Adatvédelmi Irányelvek
A POLYTEC HOLDING AG és leányvállalatai (továbbiakban: POLYTEC GROUP vagy POLYTEC) megfelelnek a társadalmi
felelősségvállalás követelményeinek, a nemzetközi adatvédelmi szabályoknak, különösen az Európai Általános Adatvédelmi
Rendeletnek, azaz az EU 2016/679–nek (GDPR) és a vonatkozó nemzeti adaptációs törvényeknek.
Különös hangsúlyt kap a személyes adatok védelme és biztonsága, mivel ez az alapja a bizalmi üzleti kapcsolatoknak. Az
alábbi Adatvédelmi Irányelvek teljes áttekintést nyújtanak arról, hogy a POLYTEC milyen típusú adatokat használ fel milyen
célokra, mely elveket tartja tiszteletben és milyen jogokat biztosít az adatalanynak.

I ALAPELVEK
Ez az Adatvédelmi Irányelv a POLYTEC csoport felelősségi körébe tartozó személyes adatok feldolgozására vonatkozik,
különösen a POLYTEC alkalmazottak, ügyfelek, befektetők, szerződők, beszállítók, tanácsadók és online felhasználók
adatainak feldolgozására (adatalanyok). Ez az Adatvédelmi Irányelv a POLYTEC HOLDING AG és a POLYTEC THELEN
GmbH, jelenleg a www.polytec-group.com és a www.polytec-industrial.com által üzemeltetett összes weboldal online
felületén érvényes. Az adatalany tudomásul veszi, hogy a POLYTEC az egyes weboldalakat csak az ezen Adatvédelmi
Irányelvben meghatározott feltételek mellett teszi elérhetővé, és elfogadja ezt az Adatvédelmi Irányelvet a weboldal
elérésével vagy használatával, valamint egy online portálon való bejelentkezéskor / regisztráláskor. A jelen Adatvédelmi
Irányelvben használt kifejezések a GDPR 4. cikk szerint értendők. Az "adatalany" kifejezés a nemek szempontjából
semlegesen értendő.
II ADATKEZELŐ
A weboldal adatkezelője a www.polytec-group.com
Név:
Utca:
Irányítószám, város, ország:
Telefon:
Adatvédelmi koordinátor:
Email cím:

POLYTEC HOLDING AG
Polytec-Straße 1
4063 Hörsching, Ausztria
+43 7221 701-0
Mag. Rafael Mugrauer
data@polytec-group.com

A weboldal adatkezelője www.polytec-industrial.com
Név:
Utca:
Irányítószám, város, ország:
Telefon:
Adatvédelmi koordinátor:
Email cím:

POLYTEC THELEN GmbH
Am Vorort 27
44894 Bochum, Németország
+4923489368-0
Peter Stinshoff
data@polytec-group.com

Kapcsolattartó és (elő- és utó) szerződéses kapcsolatok adatkezelője a POLYTEC-nél
A következetesség érdekében ez az Adatvédelmi Irányelv a POLYTEC GROUP valamennyi vállalatára érvényes. A
teljesség kedvéért arra hívjuk fel a figyelmet, hogy a szerződéses kapcsolatok adatfeldolgozásának összefüggésében a
szerződő fél a vonatkozó adatfeldolgozás adatkezelője. Adatkezelő lehet az összes olyan vállalat, amely a következő linken
felsorolva szerepel https://www.polytec-group.com/en/the-group, amelyek mindegyike beleegyezik abba, hogy megfeleljen
ezen Adatvédelmi Irányelveknek.
III ADATVÉDELMI BIZTOS
A POLYTEC COMPOSITES németországi egysége számára:
Név:
Michael Becker
TÜV Rheinland i-sec GmbH
Utca:
Dudweiler Str. 17
Irányítószám, város, ország:
66111 Saarbrücken, Németország
Telefon:
T: +49 221 56783 601
M: +49 174 18802 85
F: +49 221 56783 699
Email cím:
Michael.Becker@i-sec.tuv.com

A POLYTEC PLASTICS és a POLYTEC THELEN németországi vállalatának esetében:
Név:
Utca:
Irányítószám, város, ország:
Telefon:
Email cím:

VACE Systemtechnik GmbH
Linzerstraße 16e
4221 Steyregg, Ausztria
T: +43 (0) 732 / 272277 54
M: +43 (0) 664 / 882 885 59
F: +43 (0) 732 / 272277 99
dsba@vace.at

IV SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK ELVEI
A POLYTEC személyes adatainak feldolgozása olyan szigorú elveken nyugszik, melyek az adatok védelmével és
biztonságával, valamint az érintettek jogainak védelmével összhangban a legmagasabb színvonalon vannak érvényben,
különösképen tiszteletben tartva a GDPR 5. cikk és az azt követő cikkek által meghatározott adatvédelmi alapelveket.
1) ÖRÖKSÉG ÉS ÁTLÁTHATÓSÁG
Az adatfeldolgozást jogszerűen és jóhiszeműen végzik. Az adatalany tájékoztatást kap az adatok gyűjtéséről, az adatok
tervezett feldolgozásáról és kezeléséről. Így az érintett feleket az alábbiakról biztosan tájékoztatják:

•
•
•

Felelős személy
Adatfeldolgozás célja
Adatfeldolgozás jogalapja

A POLYTEC csak akkor dolgoz fel adatokat, ha a GDPR 6. cikke szerinti legalább egy jogszerűségi feltétel teljesül,
különösen akkor, ha az adatfeldolgozás

•
•
•
•

az érintett kérésére vagy a szerződés teljesítéséhez szükséges (szerződés előtti vagy utáni) szerződéses
intézkedések végrehajtásához szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b)),
szükséges a POLYTEC jogi kötelezettségei alapján (GDPR 6. cikk, (1) bekezdés, c)),
szükséges a POLYTEC vagy harmadik fél legfőbb legitim érdekei védelmében (GDPR 6. cikk (1) bekezdés, f)),
vagy
az adatalany egy vagy több meghatározott célra történő felhasználására való kifejezett beleegyezésén alapul
(GDPR 6. cikk (1) bekezdés, a)).

A POLYTEC a GDPR 9. cikk (1) bekezdése szerinti (érzékeny adatok) értelmében kizárólag a GDPR 9. cikk (1) bekezdése
értelmében vett személyes adatokat kezel, különösen, ha az adatot önként az adatalany biztosítja (pl. jelentkezők
önéletrajzai) (GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) és e)).
Szükség esetén - pl. Ha a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feltétel vagy érzékeny adatok esetében a
GDPR 9. cikke (2) bekezdése szerinti eset nem teljesül, a POLYTEC megkapja az érintett kizárólagos beleegyezését. Az
adatalany bármikor visszavonhatja az adott hozzájárulást részben vagy egészben. A visszavonást a POLYTEC HOLDING
AG-nek kell címezni (az elérhetőségeket lásd az I. pontban). Bár a hozzájárulás visszavonása nem kötődik semmilyen
különleges formai követelményhez, bizonyítás céljából írásos formában (például levélben, e-mailben vagy faxon) ajánlott
megtenni a visszavonásról szóló nyilatkozatot.
2) CÉL
Az adatokat meghatározott, egyértelmű és törvényes célokra gyűjtik be és dolgozzák fel. Az adatok feldolgozása nem
történik meg ezekkel a módozatokkal összeegyeztethetetlen módon.
3) ADAT MINIMIZÁLÁS
Az adatokat csak akkor gyűjtik be és dolgozzák fel, ha az feltétlenül szükséges a meghatározott célok eléréséhez. Csak
névtelen adatok kerülnek feldolgozásra abban az esetben, ha úgy is lehetséges a cél elérése, és az erőkifejtés ésszerű.
4) TÁROLÁSI KORLÁTOZÁS ÉS TÖRLÉS

Az adatok törlésre kerülnek, amint lejár a határideje a célnak, amely miatt azokat tárolták, és törvényes megőrzési
időszakok nem akadályozzák a törlést. Ha egyes esetekben törvényes érdekek állnak fenn (GDPR 6. cikk, 1. bekezdés, f)),
akkor azok a védelem érdekének érvényességi ideje alatt továbbra is tárolásra kerülnek.
5) ADATVÉDELEM
A POLYTEC a GDPR 32. cikkében meghatározott kritériumoknak megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket hoz az
adatbiztonságra és adatfeldolgozásra, valamint arra törekszik, hogy megóvja az adatokat a jogosulatlan hozzáféréstől,
veszteségektől, korrupciótól vagy módosításoktól, és biztosítja az adatok védelmét a jogosulatlan vagy jogellenes
feldolgozás, valamint a veszteségek, károk és módosítások elkerülése érdekében. A személyes adatok biztonságának
védelme érdekében az adatátvitel alatt a POLYTEC a legmodernebb titkosítási technikákat (például SSL) használja a
HTTPS-en keresztül.
V

ADATFELDOLGOZÁS A POLYTEC ONLINE HASZNÁLATA SORÁN

1) FELHASZNÁLÓ ADATAI - A POLYTEC ONLINE HASZNÁLATA ESETÉN
A felhasználók személyes adataik megadása nélkül is megtekinthetik a POLYTEC honlapjait. Ezért a POLYTEC honlapjai
üzemeltetése során a csak technikai jellegű adatokat dolgoz fel minden olyan szerverhez való hozzáféréskor, amelyen ez a
szolgáltatás található (szervernaplófájlok), amelyet automatikusan dolgoz fel cookie-k segítségével (lásd az 5. pontot), és
amelyeket személyes jellegűnek tekint. vagy felhasználható az érintett személy vagy személyes adatai azonosítására
(hozzáférési adatok). Ezek közé tartozik például az IP-cím, az egyedi eszközazonosítás, az operációs rendszer és a
böngésző típusa és verziója, a lekérdezett weboldal neve, a fájl, a visszakeresés dátuma és ideje, a hivatkozó URL
(korábban meglátogatott oldal) és a kérelmező szolgáltató.
A POLYTEC nem kezeli ezt a hozzáférési adatot az érintett személy vagy személyi adatai azonosítása céljából, hanem
kizárólag a weboldalak biztosítása, testreszabása, adaptálása, fejlesztése, fenntartása, optimalizálása és továbbfejlesztése
céljából (beleértve a funkciókat, szolgáltatásokat, szolgáltatásokat, szolgáltatásokat, modulokat és azok jellemzőit), hiba
észlelésére és korrekciójára, a biztonsági rendszer fenntartására és belső statisztikai kiértékelés céljából, anélkül, hogy
következtetéseket vonna le az adatalany személyéről vagy adatairól. Ezen felül a GDPR 4. cikk 4. rész szerinti értelmezést
figyelembe véve nincs profilkészítés sem.
2) A POLYTEC ONLINE PORTÁLJÁN REGISZTRÁLT FELHASZNÁLÓI ADATAI ("ÁLLÁSPORTÁL")
A POLYTEC internetes portálokat működtet azokon a weboldalakon, ahol az adatalanyok regisztrálhatnak és opcionálisan
felhasználói fiókot hozhatnak létre, bejelentkezés után lehetővé téve számukra az információk és dokumentumok online
elérését a zárt felületen (bejelentkezési terület), kihasználni a személyre szabott szolgáltatásokat és kommunikálni
POLYTEC vállalattal. Online jelentkezéskor a portálokon ("Állásportál") való regisztráció során a következő adatok kerülnek
feldolgozásra: vezeték- és keresztnév, lakcím, születési idő, kapcsolattartási és kommunikációs adatok, például telefonszám
és e-mail cím, pályázati levél, önéletrajz és olyan kapcsolódó adatok, mint az életkor, nem, lakóhely és további képesítések
(pl. bizonyítványok, oklevelek), a jelentkezés időpontja, a jelentkezővel való levelezés, adott esetben az alkalmazott
platformokra vonatkozó regisztrációs adatok (felhasználónév, jelszó), valamint további, az adatalany által benyújtott
dokumentumokból származó személyes adatok (például bizonyos önéletrajzokból) (pl. fotók vagy vallomások), hogy a
megfelelő jelöltek kerüljenek kiválasztásra jövőbeli munkavállalás céljából, más megfelelő állásajánlatok benyújtásához a
POLYTEC GROUP számára és az érintettekkel való kapcsolatfelvétel céljából. A személyes adatok feldolgozása kizárólag a
fent leírt célokkal történik és a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a), b) pontjai és a 9. cikk 2. bekezdése szerint valósul meg.
E cél elérése érdekében az adatokat továbbítják az eRecruiternek (az állásportál gyártójának és kezelőjének), valamint
azon releváns POLYTEC GROUP cégnek, amely személyzetet keres.
A regisztráció és a további bejelentkezés, valamint az online portál használatának részeként a POLYTEC feldolgozza az
érintett IP-címét és a használat pontos idejét. A sikeres regisztráció után egy felhasználói fiók nyílik az adatalany számára.
A regisztrált adatalany bármikor hozzáférhet az online portál bejelentkezési felületéhez a bejelentkezési adatok
(felhasználónév vagy e-mail cím és a kiválasztott jelszó) megadásával. Az adatalanyok bármikor megváltoztathatják vagy
törölhetik a regisztráció során megadott adatokat.
A felhasználói fiókot más személyek hozzáférése ellen védi az adatalany által választott jelszó. Az adatalany köteles
bizalmasan kezelni a jelszavát, és gondoskodni arról, hogy harmadik fél ne férhessen hozzá. Kifejezetten tilos az online
portál átruházása vagy nyilvánosságra hozatala harmadik fél részére és / vagy az adatalany felhasználói fiókjának
használatának engedélyezése. Az adatalany nem ruházhatja át a hitelesítő adatokat harmadik félre, és meg kell védenie
azokat a harmadik féltől származó jogosulatlan hozzáféréstől, visszaélésektől vagy hamis felhasználástól. Az adatalanynak
haladéktalanul jelentenie kell a POLYTEC-nek a felhasználói fiók jogosulatlan, visszaélésszerű vagy hamis felhasználását,
valamint annak a gyanúját, hogy a felhasználói fiók ilyen kockázatnak lehet kitéve és meg kell változtatnia a jelszavát. Ha
bármilyen gyanú merül fel arra, hogy egy fiókot illetéktelenül használnak, vagy jogosulatlanul, visszaélésszerűen vagy hamis
módon hoznak létre, a POLYTEC jogosult előzetes értesítés nélkül ideiglenesen felfüggeszteni vagy véglegesen törölni a

kérdéses felhasználói fiókot. A felhasználói fiókok nem nyilvánosak, és nem kereshetők a keresőmotorok segítségével. Az
adatalanyok bármikor törölhetik felhasználói fiókjukat. Ebben az esetben a felhasználói fiókra vonatkozó összes adat
törlésre kerül, amennyiben azok megtartása szerződéses vagy jogi okok miatt nem szükséges. Az adatalanyok feladata az
adatok mentése a felhasználói fiók törlése előtt.
A regisztrációs adatalanyok elfogadják, hogy a POLYTEC munkatásai telefonon vagy e-mailen keresztül kapcsolatba
léphetnek velük azzal a céllal, hogy az alkalmazási folyamat zökkenőmentesen történjen. Az adatalany biztosítja a
POLYTEC-et arról, hogy minden megadott információ a valóságnak megfelel. A hamis nyilatkozatok elutasításhoz
vezethetnek.
3) KAPCSOLAT ONLINE KAPCSOLATTARTÁSI ŰRLAPON VAGY E-MAILBEN
A POLYTEC-kel való (kapcsolattartási űrlapon vagy e-mailen keresztüli) kapcsolatfelvétel során a felhasználó (cég, cím,
telefonszám, kapcsolattartó személy, e-mail) által megadott információkat a GDPR 6. Cikk (1) bekezdés b) része alapján
kezeljük. Jogos érdek áll fenn az egyéni érdeklődés feldolgozása és megbízható válaszok biztosítása érdekében.
A POLYTEC törli azon kéréseket, melyekre a továbbiakban már nincs szükség.
4) HÍRLEVÉL
A "Regisztráció" gombra kattintva az adatalany a GDPR 6. Cikk (1) bekezdés a) része értelmében beleegyezik a személyes
adatok, nevezetesen név, e-mail cím, cégnév és esetleg postai cím feldolgozásához egy esetleges jövőbeni kapcsolattartás
céljából, valamint engedélyezi a hírlevél, céges magazinok, meghívók és egyéb információk küldését a POLYTEC
HOLDING AG részére, illetve hogy a cég az adatait feldolgozza és tárolja a regisztráció törléséig vagy visszavonásig.
A hírlevélre történő regisztrációkor az adatalany által megadott adatokat kizárólag erre a célra használják fel.
A hírlevélre történő regisztráció egy úgynevezett kettős opt-in eljárással történik. Ez azt jelenti, hogy a regisztráció után az
adatalany kap egy e-mailt, amely a regisztráció megerősítését kéri. Ez a megerősítés szükséges ahhoz, hogy ne
regisztrálhassanak külső e-mail címekkel. A hírlevélre való regisztráció rögzítése a jogszabályi követelményeknek való
megfelelés bizonyítása érdekében valósul meg. Ez magában foglalja a bejelentkezési és a visszaigazolási időpont, valamint
az IP-cím tárolását. Hasonlóképpen, a szállítási szolgáltatónál tárolt adatok módosítása is rögzítésre kerül.
A hírlevelet az ABM Feregyhazy & Simon GmbH (Traun, Ausztria) cégtől a PHILLIT (CMS System) küldi. A továbbiakban:
"szállítási szolgáltató". A szállítási szolgáltatás Adatvédelmi Irányelvei itt olvashatók:
https://www.abm.at/Datenschutzhinweis.
Továbbá a szállítási szolgáltató a saját információi alapján pszeudonim formában is felhasználhatja az adatokat, ami azt
jelenti, hogy az adatalany tájékoztatása nélkül optimalizálhatja vagy javíthatja saját szolgáltatásait, például a küldés
technikai optimalizálása érdekében, a hírlevelek megjelenítésének javítása céljából, vagy statisztikai célokra, hogy
meghatározza, hogy mely országokból származnak a címzettek. Azonban a szállítási szolgáltató nem használja a hírlevél
címzettjeinek adatait arra, hogy írjon nekik, vagy továbbítsa az adatokat harmadik félnek.
Németország: A hírlevél elküldése és a siker mérése a címzettek beleegyezésével történik, a GDPR 6. Cikk (1) bekezdés
a) pontja, a GDPR 7. cikk a 7. szakasz (2) bekezdés 3. sz. Védelem a tisztességtelen versenytörvény ellen szerint, vagy a
7. szakasz (3) bekezdés A tisztességtelen versenytörvény elleni védelem szerinti törvényes engedély alapján.
Ausztria: A hírlevél elküldése és a siker mérése a címzettek beleegyezésével történik, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)-val
összhangban, a GDPR 7. cikk 107. szakasz (2) bekezdésével (Távközlési törvény) összefüggésben vagy a 107. szakasz
(2,3) bekezdések (Távközlési törvény) szerinti törvényes engedély alapján.
A regisztrációs folyamat naplózása a POLYTEC törvényes érdekein alapul, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f)-el összhangban
és a hírlevélre való feliratkozás jóváhagyását szolgálja.
Az adatalanyok bármikor törölhetik hírlevél igényüket, ami a beleegyezés visszavonását jelenti. Ugyanekkor a szállítási
szolgáltató hozzáférése és a statisztikai elemzések megszűnnek. A szállítási szolgáltató kézbesítése vagy a statisztikai
értékelés külön visszavonása sajnos nem lehetséges. Az e-mail hírlevélről való leiratkozáshoz az egyes e-mailek végén
található link használandó. Azon felhasználók, akik kizárólag az e-mail hírlevélre regisztráltak és törölték ezt az alkalmazást,
törlődnek.
5) Cookie-k
A POLYTEC a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) szerint úgynevezett "cookie-kat" (sütiket) használ. A cookie-k olyan fájlok,
amelyeket helyben tárolódnak az adatalany internetes böngészőjének pufferében, és főként arra szolgálnak, hogy a
weboldalt (elsősorban a böngésző felismerésével) felhasználóbarátabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tegyék,
valamint lehetővé teszik a weboldal adatalany által történő felhasználásának elemzését. A POLYTEC automatikusan
feldolgoz bizonyos adatokat, például az IP-címet, a használt böngészőt, az adatalany számítógépének operációs rendszerét
és internetkapcsolatát.

Cookie-k használatával nem lehet programokat indítani vagy vírusokat továbbítani a számítógépre. A cookie-kban található
információk alapján a POLYTEC megkönnyíti az érintettek számára a webhelyen történő navigációt és annak megfelelő
megjelenítését.
A POLYTEC semmilyen körülmények között nem továbbítja a begyűjtött adatokat harmadik félnek, vagy az érintett személy
hozzájárulása nélkül nem kezdeményez kapcsolatot velük személyes adataik felhasználásával.
A felhasználók cookie-k használata nélkül is megtekinthetik a POLYTEC weboldalait. Az adatalanynak bármikor lehetősége
van a cookie-k deaktiválására és / vagy törlésére az internetes böngésző beállításaiban, valamint a tárolás időtartamának
beállítása és törlésének ideje is lehetséges. Az eljárás az adatalanyok által használt internetböngészőtől függ. A cookie-k
letiltása azonban a webhely egyes funkcióinak és / vagy tartalmának nem megfelelő működéséhez vagy azok működéséhez
vezethet.
6) SZOLGÁLTATÁSOK ÉS HARMADIK FELEK TARTALMÁNAK INTEGRÁLÁSA
a)
Youtube
A weboldalakon a POLYTEC a GDPR 6. cikk (1) bekezdésével összhangban YouTube-videókat ágyaz be törvényes
érdekből, hogy biztosítsa a webhelyek funkcionalitását és felhasználóbarát jellegét. A megfelelő plug-ineket a YouTube,
LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA üzemeltetik. Ha egy adatalany meglátogatja a YouTube plug-in oldalát,
csatlakozik a YouTube szervereihez. A YouTube tájékoztatást kap arról, hogy az adatalany mely oldalait látogatja. Ha egy
adatalany bejelentkezik egy YouTube-fiókba, a YouTube a szörfözést személyesen hozzárendelheti az adatalanyhoz. Ezt
megelőzheti, ha előzetesen kijelentkezik ki a YouTube-fiókból.
Ha egy YouTube-videó elindul, a szolgáltató olyan cookie-kat használ, melyek információt gyűjtenek a felhasználói
viselkedésről. Bárki, aki letiltotta a cookie-k tárolását a Google Ad programban, nem számíthat ilyen cookie-ra a YouTubevideók megtekintésekor. A YouTube azonban más cookie-kban is tárolja a nem személyes használati információkat. Ha egy
adatalany ezt meg akarja akadályozni, meg kell akadályoznia a cookie-k tárolását a böngészőben.
A "YouTube" adatvédelmével kapcsolatos további információkért olvassa el a szolgáltató Adatvédelmi Irányelveit a
https://www.google.de/intl/en/policies/privacy/

b)

XING

A POLYTEC a XING hálózat funkcióit használja. A szolgáltató a XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg,
Németország. Minden alkalommal, amikor az adatalany egy olyan POLYTEC webhelyet látogat meg, amely tartalmazza a
Xing funkciókat, csatlakozik a XING szerverekhez. A személyes adatokat a POLYTEC tudomása szerint nem tárolják.
Különösképp nem kerülnek tárolásra az IP-címek, vagy a használati magatartás kiértékelése. A XING Adatvédelmi
Irányelvei a következő linken tekinthetők meg: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

c)

LINKEDIN

A POLYTEC online ajánlatai során a vállalat a LinkedIn hálózat marketing funkcióit (úgynevezett "LinkedIn Insight Tag")
használja. A szolgáltató a LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, Egyesült Államok. Minden
alkalommal, amikor az adatalany meglátogatja a LinkedIn funkciókat tartalmazó oldalainkat, csatlakozni fog a LinkedIn
szerverekhez. A LinkedIn-t tájékoztatják arról, hogy az adatalany egy meghatározott IP-címmel ellátogatott a POLYTEC
weboldalára. A LinkedIn Insight Tag lehetővé teszi a POLYTEC számára, hogy elemezze a LinkedIn-ben található
kampányok sikerét vagy célcsoportok felkutatását a POLYTEC online kínálatával való interakció alapján. Ha az adatalany a
LinkedIn-en regisztrálva van, a LinkedIn képes arra, hogy a POLYTEC online ajánlatait összekapcsolja az adatalany
felhasználói fiókjával. Még akkor is, ha az adatalany a LinkedIn "Recommend Button" gombjára kattint, és egy LinkedIn
fiókba jelentkezett be, a LinkedIn képes átirányítani az adatalanyt a POLYTEC honlapjára és az adatalanyt a felhasználói
fiókhoz rendelni. A LinkedIn Privacy Shield Megállapodással rendelkezik, amely garantálja az európai adatvédelmi
jogszabályok betartását (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active).
Keresse meg a Linkedin Adatvédelmi Irányelveit a következő linken: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy,
opt-out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-Opt -out.
d)

Google Analytics

A POLYTEC weboldala a Google Inc. által biztosított internetes elemzési szolgáltatást használja, a Google Analytics-et. A
Google Analytics úgynevezett "cookie-kat", azaz a számítógépen tárolt szöveges fájlokat használja, és lehetővé teszi az
adatalany által használt weboldal adatainak felhasználását (lásd 5. pont). A weboldal használatával kapcsolatos, cookie-k
által generált információt rendszerint az USA-ban lévő Google szerverhez továbbítják és ott tárolják. Azonban a POLYTEC a
Google Analytics-et kizárólag aktív IP-anonim módban használja webhelyein, ami azt jelenti, hogy az IP-címet az Európai
Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodás más aláíró országaiban a Google előzetesen
lerövidíti. Csak kivételes esetekben kerül a teljes IP-cím elküldésre az Egyesült Államokbeli Google szerverre, és ott kerül

rövidítésre. A POLYTEC megbízásából a Google ezeket az információkat felhasználja a weboldal használatának
értékeléséhez, a weboldal tevékenységeiről szóló jelentések összeállításához, valamint a weboldal üzemeltetéséhez és az
internethasználathoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásokhoz, melyek eredményeit továbbítja a weboldal üzemeltetője részére.
A böngésző által megadott, Google Analytics keretén belül használt IP-cím nem kerül összekapcsolásra más Google
adatokkal.
A Google Titoktartási Megállapodás tanúsítvánnyal rendelkezik, amely garantálja az európai adatvédelmi jogszabályok
betartását (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active).
Az adatalanyok bármikor kikapcsolhatják az internetböngészőben található cookie beállításokat és / vagy törölhetik és
javíthatják a beállításokat, hogy mennyi ideig tárolhatók a cookie-k, és mikor kell törölni őket. Az eljárás az alkalmazott
internetes böngészőtől függ. Azonban a cookie-k letiltása miatt a webhelyek bizonyos funkciói és tartalma meghibásodhat,
vagy nem a várakozásoknak megfelelően működhet. Ezen túlmenően az adatalanyok megakadályozhatják a cookie-k által
generált és a weboldal használatával kapcsolatos (beleértve az IP-címet is) adatgyűjtést, valamint ezen adatok Google általi
feldolgozását a következő link alatti böngésző plug-in letöltésével és telepítésével:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Ezen kívül, vagy a böngésző-bővítmény alternatívájaként az adatalanyok megakadályozhatják a Google Analytics nyomon
követését a POLYTEC webhelyein. Az eszközre egy opt-out cookie kerül telepítésre. Ez megakadályozza, hogy a Google
Analytics ezen weboldalon és böngészőben adatokat gyűjtsön, feltéve, hogy a cookie-k továbbra is telepítve vannak a
böngészőben.
A Google Analytics adatgyűjtés kikapcsolása (fordítói megjegyzés: ez egy linket takar, amire rá lehet kattintani)
e) Google Térkép
A POLYTEC weboldalai a Google Térkép alkalmazásprogramozási felületét (API) használják a földrajzi információk vizuális
megjelenítéséhez. A Google Térkép használatakor a Google összegyűjti, feldolgozza és felhasználja a felhasználó által
igénybevett térkép funkciók adatait is. A Google adatfeldolgozásáról további információt a
www.google.com/privacypolicy.html webhelyen talál. Az adatalanyok az adatvédelmi központban is módosíthatják a
személyes adatvédelmi beállításokat.
A Google-termékekkel kapcsolatos, saját adatainak kezelésére vonatkozó részletes utasításokat a következő linken találja
meg:
www.dataliberation.org

f) Google AdWords
A POLYTEC weboldala a Google Conversion Tracking-et használja. Ha az adatalany a Google által küldött reklámon
keresztül érkezik a webhelyre, a Google AdWords cookie-kat állít be az adatalany számítógépén. A konverziókövetési
cookie akkor kerül beállításra, ha az adatalany a Google által megjelenített hirdetésre kattint. Ezek a cookie-k 30 nap
elteltével elvesztik érvényességüket, és nem kerülnek felhasználásra személyes azonosítás céljából. Ha az adatalany
meglátogat bizonyos oldalakat a weboldalon, és a cookie nem járt le, a POLYTEC és a Google felismerheti, hogy az
adatalany kattintott a hirdetésre, és átirányították erre az oldalra. Minden egyes Google AdWords-ügyfél másik cookie-t kap,
így azokat nem lehet nyomon követni az AdWords hirdetői weboldalain. A konverziós cookie-k használatával összegyűjtött
információk felhasználásával konverziókövetési statisztikák hozhatók létre azon AdWords hirdetők számára, akik a
konverziókövetést választották. A POLYTEC számára azon adatalanyok teljes létszáma kerül átadásra, akik rákattintottak a
hirdetésükre, és átirányították őket egy konverziókövetési címkeoldalra. Azonban olyan információ nem kerül átadásra,
amely személyesen azonosítja az érintetteket.
Ha az adatalanyok nem kívánnak részt venni a követésben, elutasíthatják a cookie-k megfelelő beállításával - például olyan
böngészőbeállítással, amely általánosságban letiltja a cookie-k automatikus beállítását, vagy a böngésző letiltja a cookie-kat
a "googleleadservices.com ” domainben.
g) Google reCAPTCHA
A POLYTEC weboldalakon "Google reCAPTCHA"-t (továbbiakban: reCAPTCHA) használja. Szolgáltató: Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
A reCAPTCHA-val a POLYTEC meg akar győződni arról, hogy a weboldalakon (például egy kapcsolatfelvételi űrlapon)
történő adatbevitel emberi vagy automatizált programmal történik-e. Ehhez a reCAPTCHA különböző jellemzők alapján
elemzi a webhely látogatójának viselkedését. Ez az elemzés automatikusan megkezdődik, amint a látogató belép a
weboldalra. Az elemzéshez a reCAPTCHA értékeli a különböző információkat (például az IP-címet, a webhely látogatójának
látogatási idejét, vagy az adatalany egérmozgását). Az elemzés során összegyűjtött adatok a Google felé kerülnek

továbbításra.
Az reCAPTCHA elemzések teljes egészében a háttérben futnak. A webhely látogatói nem értesülnek az elemzésről.
Az adatfeldolgozás a GDPR 6. Cikk (1) bekezdés 1 f) alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke, hogy
megvédje weboldalait a visszaélésszerű automatizált kémkedésektől és a SPAM-től.
A Google reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelveire vonatkozó további információért látogasson el a következő
linkekre:
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

h) Google Remarketing
A POLYTEC weboldalai a Google Inc. Remarketing funkcióját használják. Ez a funkció arra szolgál, hogy érdeklődésen
alapuló hirdetéseket jelenítsen meg a Google hálózaton belüli webhely látogatóinak. A weboldal látogatójának
böngészőjében tárol egy úgynevezett "cookie"-t, amely lehetővé teszi a látogató felismerését, amikor a Google hirdetési
hálózatához tartozó weboldalakat látogatja. Ezen oldalakon a látogatók olyan tartalmakkal kapcsolatos hirdetéseket
láthatnak, amelyeket a látogató korábban a Google Remarketing funkcióját használó weboldalakon megtekintett.
A Google saját adatainak megfelelően ez a folyamat nem gyűjt személyes adatokat. Ha azonban az adatalany még mindig
nem akarja használni a Google Remarketing funkcióját, a http://www.google.com/settings/ads webhelyén a megfelelő
beállítások segítségével bármikor letilthatja. Alternatív megoldásként az adatalany letilthatja a cookie-k használatát a
hirdetési hálózat kezdeményezésen keresztül a érdeklődés-alapú hirdetésekre a
http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp utasításait követve.
i) Szerzői jog
A weboldalon használt képek az alábbi forrásokból származnak:

•
•
•

Picture City
Fotolia: jack1e (módosított), Cloud7 (módosított), triaxyz (módosított), Trueffelpix (módosított)
Timo Lutz reklámfotózás

VI (ELŐ- ÉS UTÓ) SZERZŐDÉSI ADATOK FELDOLGOZÁSA
A POLYTEC szerződéses kötelezettségeinek teljesítése érdekében törzsadatokat (pl. nevek és címek, valamint beszállítók,
ügyfelek, tanácsadók és egyéb adatalanyok elérhetőségeit), szerződéses adatokat (pl. használt szolgáltatások,
kapcsolattartók neve, fizetési adatok) dolgoz fel a GDPR 6. Cikk (1) bekezdés 1 b)-vel összhangban és a törvényi vagy
szabályozási követelményeknek való megfelelés céljából, melyet a GDPR 6. Cikk (1) bekezdésére c) szabályoz.
VII LÁTOGATÓ ADATAINAK FELDOLGOZÁSA
A POLYTEC (a felkeresett POLYTEC egység, mint adatkezelő) a telepet és a helyszínt látogató személy adatai közül a
látogató nevét, a vállalat nevét, a látogatás időpontját és a gépjármű rendszámát dolgozza fel GDPR 6. Cikk (1) bekezdés
(f) részét figyelembe véve, a törvényes érdekeltségei alapján és az eszközök védelmében, illetve a parkolási szabályok
betartása miatt.
VIII ADATFELDOLGOZÁS, ADATÁTADÁS HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZÉRE
A feldolgozást tekintve a POLYTEC kizárólag a GDPR 6. cikkét betartva hozza nyilvánossága, továbbítja, vagy más módon
biztosít hozzáférést más személyek és vállalatok részére.
Amennyiben az adatfeldolgozást a POLYTEC nevében végzik, a cég kizárólag a GDPR 4. cikk 8. szakasz 8. pontja szerinti
szolgáltatással rendelkező szolgáltatóval működik együtt, és amely elegendő garanciát nyújt arra, hogy megfelelő technikai

és szervezeti intézkedéseket hajtsanak végre oly módon, hogy a feldolgozás megfeleljen a hatályos szabványos
jogszabályoknak és védjék az érintettek jogait. E célból a POLYTEC olyan szerződéseket köt az adatfeldolgozóival,
amelyek megfelelnek a GDPR 28. cikkében foglalt követelményeknek, és tiszteletben tartják a GDPR 44. cikkét az EU-n
kívüli tagállamokban (harmadik országok) székelő adatfeldolgozók esetében. Ez azt jelenti, hogy az adatfeldolgozást
különleges garanciák alapján végzik, például az EU-ban megfelelő adatvédelmet biztosító hivatalosan elismert nyilatkozat
(pl. az Egyesült Államok által a "Privacy Shield") vagy hivatalosan elismert különleges szerződéses kötelezettségek
(úgynevezett "szabványos szerződéses kikötések ") alkalmazásával.
Az adatok nyilvánosságra hozatala, átadása vagy továbbítása olyan természetes vagy jogi személyeknek, akik se nem a
POLYTEC adatfeldolgozói, sem a POLYTEC vagy az adatfeldolgozók (harmadik személyek) közvetlen felelősségi körébe
tartozó adatok feldolgozására jogosultak, kizárólag a GDPR 6. cikke szerint történik vagy az adatalany azon kifejezett
kérésére, hogy a POLYTEC által feldolgozott adatokat közvetlenül egy másik felelős személy részére továbbítsa,
amennyiben ez technikailag megvalósítható, és amennyiben ez nem érinti más személyek jogait és szabadságát.
A harmadik fél által végzett adatfeldolgozás nem tartozik ezen Adatvédelmi Irányelvek hatálya alá, és a POLYTEC
semmilyen jogi felelősséget nem vállal jogi kötelezettség, vagy felelősség vonatkozásában.
IX ADATFELDOLGOZÁS, MEGŐRZÉS ÉS TÁROLÁSI IDŐSZAKOK
A POLYTEC nem folyamatosan dolgozza fel és tárolja az adatokat, hanem kizárólag a hatályos jogszabályok által előírt
határidők betartása mellett. Mindazonáltal, legalább addig, ameddig szükséges a (szerződés előtti és utáni) szerződéses
intézkedések végrehajtásához és a POLYTEC szerződéses viszonyának teljesítéséhez (beleértve a jótállási és garanciális
időszakok lejárta, valamint bármely hivatalos vagy bírósági eljárás jogszerű megszűnése). A fenti körülmények
függvényében a tárolt adatok azonnal törlésre kerülnek jogos kifogás, hozzájárulás visszavonása vagy szerződéses
kapcsolat megszűnése esetén.
Bizonyos hozzáférési adatokat, amelyek nem szükségesek a szerződés teljes időtartamára, a POLYTEC nem tárolja
tartósan, csak ideiglenesen, az adatalany hozzáférésének vagy használatának időtartamára. Ha és amennyiben az adatokat
az anonim belső statisztikai értékelés céljából feldolgozzák, azokat csak az értékelés vagy elemzés befejezéséig tárolják,
majd törlik. A munkamenetek cookie-jait csak ideiglenesen tárolják az adatalany hozzáférésének vagy használatának
időtartama alatt; tartós cookie-kat addig, amíg az adatalany nem távolítja el őket a böngészőből.

X ADATALANYOK JOGAI
Minden olyan személy, akinek személyes adatait a POLYTEC dolgozza fel, az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet
értelmében adatalanynak minősül. Az alkalmazandó jog szerint az érintettek a feldolgozott adatok tekintetében az alábbi
jogokkal rendelkeznek:
1.

Információ:
az adatalanyok bármikor kérhetnek információt arról, hogy mely személyes adataik kerülnek feldolgozásra és azok
feldolgozásának céljairól.

2.

Helyesbítés:
az adatalanyok jogosultak kérni az őket érintő pontatlan személyes adatok azonnali helyesbítését.

3.

Korlátozás:
az adatalanyok jogosultak a feldolgozást korlátozni, ha az őket érintő adatok pontossága vitatott, a feldolgozás
jogellenes, az adatok további feldolgozáshoz már nem szükségesek, vagy az adatalany kifogásolta a feldolgozást.

4.

Visszavonás:
az adatalanyok bármikor visszavonhatják az őket érintő személyes adatok feldolgozását.

5.

Átadhatóság:
az adatalanyok jogosultak a POLYTEC részére átadott személyes adatokat strukturált, általános és gépileg

olvasható formában megkapni. Ők is jogosultak kérni ezen adatok átadását egy másik felelős személynek,
amennyiben ez technikailag megvalósítható. Az átadhatóság csak az automatizált eljárásokkal feldolgozott
személyes adatokra vonatkozik.
6.

Törlés - a személyes adatok tárolásának megszüntetéséhez való jog:
az érintettnek jogában áll az érintett személyes adatok azonnali törlését kérni, ha az adatok feldolgozásának
jogalapja hiányzik, vagy törlésre kerül, vagy az adatfeldolgozás visszavonása nem jogellenes, és nincs olyan
törvényes megőrzési időszak, amely a törlést akadályozza.

7.

Azonosítás:
az adatbiztonság is kiemelten fontos az érintett jogai tekintetében, ezért az érintett jogainak érvényesítése csak az
érintett egyértelmű azonosítása után lehetséges.

Automatikus döntéshozatali folyamat (profilalkotás a GDPR 4. cikk 4. rész értelmezéseként) nem történik meg.
Ezen kívül a fellebbezési jog az érintett felügyeleti szervhez tartozik.
E jogok érvényesítéséhez kérjük, küldjön egy e-mailt a data@polytec-group.com címre.
XI KÖTELEZETTSÉG KIZÁRÁSA
A POLYTEC minden óvintézkedése és intézkedése ellenére nem zárható ki, hogy adatvesztés, korrupció és módosítás
megy végbe, és az adatalany károsul. A POLYTEC által kínált online ajánlatok igénybevétele az adatalany saját kockázata
és felelőssége. A POLYTEC semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az adatvesztésből vagy azzal
kapcsolatosan keletkező károkért vagy veszteségért, sérülésért vagy módosításért, illetéktelen és / vagy manipulatív
adatfeldolgozásért vagy adatkommunikációért, vagy adatkommunikációhoz való hozzáférésért, illetőleg az
adatkommunikáció vagy az adatvédelmi szabályok megsértése miatt bekövetkező vagy azokkal kapcsolatos károkért vagy
azok következményeként bekövetkező veszteségért, melyeket nem a POLYTEC vagy alkalmazottai nem jogellenesen és
vétkesként okoztak.
XII A FELÜGYELŐ HATÓSÁGOKKAL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS
A POLYTEC elkötelezte magát az illetékes szabályozó hatóságokkal való együttműködésre az adatfeldolgozással
kapcsolatos panaszok kezelésére, amelyeket az adatalany nem tud önállóan tisztázni velük.
XIII AZ ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK MÓDOSÍTÁSAI, ELVÁLASZTHATÓSÁGI ZÁRADÉK
A POLYTEC rendszeresen felülvizsgálja az Adatvédelmi Irányelvek betartását és érvényességét, illetve fenntartja magának
a jogot, hogy azt bármikor, indoklás nélkül módosítsa vagy kiegészítse, különösen akkor, ha az aktuális jogszabály
korlátozása nélkül és az érintett érdekeire való tekintettel alkalmazható.
Amennyiben az Adatvédelmi Irányelv egyes rendelkezései érvénytelenné válnak, vagy hatályon kívül helyezik azokat, az
nem érinti a fennmaradó rendelkezések érvényességét.

