• könyvelők, auditorok, ügyvédek és a Husqvarna Group egyéb professzionális
tanácsadói, kötelező érvényű szerződéses bizalmas kezelési kötelezettségektől függően;
• külső Adatfeldolgozók (pl. fizetési szolgáltatók; szállítócégek stb.), a világ bármely
pontján, a jelen Szakasz (G) részében felsorolt követelményeknek megfelelően;
• bármely érdekelt fél, végrehajtó hatóság, amennyiben ez szükséges a törvényes jogok
megállapításának, gyakorlásának vagy védelmének gyakorlásához;
• bármely érdekelt fél, a bűncselekmények megelőzése, kivizsgálása, észlelése vagy
büntetőeljárási kezelése vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából;
• bármely érdekelt külső beszerző(k), abban az esetben, ha a vállalkozásunk vagy az
értéktárgyaink egészét vagy bármely releváns részét eladjuk vagy átadjuk (az
átszervezést, feloszlást vagy felszámolás esetét is beleértve); valamint
• bármely érdekelt külső szolgáltató, azokban az esetekben, ha a Webhelyeink és
Alkalmazásaink külső feleket használnak reklámok, beépülő modulok vagy tartalmak
biztosítására. Ha Ön úgy dönt, hogy ilyen reklámokkal, beépülő modulokkal vagy
tartalmakkal folytat interakciót, akkor a Személyes adatait megoszthatjuk az érdekelt
külső szolgáltatóval. Javasoljuk, hogy tekintse át az adott külső fél adatvédelmi
nyilatkozatát, mielőtt interakciót folytatna az általa biztosított hirdetéssel, beépülő
modullal vagy tartalommal.
Ha külső Adatfeldolgozót alkalmazunk az Ön Személyes adatainak Feldolgozására, akkor az
Adatfeldolgozóra a következőkkel kapcsolatos, kötelező érvényű szerződéses kötelezettségek
fognak vonatkozni: (i) a Személyes adatok Feldolgozását kizárólag a mi előzetes, írásos
utasításainknak megfelelően végezhetik el; valamint (ii) megfelelő intézkedéseket kell
alkalmazniuk a Személyes adatok bizalmasságának és védelmének megőrzése érdekében;
emellett pedig minden további, a vonatkozó törvények által előírt kötelezettségnek is eleget kell
tenniük.
(H) Profilkészítés
Összefoglalás – profilkészítés
A Személyes adatok nem
Profilkészítésnek.

képezik

tárgyát

automatizált

döntéshozatalnak

és
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(I) Személyes adatok nemzetközi továbbítása
Összefoglalás – személyes adatok nemzetközi továbbítása
Más országokban található címzettek számára is továbbítunk Személyes adatokat. Azokban
az esetekben, amikor az Európai Gazdasági Térségből továbbítunk Személyes adatokat egy,
nem az Európai Gazdasági Térség területén, nem Megfelelő joghatóságban élő címzettnek,
akkor az adattovábbítás Standard szerződéses feltételek alapján történik.
Az üzletvitelünk nemzetközi jellegéből adódóan Személyes adatokat továbbítunk a Husqvarna
Groupon belül, valamint külső felek számára, a fenti (G). szakaszban leírtaknak megfelelően, a
jelen Nyilatkozatban leírt célokkal kapcsolatban. Ebből az okból Személyes adatokat
továbbítunk más országokba, amelyekben esetlegesen más törvények és adatvédelmi
megfelelőségi előírások vannak érvényben ahhoz az országhoz képest, amelyben Ön lakik.
Azokban az esetekben, amikor az Európai Gazdasági Térségből továbbítjuk az Ön Személyes
adatait egy, nem az Európai Gazdasági Térség területén, nem Megfelelő joghatóságban élő
címzettnek, akkor az adattovábbítás Standard szerződéses feltételek alapján történik. Önnek
jogában a Standard szerződéses feltételek egy példányát kérvényezni az alábbi, (R).
szakaszban megadott kapcsolatfelvételi adatok használatával.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha Személyes adatokat továbbít közvetlen módon aHusqvarna
Group egyik olyan vállalatának, amely az Európai Gazdasági Térség területén kívül jött létre,
akkor nem tartozunk felelősséggel az Ön Személyes adatainak ilyen módon történő
továbbításáért. Ettől függetlenül feldolgozhatjuk az Ön Személyes adatait, az adatok
megérkezésének pillanatától, a jelen Nyilatkozat rendelkezéseinek figyelembevételével.
(J) Adatvédelem
Összefoglalás – adatvédelem
Megfelelő műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket foganatosítunk az Ön Személyes
adatainak védelme érdekében. Kérjük, ügyeljen arra, hogy az Ön által nekünk elküldött
Személyes adatok küldése biztonságos módon történjen.
Megfelelő műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket foganatosítottunk, amelyek célja,
hogy biztosítsák az Ön Személyes adatainak védelmét a véletlen vagy törvénytelen
megsemmisítéssel, elveszéssel, módosítással, jogosulatlan közzététellel, jogosulatlan
hozzáféréssel és a Feldolgozás egyéb törvénytelen vagy jogosulatlan formáival szemben, a
vonatkozó törvényeknek megfelelően.
Mivel az internet nyitott rendszer, az adatok interneten keresztüli átvitele nem teljes mértékben
biztonságos. Annak ellenére, hogy minden észszerű intézkedést meg fogunk tenni az Ön
Személyes adatainak védelme érdekében, nem tudjuk garantálni az interneten keresztül küldött
adatainak védelmét – minden ilyen továbbítás az Ön saját kockázatára történik, és Ön felelős
annak biztosításáért, hogy az Ön által nekünk elküldött Személyes adatok küldése biztonságos
módon történjen.
(K) Adatok pontossága
Összefoglalás – adatok pontossága
Minden észszerű lépést megteszünk annak biztosítása érdekében, hogy az Ön Személyes
adatait pontosan és naprakészen tartsuk, és pontatlanságok észlelése esetén töröljük vagy
helyesbítsük őket.
Minden észszerű lépést megteszünk az alábbiak biztosítása érdekében:
• hogy az Ön általunk kezelt személyes adatai pontosak és a szükséges esetekben
naprakészek legyenek; valamint
• hogy az Ön általunk kezelt bármely, pontatlan adata (az adatkezelés céljait figyelembe
véve) késedelem nélkül törlésre vagy helyesbítésre kerüljön.
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Előfordulhat, hogy időről időre arra fogjuk kérni Önt, hogy erősítse meg a Személyes adatai
pontosságát.
(L) Adatminimalizálás
Összefoglalás – adatminimalizálás
Minden észszerű lépést megteszünk annak érdekében, hogy a szükségesekre korlátozzuk
az Ön általunk kezelt Személyes adatait.
Minden észszerű lépést megteszünk annak biztosítása érdekében, hogy az Ön általunk kezelt
Személyes adatait azon Személyes adatokra korlátozzuk, amelyek észszerű módon
szükségesek a jelen Szabályzatban meghatározott célok kapcsán.
(M) Adatmegőrzés
Összefoglalás – adatmegőrzés
Minden észszerű lépést megteszünk annak biztosítása érdekében, hogy az Ön Személyes
adatait kizárólag addig őrizzük meg, amíg az szükséges valamilyen törvényes cél kapcsán.
Minden észszerű lépést megteszünk annak biztosítása érdekében, hogy az Ön Személyes
adatai feldolgozása kizárólag arra a minimális időszakra vonatkozóan történjen, amely
szükséges a jelen Szabályzatban meghatározott célok szempontjából. A Személyes adatai
megtartásának időtartamát a következő kritériumok alapján határozzuk meg:
(1) a Személyes adatokat egy űrlapon fogjuk megőrizni, amely kizárólag a következők
teljesülése esetén teszi lehetővé a személyes azonosítást:
(a) ha folyamatos kapcsolatot tartunk fenn Önnel (pl. azokban az esetekben, ha
Ön a szolgáltatásaink felhasználója, vagy törvényes módon szerepel a
levelezési listánkon, és még nem iratkozott le róla); vagy
(b) ha az Ön Személyes adatai szükségesek a jelen Szabályzatban leírt
törvényes célokhoz, amelyekre vonatkozóan érvényes jogalappal
rendelkezünk (pl. azokban az esetekben, ha az Ön Személyes adatai
szerepelnek egy, az Ön munkaadója és közöttünk fennálló szerződésben, és
törvényes érdekünk az adatok kezelése a vállalkozásunk működtetésével
kapcsolatos célokból, valamint a szerződés alapján fennálló
kötelezettségünk teljesítéséhez; illetve azokban az esetekben, ha törvényes
kötelezettségünk vonatkozik az Ön Személyes adatai megőrzését),
emellett:
(2) a következő időtartamokra vonatkozóan:
(a) bármely vonatkozó törvény alapján fennálló elévülési idő (vagyis olyan
időszak, amely során bármely személy jogi követeléssel élhet velünk
szemben az Ön Személyes adataival kapcsolatban, vagy amelyre
vonatkozóan az Ön Személyes adatai relevánsak); valamint
(b) további, az adott elévülési időszakot követő két (2) hónapos időszak (annak
érdekében, hogy ha egy személy követeléssel élne az elévülési idő végén,
még mindig rendelkezésünkre álljon egy megfelelő időtartam, amely során
azonosítható bármely, az adott követelés szempontjából releváns
Személyes adat),
valamint:
(3) emellett ha bármilyen törvényes követelés merül fel, továbbra is kezelni fogjuk a
Személyes adatokat az adott kiegészítő időszakokra vonatkozóan, ahogyan az az
adott követeléssel kapcsolatban szükséges.
A fenti (2)(a). és (2)(b). bekezdésben meghatározott időszakok során az Ön Személyes
adatainak kezelését tárolásra és az adatok védelmének biztosítására fogjuk korlátozni, kivéve
azt az esetet, ha az adatokat bármely törvényes követeléssel vagy bármely vonatkozó törvény
értelmében fennálló kötelezettséggel kapcsolatban kell áttekinteni.
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Amint a fenti (1)., (2). és (3). bekezdésben meghatározott időszakok lejárnak, értelemszerűen,
a következők egyikét fogjuk tenni:
• Tartósan töröljük vagy megsemmisítjük a relevánst személyes adatokat; vagy
• anonimizáljuk a releváns Személyes adatokat.

(N) Az Ön törvényes jogai
Összefoglalás – az Ön törvényes jogai
A vonatkozó törvények értelmében Ön az alábbi jogosultságokkal rendelkezik: tájékoztatáshoz való
jog, az arra vonatkozó jog, hogy Ön nem biztosítja a Személyes adatait a számunkra; az Ön
személyes adataihoz való hozzáférés joga; a pontatlanságok helyesbítésére vonatkozó kérés joga;
az Ön Személyes adatainak törlésére vagy a kezelésük korlátozására vonatkozó kérés joga; az Ön
Személyes adatainak kezelésével kapcsolatos tiltakozás joga; az Ön Személyes adatainak egy
másik Adatkezelőhöz való átadatására vonatkozó jog; a beleegyezés visszavonására vonatkozó
jog; valamint az Adatvédelmi hatóságoknál történő panaszleadásra vonatkozó jog. Bizonyos
esetekben az Ön személyazonosságának igazolására lesz szükség ezen jogok érvényesítése előtt.
A vonatkozó törvények értelmében Ön a következő jogokkal rendelkezhet a Releváns
személyes adatainak kezelését illetően:
• az arra vonatkozó jog, hogy Ön nem biztosítja a Személyes adatait a számunkra
(ugyanakkor vegye figyelembe, hogy ebben az esetben nem fogjuk tudni biztosítani az
Ön számára a Webhelyeink, Alkalmazásaink, termékeink és szolgáltatásaink összes
előnyét, ha nem biztosítja a számunkra a Személyes adatait – pl. előfordulhat, hogy nem
leszünk képesek a kérései teljesítésére a szükséges adatok nélkül);
• az arra vonatkozó jog, hogy hozzáférést vagy másolatokat kérjen az Ön Releváns
személyes adatairól, a Releváns személyes adatok Feldolgozására és megosztására
vonatkozó adatokkal együttesen;
• az arra vonatkozó jog, hogy helyesbítést kérjen a Releváns személyes adataiban fennálló
esetleges pontatlanságokra vonatkozóan;
• az arra vonatkozó jog, hogy jogos indokok alapján a következőket kérelmezze:
o az Ön Releváns személyes adatainak törlése; vagy
o az Ön Releváns személyes adatai kezelésének korlátozása;
• az arra vonatkozó jog, hogy az Ön bizonyos Releváns személyes adatait átküldesse egy
másik Adatkezelőhöz, strukturált, gyakran használt és gép által olvasható formátumban,
a lehetséges mértékben;
• azokban az esetekben, ha az Ön Releváns személyes adatait az Ön beleegyezése
alapján kezeljük, az adott beleegyezés visszavonására vonatkozó jog (figyelembe véve,
hogy az ilyen visszavonás nincs hatással semmilyen, a visszavonással kapcsolatos
értesítés beérkezési dátuma előtt elvégzett Feldolgozás törvényességére, és nem
akadályozza meg az Ön Személyes adatainak bármely egyéb jogalap kapcsán történő
Feldolgozását); valamint
• az Ön Releváns személyes adatainak kezelésével kapcsolatos, Adatvédelmi
hatóságoknak benyújtott panaszok tételére vonatkozó jog (különösképpen azon EU-s
tagállam Adatvédelmi hatóságának, amelyben Ön él, vagy amelyben Ön dolgozik, illetve
amelyben az állítólagos jogsértés történt, értelemszerűen).

A vonatkozó törvények értelmében Ön emellett a következő további jogokkal is
rendelkezhet a Releváns személyes adatainak kezelését illetően:
• az arra vonatkozó jog, hogy az adott helyzet alapján tiltakozzon az Ön
Releváns személyes adatainak általunk vagy a nevünkben történő
kezelésével szemben; valamint
• az arra vonatkozó jog, hogy tiltakozzon az Ön Releváns személyes adatainak
általunk vagy a nevünkben, közvetlen üzletszerzés céljából történő
kezelésével szemben.
Ez az Ön törvényes jogaira nincs hatással.
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Ha szeretne ezen jogok közül egyet vagy többet gyakorolni, vagy szeretne kérdést feltenni ezen
jogok vagy a jelen Szabályzat egyéb rendelkezései kapcsán, vagy az Ön Személyes adatainak
általunk történő kezelését illetően, látogasson el a https://privacyportal.husqvarnagroup.com
oldalra, vagy használja az alábbi (R) részben biztosított kapcsolatfelvételi adatokat. Kérjük,
vegye figyelembe a következőket:
• Bizonyos esetekben az Ön személyazonosságának igazolására lesz szükség ezen jogok
érvényesítése előtt; valamint
• azokban az esetekben, amikor a kérése kapcsán további tényeket kell megállapítani (pl.
meg kell határozni, hogy valamely Feldolgozás esetlegesen nem a vonatkozó
törvényeknek megfelelő), észszerű módon azonnal ki fogjuk vizsgálni az Ön kérelmét,
mielőtt eldöntjük, hogy milyen lépéseket kell megtennünk.
(O) Sütik és hasonló technológiák
Összefoglalás – sütik és hasonló technológiák
A Személyes adatok kezelését sütik és hasonló technológiák felhasználásával végezzük el.
Kérjük, hogy a további tudnivalókat illetően tekintse át a Sütikkel kapcsolatos nyilatkozatunkat
https://www.husqvarna.com/hu/cookies/
https://www.mcculloch.com/hu/cookie-policy/
Amikor Ön ellátogat egy Webhelyünkre, vagy használja egy Alkalmazásunkat, akkor jellemzően
Sütiket fogunk elhelyezni az Ön készülékén, vagy beolvassuk a készülékén már megtalálható
Sütiket, ami minden esetben az Ön beleegyezése megszerzésének függvénye a szükséges
esetekben, a vonatkozó törvényekkel összhangban. Sütiket használunk arra, hogy az Ön
készülékével, böngészőjével és bizonyos esetekben beállításaival és böngészési szokásaival
kapcsolatos adatokat rögzítsünk. Ez elősegíti, hogy a webhelyünket jobbá és könnyebben
használhatóvá tegyük. Az Ön Személyes adatainak kezelését sütik és hasonló technológiák
felhasználásával
végezzük
el,
a
https://www.husqvarna.com/hu/cookies/,
https://www.mcculloch.com/hu/cookie-policy/ összhangban.
(P) Felhasználási feltételek
Összefoglalás – felhasználási feltételek
A Felhasználási feltételeink irányadóka a Webhelyeink és Alkalmazásaink mindenféle
használatára vonatkozóan.
https://www.husqvarna.com/hu/terms/
https://www.mcculloch.com/hu/terms/
http://www.flymo.com/hu/terms-of-use/
http://www.partner.biz/hu/terms-of-use/
A Webhelyeink, Alkalmazásaink, termékeink vagy szolgáltatásaink mindenféle használatára a
https://www.husqvarna.com/hu/terms/,
https://www.mcculloch.com/hu/terms/
http://www.flymo.com/hu/terms-of-use/, http://www.partner.biz/hu/terms-of-use/ vonatkoznak.
Javasoljuk, hogy rendszeresen tekintse át a Felhasználási feltételeinket annak érdekében, hogy
áttekinthesse az időről időre rajta eszközölt változtatásokat.
(Q) Közvetlen üzletszerzés
Összefoglalás – közvetlen üzletszerzés
A Személyes adatok kezelését abból a célból végezzük el, hogy olyan információkat
küldhessünk az Ön számára a Webhelyeink, Alkalmazásaink, termékeink vagy
szolgáltatásaink kapcsán, amelyek érdekesek lehetnek az Ön számára. Erről bármikor
ingyenesen leiratkozhat.
A Személyes adatok kezelését abból a célból végezzük, hogy e-mail, telefon, közvetlen levél és
egyéb kommunikációs formátumok útján olyan információkat biztosítsunk az Ön számára a
Webhelyeink, Alkalmazásaink, termékeink vagy szolgáltatásaink kapcsán, amelyek érdekesek
lehetnek az Ön számára. Ha Webhelyeket, Alkalmazásokat, termékeket vagy szolgáltatásokat
biztosítunk az Ön számára, akkor előfordulhat, hogy olyan tájékoztatásokat küldünk Önnek a
Webhelyeink, Alkalmazásaink, termékeink vagy szolgáltatásaink, várható promóciók és egyéb
információk kapcsán, amelyek érdekesek lehetnek az Ön számára, az Ön által megadott
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kapcsolatfelvételi adatok használatával, aminek minden esetben feltétele, hogy beszerezzük az
Ön előzetes hozzájárulását, amennyiben ezt vonatkozó törvények írják elő.
A promóciós e-mail listánkról bármikor egyszerűen és ingyenesen leiratkozhat úgy, hogy
rákattint a promóciós e-mailekben foglalt leiratkozási hivatkozásra. A leiratkozás után nem
fogunk további promóciós e-maileket küldeni, de bizonyos esetekben továbbra is felvesszük
majd Önnel a kapcsolatot addig a mértékig, ameddig szükséges az Ön által igényelt Webhelyek,
Alkalmazások, termékek vagy szolgáltatások biztosításához.
Online kerttervezőt ajánlunk Önnek. Regisztrálnia kell, hogy elmenthesse a tervezett kerteket
az összes eszközére. A regisztrációs űrlap megmutatja a kert kijelöléséhez szükséges általunk
gyűjtött adatok körét, és személyes megszólításhoz szükséges információkat. Ha megosztja
harmadik felekkel a létrehozott kertet, ez névtelenül történik, ami azt jelenti, hogy a megosztott
kerttel nem lehet Önt azonosítani.
(R) Adatkezelőkkel kapcsolatos részletek
Összefoglalás – adatkezelőkkel kapcsolatos részletek
A Husqvarna Groupnak számos olyan vállalata van, amely a jelen Szabályzat
alkalmazásában Adatkezelőnek minősül, és ezen vállalatok különböző kapcsolatfelvételi
adatokkal rendelkeznek. Másik lehetőségként felveheti velünk a kapcsolatot az online
kapcsolatfelvételi űrlapon a https://privacyportal.husqvarnagroup.com oldalon.

Másik lehetőségként felveheti velünk a kapcsolatot az online kapcsolatfelvételi űrlapon a
https://privacyportal.husqvarnagroup.com oldalon. A Husqvarna Group összes Adatkezelő
vállalatának listája a következő hivatkozáson elérhető: http://www.husqvarnagroup.com/en.
A Vállalatcsoportunk Adatvédelmi képviselője a fentiekben leírt adatokon keresztül érhető el,
valamint a dpo@husqvarnagroup.com e-mail címen.

(S) Meghatározások
•

Az „Alkalmazás” kifejezés bármely olyan alkalmazást jelöl, amelyet mi bocsátunk
rendelkezésre (azokat az eseteket is beleértve, amikor az adott alkalmazásokat külső
felek áruházaink vagy piacterein keresztül vagy bármely egyéb módon bocsátjuk
rendelkezésre), beleértve többek között az Automower Connect, a My Automower, a
Husqvarna Battery Connect és a Husqvarna Fleet Services 2.0 alkalmazást.

•

A „Megfelelő joghatóság” olyan joghatóságot jelöl, amelyet az Európai Bizottság
hivatalosan a Személyes adatok megfelelő szintű védelmét biztosító joghatóságként
jelölt meg.

•

A „Süti” olyan, kisméretű fájlt jelent, amelyet az Ön készülékén helyeznek el, amikor
ellátogat egy webhelyre (a mi Webhelyeinket is beleértve). A jelen Nyilatkozatban a
„Sütik” említése az analóg technológiákat, pl. az adatgyűjtő jeleket és a tiszta GIF-eket is
magában foglalja.

•

Az „Adatkezelő” azt a vállalatot jelenti, amely eldönti, hogy hogyan és miért történik meg
a Személyes adatok Feldolgozása. Az Adatkezelő tartozik elsődleges felelősséggel a
vonatkozó adatvédelmi törvényeknek való megfelelőségért.

•

Az „Adatvédelmi hatóság” olyan független állami hatóságot jelent, amely törvényes
megbízással rendelkezik a vonatkozó adatvédelmi törvényeknek való megfelelőség
ellenőrzésére vonatkozóan.

•

Az „EGT” rövidítés az Európai Gazdasági Térséget jelöli.

•

A „Személyes adatok” olyan adatokat jelentenek, amelyek valamely egyénnel
kapcsolatosak, illetve amelyekből egy adott személy közvetlen vagy közvetett módon
azonosítható, különösképpen egy azonosítóra, pl. az adott személy nevére,
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azonosítószámára, helyadatára, online azonosítójára vagy egy vagy több, a fizikai,
fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális egyéniségére való
hivatkozás által.
•

A „Kezel”, „Kezelés” vagy „Kezelt” kifejezés bármi olyan tevékenységet jelöl, amelyet
bármely Személyes adattal végeznek, akár automatizált módon, akár nem, pl. begyűjtés,
rögzítés, szervezés, strukturálás, tárolás, átdolgozás vagy módosítás, betöltés,
megtekintés, használat, közzététel vagy átvitel, terjesztés vagy más úton való elérhetővé
tétel, csoportosítás vagy kombinálás, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés.

•

Az „Adatfeldolgozó” bármely olyan személyt vagy vállalatot jelöl, amely az Adatkezelő
nevében Személyes adatok Feldolgozását végzi (aki nem az Adatkezelő alkalmazottja).

•

A „Profilkészítés” a személyes adatok automatizált Feldolgozásának bármely formáját
jelenti, amely magában foglalja a Személyes adatok arra a célra történő felhasználását,
hogy kiértékelhetőek legyenek egy természetes személy bizonyos személyes
aspektusai, különösképpen hogy kielemezhetőek vagy előrejelezhetőek legyenek az
adott természetes személy munkahelyi teljesítményével, gazdasági helyzetével,
egészségével, személyes preferenciáival, érdeklődési köreivel, megbízhatóságával,
viselkedésével, helyadataival és tevékenységeivel kapcsolatos aspektusok.

•

A „Releváns személyes adatok” olyan Személyes adatokat jelentenek, amelyekre
vonatkozóan mi vagyunk az Adatkezelők.

•

Az „Érzékeny személyes adatok” a faji vagy etnikai hovatartozással, politikai
beállítottsággal, vallási vagy filozófiai nézetekkel, szakszervezeti tagsággal, fizikai vagy
mentális egészséggel, szexuális élettel, bármely tényleges vagy állítólagos
bűncselekménnyel vagy büntetéssel, nemzeti személyazonosító számmal vagy bármely
egyéb olyan adattal kapcsolatosak, amelyek a vonatkozó törvények értelmében
érzékenyeknek tekintendők.

•

A „Standard szerződéses feltételek” az átviteli szerződések sablonjait jelentik,
amelyeket az Európai Bizottság vagy egy Adatvédelmi hatóság elfogadott, és az Európai
Bizottság jóváhagyta.

•

A „Webhely” bármely olyan webhelyet jelenthet, amelyet mi üzemeltetünk vagy tartunk
fenn, vagy a mi nevünkben üzemeltetik és tartják fenn.
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