ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
1.

AZ ADATKEZELŐ

Werfen Hungary Kft (székhely, postacím: 1037 Budapest, Montevideo utca 2/c; cégjegyzékszám: 01-09972896; adószám: 23591541-2-41; képviselő: Dömötör Gergely ügyvezető) kapcsolattartás e-mail: DPOhu@werfen.com
Az Adatkezelő honlapja: https://hu.werfen.com/
2. JELEN ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA
A jelen adatkezelési tájékoztatóban rögzíti az Adatkezelő az általa alkalmazott adatkezelési és adatvédelmi
elveket, kötelezettségvállalásokat.
Az Adatkezelő vállalja, hogy adatkezelési tevékenysége megfelel a jelen tájékoztatónak és a mindenkor
hatályos jogszabályoknak. Abban az esetben, ha a jelen tájékoztató és a vonatkozó jogszabályi előírások
között eltérés van, az adatok kezelésére a jogszabályok az irányadók.
Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. Az adatkezelési
tájékoztató módosításáról az Adatkezelő honlapján tájékoztatást tesz közzé. Az adatkezelési tájékoztató
visszamenőleges alkalmazása kizárt.
Jelen adatkezelési tájékoztató szerzői jogvédelem alatt áll, így annak felhasználása csak az Adatkezelő
előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.
A jelen tájékoztatóban rögzített elvek, eljárások, kötelezettségvállalások megfelelnek az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek („Infotv.”), valamint az
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú Rendeletének („Rendelet”).
3. ADATKEZELÉSI ALAPELVEK
Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a személyes adatok kezelése során folyamatosan betartja az
irányadó jogszabályokban írt alapelveket, és mindenkor biztosítja az érintettek számára jogaik maradéktalan
gyakorlását.
4. A KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA ÉS CÉLJA
Az Adatkezelő az érintettek előzetes hozzájárulása alapján, illetve jogi kötelezettség vagy szerződés
teljesítése, valamint jogos érdek érvényesítése érdekében kezel személyes adatokat. (jogalap)
A kezelt adatok körét az Adatkezelő az adatok felvételekor, a szerződéses kapcsolat létesítésekor, illetve az
adatfeldolgozói szerződés megkötésekor rögzíti.
Az Adatkezelő előzetesen tájékoztatást ad az adatkezelés jogalapjáról, a kezelt adatok köréről, az adatkezelés
céljáról és időtartamáról, és mindarról, amit a vonatkozó jogszabályok kötelezővé tesznek. Az érintett jogosult
a hozzájárulását bármikor visszavonni, ugyanakkor a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás
előtti adatkezelés jogszerűségét.
5. AZ ADATKEZELŐ HONLAPJA LÁTOGATÓINAK ADATAI, COOKIE-K HASZNÁLATA
Az Adatkezelő a https://hu.werfen.com/ weboldal (’Webhely’) felhasználóival kapcsolatban olyan adatokat,
információkat is gyűjthet, amelyeket az Adatkezelő a Webhely fejlesztésére, valamint az Adatkezelő, illetve a
Werfen Cégcsoport szolgáltatásaink javítására, továbbá a látogatók, felhasználók még jobb kiszolgálása
érdekében használ fel.
Az információgyűjtés során az Adatkezelő cookie-kat („sütiket”) és más technológiákat is használ. A sütik olyan
adatmorzsák, melyeket az Adatkezelő Webhelye a felhasználók, látogatók számítógépe merevlemezén helyez
el. A sütik teszik lehetővé, hogy a látogatók bejelentkezhessenek, ezen kívül a sütik segítenek testre szabni
és elmenteni a látogatók beállításait is, emellett tárolják a látogatók felhasználási szokásaira vonatkozó

információkat, segítenek az Adatkezelőnek megállapítani, hogy hányan és milyen gyakran látogatják a
Webhelyét, és azt is, hogy mely területek érdeklik leginkább a felhasználókat.
A Webhely látogatói az általuk használt böngészőt beállíthatják úgy, hogy figyelmeztesse őket, amikor süti
kerül a gépükre, de le is tilthatják a harmadik felektől származó, vagy akár az összes sütit is. Azonban, ha Ön
az összes sütit letiltja, akkor előfordulhat, hogy nem fog hozzáférni a webhely bizonyos szolgáltatásaihoz.
A fentieken kívül az Adatkezelő használja még az InnoCraft Ltd. (székhelye: 150 Willis St., 6011 Wellington,
Új-Zéland) által nyújtott Piwik Analytics nevű internetes elemzési szolgáltatást is, mely többek között a
Webhely látogatói által a Webhely elérésére használt eszközről, az általuk a Webhely egyes oldalain eltöltött
idő hosszáról, és azokról a linkekről gyűjt adatokat, amelyekre a látogatók rákattintanak.
A sütik vagy az elemzési szolgáltatások által gyűjtött elemzési információkat nem vonjuk össze a látogatókra,
a Webhely felhasználóira vonatkozó, személyes azonosításra alkalmas információkkal.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a https://hu.werfen.com/ használata során a látogatók, illetve a Webhely
felhasználói elfogadják és magukra nézve kötelezőnek ismerik el az adatszolgáltatás időpontjában érvényes
és hatályos adatkezelési tájékoztatóban írtakat. Az adatkezelés jogalapja ez esetben az érintett előzetes,
önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása. Az adatkezelés célja pedig a Webhely fejlesztése,
az Adatkezelő szolgáltatásainak fejlesztése, tájékoztatás a weboldalon keresztül, kapcsolattartás,
szolgáltatások teljesítése, statisztikák, elemzések készítése, az érintettek jogainak a védelme, jogos
érdekeinek érvényesítése, termékfejlesztés, informatikai fejlesztés.
6. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSA, VÉDELME, HOZZÁFÉRÉS AZ ADATOKHOZ
Az Adatkezelő papír alapon és számítástechnikai eszközökkel tárolja a személyes adatokat, és magas szintű
számítástechnikai, mechanikai, szervezeti és szervezési, továbbá műszaki védelmi intézkedéseket alkalmaz
annak érdekében, hogy a Rendeletben írt adatbiztonsági követelményeknek folyamatosan megfeleljen.
Az Adatkezelő felhívja arra a figyelmet, hogy egyes adatok továbbításra kerülnek adatfeldolgozók és más
adatkezelők részére, a jelen tájékoztatóban írt célok megvalósítása, az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások
megfelelő színvonalú nyújtása érdekében.
Az Adatkezelő meghozta azon intézkedéseket, amelyekkel védi a kezelt adatokat a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, törlés, valamint a sérülés és a megsemmisülés ellen.
7.

ADATFELDOLGOZÁS

Az Adatkezelő adatkezelői és adatfeldolgozói tevékenységet is ellát. Az Adatkezelő adatfeldolgozói
minőségében megköveteli, hogy az a harmadik személy, akitől az Adatkezelő személyes adatokat kap,
szavatolja az Adatkezelő felé, hogy a személyes adatokat megfelelő jogalappal, jogszerűen gyűjtötte és
tárolja, és jogosultsággal rendelkezik az adatok Adatkezelő részére történő átadására. Ezen adatok
tekintetében az Adatkezelő vállalja, hogy adatfeldolgozói tevékenysége folyamatosan megfelel a jelen
tájékoztatónak, és a mindenkor hatályos hazai és uniós jogszabályi előírásoknak.
Az Adatkezelő bizonyos adatokat a vele szerződéses kapcsolatban álló adatfeldolgozóknak, elsődlegesen az
anyavállalatának továbbít, illetve olyan adatfeldolgozóknak, amelyeket jogi kötelezettség teljesítése
érdekében vesz igénybe. Az anyavállalat a vele szerződéses kapcsolatban álló, az Európai Unióban, és
esetlegesen azon kívül, harmadik országokban székhellyel rendelkező adatfeldolgozók jogosult adatok
továbbítására. Az Adatkezelő a vele szerződéses jogviszonyban álló adatfeldolgozóktól megköveteli legalább
a jelen adatkezelési tájékoztatóban írt elvek és garanciák, kötelezettségvállalások betartását, illetve legalább
ilyen szintű védelmi, biztonsági intézkedések meghozatalát és folyamatos biztosítását.
Az Adatkezelővel együttműködő partnerek szavatolni kötelesek, hogy adatkezelési folyamataik mindenkor
megfelelnek a hatályos jogszabályoknak, és legalább a jelen tájékoztatóban írt adatbiztonsági
követelményeknek.
Adatok továbbítására kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha azt jogszabály az Adatkezelő részére
kötelezővé teszi, vagy ha arra az Adatkezelőt az érintett előzetes hozzájárulásában felhatalmazta.

8.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban rögzített személyes adatokat - a kötelező adatkezelést ide nem értve a hozzájárulás visszavonásáig kezeli, figyelemmel a jelen tájékoztatóban rögzített adatkezelési elvekre is.
Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés időtartamát a vonatkozó jogszabály határozza meg.
Egyéb adatkezelések esetében az Adatkezelő előzetesen tájékoztatást nyújt az adatkezelés időtartamáról.
Az Adatkezelő évenként felülvizsgálja az adatkezelés időtartamát, annak szükségességét.
Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy más, jogszabályban előírt feltétel bekövetkezik, az
Adatkezelő az általa kezelt adatot törli.
9. AZ ÉRINTETTEK JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
Az érintettek jogai
Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél
− tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
− személyes adatainak helyesbítését,
− személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását,
− az adatkezelés korlátozását, és
− tiltakozhat az adatkezelés ellen.
Az érintett jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonni.
Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy
rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett
intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról
és címzettjéről.
Az érintett jogosult arra is, hogy a rá vonatkozó, általa rendelkezésre bocsátott személyes adatokat tagolt,
széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az
adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amennyiben a
szükséges feltételek fennállnak (adathordozhatóság).
Az érintett a kérelmét személyesen, postai levélben vagy e-mail útján nyújthatja be az Adatkezelő jelen
tájékoztatóban írt címén.
Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 25 napon belül,
írásban, közérthető formában, a kérelemmel megegyező módon megadni a tájékoztatást.
Személyes megkeresés esetén jegyzőkönyv kerül felvételre, amelyet az érintett is aláír. Személyes
megkeresés esetében az érintett által megadott módon (e-mail vagy postai levél) köteles az Adatkezelő a
tájékoztatást megadni.
Az Adatkezelő a tájékoztatást ingyenesen adja, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre
vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés
állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték,
vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
Az érintett tájékoztatását az Adatkezelő csak az Infotv.-ben, illetve a Rendeletben meghatározott esetekben
és okból tagadhatja meg. Ilyen esetben az Adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás
megtagadására az Infotv., illetve a Rendelet mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás
megtagadása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a jogorvoslati lehetőségekről.

Az Adatkezelő az adatot a jogszabályi előírásoknak megfelelően törli, zárolja, helyesbíti, illetve korlátozza vagy
megszünteti az adatkezelést, ha a kérelem megalapozott.
AzAdatkezelőt kártérítési kötelezettség terheli, amennyiben a személyes adat kezelése során jogellenesen
járt el. AzAdatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok
idézte elő, és nem köteles azt a kárt megtéríteni, amelyet a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan
magatartása idézett elő.
Jogorvoslati lehetőségek
Az érintett jogaik megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron
kívül jár el. A bírósági eljárásra vonatkozóan az Infotv. 22. § irányadó.
AzAdatkezelő adatkezelésével kapcsolatosan panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz (székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., http://www.naih.hu) lehet fordulni.
10. ADATBIZTONSÁG, ADATVÉDELMI INCIDENSEK ÉS AZOK KEZELÉSE
Adatbiztonság
Az Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a személyes adatok védelmét, biztonságát
az adatok gyűjtése, tárolása, kezelése, továbbítása során.
Az adatvédelmi incidens
A Rendelet alkalmazásában adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy
más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményez.
Az adatvédelmi incidens vagyoni vagy nem vagyoni károkat okozhat a természetes személyeknek,
amennyiben az Adatkezelő nem teszi meg kellő időben a megfelelő intézkedéseket.
Teendők adatvédelmi incidens esetén
Az Adatkezelő adatvédelmi incidens bekövetkezte esetén haladéktalanul megvizsgálja, hogy a
jogszabályokban előírt védelmi, szervezési, szervezeti intézkedéseket végrehajtották-e, ideértve különösen
az adatvédelmi incidens felismerését és megállapítását, a felügyeleti hatóságnak történő bejelentését, és az
érintett értesítését.
Amennyiben adatvédelmi incidens következik be, az Adatkezelő megteszi a szükséges bejelentéseket és
intézkedéseket, az érintetteket tájékoztatja.
Kelt: Budapesten, 2018. május 25.

