Online adatvédelmi nyilatkozat

BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H.

A jelen online adatvédelmi nyilatkozat azt ismerteti, hogy a
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H., Ghegastraße 3, 1030 Wien milyen mértékben,
milyen célból és milyen módon kezeli az Ön személyes adatait a weboldalunkon tett látogatása során.
Nagyon komolyan vesszük személyes adatainak védelmét, és személyes adatainak kezelése során
betartjuk a jelenleg hatályos adatvédelmi rendelkezéseket.
A Belimo által végzett egyéb adatkezelési műveletekről az Általános adatvédelmi nyilatkozatban talál információkat, az alábbi linkre kattintva: Általános adatvédelmi nyilatkozat.

1. 1. Személyes adatok kezelése.
Amikor felkeresi weboldalunkat, az alábbi személyes adatokat gyűjtjük és tároljuk:

1. 1. 1. Regisztráció a weboldalon különböző kérelmek céljából
Az alábbi szolgáltatások igénybevételéhez kell weboldalunkon regisztrálnia:
■

projektlista (pl. kosár) tárolása

■

árak lekérdezése a kosárba mentett elemek segítségével

■

rendelések

■

árkatalógus letöltése

■

szoftverek, ideértve frissítési szolgáltatások letöltése

■

feliratkozás hírlevélre (a további részletekhez lásd még az 1.5. fejezetet).

A regisztrációhoz általában az alábbi adatokra van szükségünk:
■

vezetéknév, keresztnév

■

címadatok

■

telefonszám, érvényes e-mail-cím

■

felhasználónév és jelszó

■

cégnevek.
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A regisztrációs űrlapon gyűjtött adatokat a megfelelő kérelmek feldolgozása és megválaszolása, valamint a
csatlakozási kérelmek kezelése céljából tároljuk. A fenti adatokat az Ön engedélye nélkül nem adjuk tovább
másnak.
Az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének alkalmazandósága esetén a személyes adatok beleegyezés mellett történő kezelésének jogalapját az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének
a) pontjában, illetve az adatvédelmi törvény 13. cikkének (1) bekezdésében foglaltak képezik. Ha az adatkezelésre az érintett személlyel kötött szerződés teljesítése érdekében (ideértve a szerződés előkészítésére
vonatkozó intézkedéseket) kerül sor, akkor ehhez a jogalapot az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1)
bekezdésének b) pontja, illetve az adat-védelmi törvény 13.cikke (2) bekezdésének a) pontja szolgáltatja.

1. 2. Sütik használata.
A weboldalunkon sütiket használunk, hogy felhasználóbarátabbá tehessük a weboldalt és egyes funkciókat,
például a kosár funkciót. Olyan kis szöveges fájlokról van szó, amelyek számítógépén vagy hordozható
készülékén tárolódnak. A sütik aktiválásakor böngészője a süti azonosítója segítségével azonosítható, és így
használhatók a sütiben tárolt adatok. Ekkor nem kerül sor olyan személyes adatok tárolására, amelyek alapján
egy adott személy beazonosítható lenne.
Weboldalunkon az alábbi kategóriájú sütiket használjuk:
■

Munkamenet sütik, amelyek a böngésző munkamenetének befejezését követően automatikusan
törlődnek; például a nyelvbeállítások vagy a kosár tartalmának a webes munkamenet során több oldalon
keresztül történő megőrzésére és rendelkezésre bocsátására szolgálnak.

■

Ideiglenes vagy állandó sütik, amelyek a böngészés befejezését követően is tárolva lesznek a
számítógépen vagy hordozható készüléken mindaddig, amíg Ön nem törli őket, vagy a kijelentkezést
követően ki nem lesznek kapcsolva (bejelentkezési süti). Tárolt sütik esetén a weboldal a weboldal
ismételt felkeresésekor felismeri az Ön böngészőjét, és már aktiválódnak is a tárolt beállítások.

■

Harmadik fél szolgáltatótól származó teljesítménysütik webes elemzés céljából, hogy optimalizálhassuk
weboldalunkat és annak tartalmát (lásd Google Analytics).

A jelenleg használt böngészők olyan beállításokat tesznek lehetővé, hogy a böngésző megfelelő funkciójának
használatával részben vagy teljes egészében letilthatja a sütiket, illtve törölheti is azokat a számítógépéről.
Weboldalunk egyes funkciói csak korlátozottan érhetőek el, ha bizonyos beállításokat ennek megfelelően
módosít.
Az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének alkalmazandósága esetén a technikai okokból szükséges
sütik használatának jogalapjául az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja, illetve
az adatvédelmi törvény 13. cikkének (1) és (2) bekezdése szolgál. Az analitikai célból szükséges sütik használatának jogalapjául az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja, illteve az adatvédelmi törvény 13. cikkének (1) bekezdése szolgál.

1. 3. A Google Analytics használata.
Weboldalunkon a Google Analytics szolgáltatást használjuk, amelyet a Google Inc. (1600 Amphitheatre
Parkway Mountain View, CA 94043, USA) bocsát rendelkezésre a weboldal Ön által történő használatának
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elemzése céljából. A sütik által gyűjtött információk általában a Google USA-ban található egyik szerverére
továbbítódik, és ott tárolják. Az EU-tagállamokban és az Európai Gazdasági Közösségben élő felhasználók
IP-címeit lerövidítik. A lerövidítésnek köszönhetően az IP-cím nem lesz személyhez köthető. A Google
Inc. a vele kötött megbízási alapú adategyeztetésről szóló megállapodás keretében az összegyűjtött információk segítségével kiértékeli a weboldal használatát és a weboldalon folytatott tevékenységet, és internet-használattal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt. A Google Analytics szolgáltatás keretében az Ön
böngészője által továbbított IP-cím nem lesz más Google-adatokhoz társítva.
Itt további információkat talál a Google Inc. általi adathasználatra vonatkozóan:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
Az alábbi alkalmazás letöltésével és telepítésével megakadályozhatja a süti által létrehozott, az Ön weboldal-használatára vonatkozó adatok (többek között az Ön IP-címe) Google számára történő továbbítását és
ezen adatok Google általi kezelését: Google Analytics Opt-out Browser Addon.
Az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének alkalmazhatósága esetén a Google Analytics szolgáltatás
használatának jogalapját az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja, illetve az adatvédelmi törvény 13. cikkének (1) és (2) bekezdése képezi.

1. 4. Akamai Content Delivery Network (CDN).
Az Akamai egy tartalomszolgáltató (Content Delivery) és felhő-infrastruktúra szolgáltató, amely online alkalmazások terjesztésével, gyorsításával és védelmével foglalkozik. Az Akamai világszerte elterjedt szervereit az
Akamai Technologies, Inc., Cambridge, MA, USA ellenőrzi.
Mi az Akamai szolgáltatásait weboldalunk felgyorsítására használjuk, hogy a világ minden pontján elfogadható
válaszidőt biztosíthassunk vele.
Az Akamai valamennyi adatkezelési művelet során személyes adatokat továbbít (a naplófájlokból, pl. IP-címeket ) az USA-be, mivel a naplófájlok adatainak feldolgozására szolgáló egyes szerverek csak az USA-ban
találhatók. Az Akamai a személyes adatoknak az Európai Unióból az Egyesült Államokba történő, adatvédelmi
előírásoknak megfelelő továbbítása érdekében megszerezte a Privacy Shield adatvédelmi tanúsítványt. A Belimo és az Akamai megállapodott továbbá az uniós előírásoknak megfelelő szerződéses feltételekről. Ezek a
megállapodások az Akamai különböző leányvállalatai között is fennállnak.
Az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének alkalmazandósága esetén a személyes adatok Akamai
általi használatának és az azzal összefüggő adatkezelésnek a jogalapját az általános adatvédelmi rendelet 6.
cikke (1) bekezdésének f) pontja, illetve az adatvédelmi törvény 13. cikkének (1) és (2) bekezdése képezi.

1. 5. Hírlevél küldése.
Weboldalunkon a Belimo hírlevélre is jelentkezhet a kapcsolatfelvételi adatai és egy érvényes e-mail cím
megadásával. A jelentkezés megerősítéshez Double-Opt-In eljárást alkalmazunk. Ez azt jelenti, hogy az első
hírlevél kiküldése előtt egy megerősítő e-mailt küldünk, amelyet vissza kell igazolnia. Csak a visszaigazolás
megtörténtét követően kapja meg hírlevelünket.
Az adatok és az e-mail cím tárolására, valamint a hírlevél küldése céljából történő felhasználásukra adott
jóváhagyást Ön bármikor visszavonhatja, például a hírlevélben található leiratkozó linkre kattintva.
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A hírlevelek küldését a külső szolgáltatók által rendelkezésre bocsátott rendszerek teszik lehetővé. A SmartFocus kizárólag arra használja fel személyes adatait, hogy a Belimo automatikus hírleveleket küldjön Önnek.
Az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének alkalmazhatósága esetén a személyes adatok hírlevél készítése céljából történő feldolgozásának jogalapját az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1)
bekezdésének a) pontja, valamint az adat-védelmi törvény 13. cikkének (1) bekezdése képezi.

1. 6. Social Media Pluginok használata.
Weboldalunkon nem használunk social media pluginokat (közösségioldalbővítményeket), hanem csak a megfelelő oldalakhoz vagy tartalmakhoz vezető linkeket használunk.

1. 7. Szerver naplófájlok.
A rendszerünk a weboldalunk minden előhívása esetén automatikusan adatokat és információkat hoz létre
a látogató számítógépének rendszerére vonatkozóan, és ezeket naplófájlban rögzíti. Ezek az információk
tájékoztatnak például az IP-címről, a felhasznált böngészőről, a meglátogatott weboldalról, a hozzáférés
időpontjáról és az átvitt adatmennyiségről. Ezeket az adatokat nem használjuk fel az egyes felhasználók azonosítására, és nem értékeljük őket marketing célokból. Az információkat információs technológiai rendszereink biztonságának garantálása érdekében dolgozzuk fel és 6 hónap után töröljük őket.
Az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének alkalmazandósága esetén a szerver naplófájlok ideiglenes tárolásának jogalapját az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja, valamint
az adatvédelmi törvény 13. cikkének (1) és (2) bekezdése képezi.

1. 8. Az érintett személy 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 bármikor jogában áll visszavonni az adatkezelésre vonatkozó korábbi beleegyezését.
Ezen jogát az 1.10. fejezetben foglalt kapcsolattartási adatokon keresztül érvényesítheti.

1. 9 . Műszaki és szervezési intézkedések.
Személyes adatainak védelme érdekében megfelelő műszaki és szervezési intézkedéseket foganatosítunk,
amelyeket a technológiai fejlődésnek megfelelően folyamatosan javítunk.
Minden olyan információt, amelyet Ön pl. kérés benyújtása vagy bejelentkezés során a rendelkezésünkre
bocsát, SSL (Secure Socket Layer) technológiával, titkosítva továbbítunk az Ön böngészőjéről a szerverünkre.
A titkosított kapcsolatot a böngésző címsorában a “https://” előtagról ismeri fel.
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1. 10. 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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