Általános adatvédelmi nyilatkozat

BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H.

A jelen adatvédelmi nyilatkozat azt ismerteti, hogy a
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H., Ghegastraße 3, 1030 Wien milyen mértékben, milyen
célból és milyen módon kezeli a személyes adatokat.
A személyes adatok weboldalunkon történő kezeléséről az online adatvédelmi nyilatkozatunkból tájékozódhat,
amelyet az alábbi linken tekinthet meg: Online adatvédelmi nyilatkozat.
A személyi adatok Belimo-Cloudban történő kezeléséről az alábbi linken talál további információkat:
Cloud adatvédelmi nyilatkozat.
A személyi adatok kezelése során követjük az adatvédelemről szóló szövetségi törvényben (DSG) és,
amennyiben alkalmazható, az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/
EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 számú, 2016. április 27-i (EU) rendeletében (általános
adatvédelmi rendelet) foglalt előírásokat.
A bizalmas adatokhoz és információkhoz hozzáférő összes munkatársunkat titoktartási kötelezettség terheli,
és mindannyian megfelelő titoktartási kötelezettségről szóló nyilatkozatot írtak alá.

1. 1. Mi számít személyes adatnak?
Személyes adatnak tekintendő minden olyan információ, amely egy beazonosított vagy azonosítható
természetes személyre vonatkozik, például a megszólítás, utónév, vezetéknév, születési dátum, lakcím, e-mail
cím illetve olyan többszörös ismertetőjegy, amely alapján az adott személy kilétére lehet következtetni.

1. 2. A személyes adatok kezelésének jogalapja.
Amennyiben a személyes adatok kezeléséhez az érintett személyek hozzájárulását kérjük (például hírlevél
kézbesítése miatt), akkor az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjában ill. az
adatvédelmi törvény 13. cikk (1) bekezdésében foglaltak tekintendők jogalapnak.
Egy szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adatok kezelése esetén az általános adatvédelmi
rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontjában ill. az adatvédelmi törvény 13. cikk 2. bekezdésének a)
pontjában foglaltak tekintendők jogalapnak. Ugyanez vonatkozik a szerződéskötést megelőzően megteendő
lépésekhez szükséges adatkezelési műveletekre is.
Ha a személyes adatok kezelése egy, a vállalatunkra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
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(például törvényben foglalt nyilvántartás-vezetési kötelezettség), akkor az általános adatvédelmi rendelet 6.
cikk (1) bekezdésének c) pontjában ill. az adatvédelmi törvény 13. cikk (1) bekezdésében foglaltak tekintendők
jogalapnak.
Amennyiben az adatok kezelése vállalatunk vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges, akkor az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontjában ill. az adatvédelmi
törvény 13. cikk (1) és (2) bekezdésében foglaltak tekintendők jogalapnak. Ez vonatkozik például az alábbi
adatkezelési műveletekre:
■

marketing tevékenységek, amennyiben Ön nem ellenzi adatainak marketing célokra történő felhasználását

■

termékek és szolgáltatások továbbfejlesztésére irányuló intézkedések

■

jogi igények érvényesítése és védelem jogviták esetén

■

az informatikai biztonság és az informatikai műveletek biztosítása

■

videófelügyelet a fizikai biztonság és a bizonyítékok biztosítása érdekében

■

beléptetés-ellenőrzés a fizikai biztonság és a bizonyítékok biztosítása érdekében

■

a Belimo általi kockázatellenőrzés.

1. 3. Milyen célokból kezeljük személyes adatait?

1. 3. 1. Szerződés-előkészítés és/vagy -lebonyolítás ügyfelekkel vagy beszállítókkal
Összegyűjtött személyes adatok
Cégnév, megszólítás, vezetéknév, keresztnév, céges telefonszám, esetleg személyre szabott e-mail cím.
Az adatok ajánlatok készítéséhez és cseréjéhez, illetőleg szerződések kötéséhez és számlázásához
szükségesek.
Az összegyűjtött adatok felhasználási céljai az adott szerződés konkrét tartalmára irányulnak, és szerződéses illetve szerződés-előkészítési célokat egyaránt szolgálnak. Ezek a rendelkezések továbbá szoftverek
letöltésére és szoftverfrissítésekre is vonatkoznak, függetlenül attól, hogy a Belimo a szoftvereket díj ellenében vagy díjmentesen bocsátja-e rendelkezésre.
Ha megszűnik Önnel az üzleti kapcsolatunk, akkor személyes adatait töröljük, amennyiben nem áll fenn iratok
megőrzésére vonatkozó jogi kötelezettség.

1. 3. 2. Kapcsolatfelvételi és termékekre vonatkozó kérések
Összegyűjtött személyes adatok
Cégnév, megszólítás, vezetéknév, keresztnév, céges telefonszám, esetleg személyre szabott e-mail cím.
Az adatokat a kapcsolatfelvételi és termékekre vonatkozó kérések feldolgozására, valamint a szerződések
teljesítésére használjuk a következő fejezetben foglaltak szerint: 1.3.1..
A kapcsolatfelvételi kérés teljesítését követően személyes adatait töröljük, amennyiben nem áll fenn iratok
megőrzésére vonatkozó jogi kötelezettség.
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1. 3. 3. Személyes adatok kezelése marketing és hírlevelek küldése céljából
Összegyűjtött személyes adatok
Cégnév, megszólítás, vezetéknév, keresztnév, céges telefonszám, esetleg személyre szabott e-mail cím.
Az Ön által szóban, írásban vagy elektronikus úton közölt személyes adatokat marketing-célokból is
kezeljük. Ez az Önnek nyújtandó egyedi tanácsadásra, valamint az Ön személyes igényeire szabott
termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó ajánlatok kézbesítésére, illetve hírlevelek küldésére és
szolgáltatásaink javítására szolgál.
Az Ön adatainak marketing célra történő, személyre vonatkozó kezelését Ön a jövőt tekintve
általánosságban, illetve konkrét csatornákra vonatkozóan, írásban elutasíthatja. A fenti módon tett nyilatkozat
esetében marketing célból nem fogunk többé kapcsolatba lépni Önnel. Amennyiben egy vagy több érvényes
szolgáltatásunkat igénybe veszi, adatai azonban továbbra is adatbázisunkban maradnak a szolgáltatás
teljesítése érdekében, és azokat üzleti tevékenységünk során tovább kezeljük.

1. 3. 4. Pályázó adatainak kezelése
Összegyűjtött személyes adatok
Minden olyan adat, amelyeket Ön a dokumentációban a rendelkezésünkre bocsátott.
Ha Ön munkavállalói pályázatot nyújtott be hozzánk, és nem vettük fel Önt, akkor személyes adatait töröljük,
amennyiben nem áll fenn iratok megőrzésére vonatkozó jogi kötelezettség.

1. 3. 5. További felhasználási módok
Az alábbi, nem kimerítő jellegű felsorolásban szereplő esetekben szintén gyűjthetünk személyes adatokat.
Az Ön által szóban, írásban vagy elektronikus úton közölt személyes adatok:
■

Tanácsadói tevékenységek (pl. építési projektekkel kapcsolatosan tervezőirodákkal, építészekkel)

■

Felsőoktatás (pl. együttműködés kutatási projektekben)

■

Egyesületi tevékenységek (pl. szabványügyi testületekben)

■

Rendezvények előkészítése és szervezése.

Ha megszűnik Önnel a kapcsolatunk, akkor személyes adatait töröljük, amennyiben nem áll fenn iratok
megőrzésére vonatkozó jogi kötelezettség.

1. 4. Személyes adatok továbbítása.
Valamennyi adatot elektronikus formában tároljuk, a cég saját szerverein. Az Ön adatait az 1.3.1, 1.3.2 vagy
1.3.3 fejezetekben foglaltaknak megfelelően továbbítjuk a fő székhelyünk, leányvállalataink vagy erre
feljogosított kereskedelmi partnereink számára, az Ön esetében illetékes országba.
A megbízások teljesítése érdekében a személyes adatokat szolgáltatóink számára továbbíthatjuk.
Szolgáltatóinkat kellő gondossággal választjuk ki, és szerződésben biztosítjuk, hogy az Ön adatait ők is
ugyanúgy kezeljék, ahogyan mi tesszük. A Google Analytics által gyűjtött személyes adatokat az USA-ban
tárolják.
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1. 5. Automatizált döntéshozatal.
Az üzleti kapcsolatok megalapozása és felhasználása érdekében nem hajtunk végre az általános
adatvédelmi rendelet 22. cikke szerinti automatizált döntéshozatalt.

1. 6. Az érintett személyek jogai.
Önnek érintett személyként jogában áll információkat kapni arra vonatkozóan, hogy milyen adatokat
kezelünk Önről. Emellett Önnek jogában áll az adatok javítását, törlését vagy azok kezelésének, illetve
(ha alkalmazható) az adathordozhatóság korlátozását kérni. Ezen jogosultságok akkor állnak fenn, ha a
kérésnek nem mond ellent az iratok megőrzésére vonatkozó jogi kötelezettség vagy a Belimo egyéb
jogos érdeke. Ezen kívül, amennyiben ez Önre alkalmazható, Önnek panasztételhez való joga van az
illetékes felügyeleti hatóságnál (általános adatvédelmi rendelet 77. cikk).
Önnek mindenkor jogában áll visszavonni az adatkezelésre vonatkozó korábbi beleegyezését.
Ezen jogát az 1.8 fejezetben foglalt kapcsolattartási címen keresztül érvényesítheti.

1. 7. Műszaki és szervezési intézkedések.
Személyes adatainak védelme érdekében megfelelő műszaki és szervezési intézkedéseket foganatosítunk.

1. 8. Kapcsolattartási adatok.
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H.
Ghegastraße 3
1030 Wien, Austria
Telephone: +43 (0)1 749 03 61-0
E-Mail: info@belimo.at
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