Adatkezelési nyilatkozat
2018. május 25.
A Weener Plastics Group B.V. kapcsolt vállalkozásai (a továbbiakban: „Weener“) tudomásul
veszik és tiszteletben tartják az Ön privát szféráját.
Szeretnénk Önt adatkezelési szabályzatunkról tájékoztatni az Európai Unió általános
adatvédelmi rendeletének megfelelően (EU GDPR).
A Weener nem értékesíti az Ön személyes adatait harmadik felek részére. A jelen adatkezelési
nyilatkozat magyarázattal szolgál arra nézve, hogy a Weener milyen módon és milyen célra
használja fel, illetve hogyan védi az Ön személyes adatait.
Felveheti velünk a kapcsolatot, amennyiben bármilyen kérdése van a jelen adatkezelési
nyilatkozattal kapcsolatban. Elérhetőségünket a jelen nyilatkozat végén találja.

Milyen adatokat gyűjtünk és kezelünk?
Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely
információ, mint például az Ön neve, helymeghatározó adata, e-mail címe és telefonszáma. A
Weener ezt az információt kizárólag azzal a vállalattal fennálló üzleti kapcsolata keretében kezeli,
amelynél Ön dolgozik, illetve amely számára szolgáltatásokat nyújt.
1) Ügyfélkapcsolatok és beszállítók
Az Ön személyes adatai kezelésének célja, hogy a Weener termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó
szerződéseket megköthessük, illetve teljesíthessük, és az ebből származó szerződéses kapcsolatot
kezelni tudjuk, ideértve az ügyfélkör bővítésére irányuló tevékenységeket. Az adatkezelés a Weener
jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges.
Az Ön személyes adatainak tárolása a szükséges időtartamra korlátozódik. A személyes adatokat az
üzleti kapcsolat lezárultát követő két évig tároljuk, kivéve, ha jogi kötelezettség teljesítése érdekében
azok tárolására hosszabb ideig van szükség.
2) Hírlevél
A Weener e-mailben küldött hírlevél útján tájékoztatja ügyfeleit a legújabb fejleményekről. A
hírlevélre történő feliratkozás során a megfelelő adatok kezelése jogos érdekünk érvényesítése
érdekében történik a GDPR 6 (1) (f) pontjának megfelelően. A jelen hírlevélről könnyű leiratkozni a
kapott e-mailben található „leiratkozás“ linkre történő kattintással vagy úgy, hogy erről nekünk e-mailt
küld.
3) Látogatók regisztrációja és biztonsági kamerák.
Bármelyik telephelyünkre látogat el, felkérik Önt, hogy töltse ki a vendégnaplót. A regisztrációra azért
van szükség, hogy vészhelyzet esetén tudjuk, ki tartózkodik az épületben. A vendégnaplót a nap
végén megsemmisítjük, kivéve, ha jogszabályi rendelkezések alapján azt tárolnunk kell.
A Weener néhány helyen kamerákat helyezett el. Ezekre a kamerákra azért van szükség, hogy
vállalatunk tulajdonát megvédhessük, és a lehetséges váratlan eseményeket rögzíthessük. A
kamerák jelenlétét egyértelműen jelezzük. A kamerák felvételeit legfeljebb 4 (négy) hétig, illetve
addig tároljuk, amíg az észlelt eseményt nem tisztáztuk. Az adatkezelés a Weener jogos érdekének
érvényesítéséhez szükséges.

Harmadik felek
A Weener nem adja át a személyes adatokat más vállalatok számára kivéve, ha erre azért van
szükség, hogy szolgáltatásokat tudjon nyújtani vagy jogi kötelezettséget tudjon teljesíteni.
Megállapodást kötünk azokkal a vállalatokkal, amelyek számára személyes adatokat adunk át annak

érdekében, hogy az Ön személyes adatai számára ugyanolyan szintű védelmet és titoktartást
biztosítsunk.
Ha Ön úgy dönt, hogy megadja számunkra személyes adatait, akkor az információt továbbíthatjuk
kapcsolt vállalkozásaink, leányvállalataink vagy más harmadik felek részére, határon túlra, valamint
az Ön országából vagy joghatóságából más országokba és joghatóságokba az egész világon a
jogszabályi követelményeknek megfelelően. A Weener elsősorban az Európai Unió Bizottságának
általános szerződési feltételeit alkalmazza az adatoknak az Európai Unióból az Európai Gazdasági
Térségen kívül fekvő országokba történő továbbítása során.

Hivatkozások
A honlapon más webhelyekre mutató hivatkozásokat találhat. Felhívjuk a figyelmét, hogy nem
vállalunk felelősséget a többi webhely tartalmáért vagy adatvédelmi gyakorlataiért. Arra bátorítjuk
felhasználóinkat, hogy figyeljenek arra, mikor hagyják el honlapunkat, valamint hogy olvassák el a
személyes adatokat gyűjtő többi webhely adatvédelmi szabályzatát. A jelen adatvédelmi szabályzat
a Weener Plastics által gyűjtött személyes adatokra vonatkozik.

Sütik
Honlapunk sütiket alkalmaz. A sütik alkalmazása révén történő adatkezelés jogos érdekeink
érvényesítése céljából történik, a GDPR 6 (1) (f) pontjának megfelelően. A süti olyan, a
felhasználóról szóló információt tartalmazó adat, amelyet a felhasználó merevlemezén tárolnak. A
lenti információ taglalja azokat a sütiket, amelyeket a honlapunkon használunk, valamint azt, hogy
miért alkalmazzuk őket.
Google Analytics
A Weener a Google Analytics elnevezésű honlapelemzési szolgáltatást veszi igénybe, amelyet a
Google, Inc. („Google“) nyújt. E tekintetben honlapunkat azért elemzik, hogy például
megszámolhassák a honlapra látogatók számát és azonosíthassák azokat az oldalakat, ahová a
legtöbben látogatnak el. Ez lehetővé teszi számunkra honlapunk és szolgáltatásaink fejlesztését. A
Google Analytics sütiket használ az elemzések végzéséhez és a műszaki támogatáshoz.
Adatkezelési szerződést kötöttünk velük, és letiltottuk azt a lehetőséget, hogy velük „adatokat
osszunk meg“ saját céljaikra. A rögzített adatok tartalmazzák az Ön IP-címét (amelyből a legutolsó
oktettet eltávolítottuk), a meglátogatott oldalak számát, a látogatás idejét és tartamát, az Ön
helymeghatározását, azt, hogy honnan látogatott el a honlapra, az alkalmazott hardver és szoftver
típusát, a látogatók interakcióját és az Ön keresési előzményeit. A megszerzett adatokat a Google
részére továbbítjuk, és azt a Google szervereken tárolja el az Egyesült Államokban; ahol nem
biztosítanak ugyanolyan szintű adatvédelmet, mint az Európai Unióban. Ez azt jelenti, hogy nem
veszünk igénybe más Google szolgáltatásokat a Google Analytics sütikkel kombinálva.
Ön engedélyezheti vagy letilthatja a sütiket a keresőjében található beállítások módosítása révén. Az
alábbi honlapon megtudhatja ennek módját, valamint további információkat találhat a sütikről:
www.allaboutcookies.org.

Biztonság
A Weener megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket tett a személyes adatok lopása vagy a
jogosulatlan adatkezelés bármely formája elleni védelem érdekében.

Jelen adatkezelési nyilatkozat módosítása
A Weener fenntartja magának a jogot, hogy a jelen adatkezelési nyilatkozatot bármikor módosítsa.
Ezeket a módosításokat a Weener a honlapján teszi közzé. A legfrissebb változat a honlapunkon
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található. Azt tanácsoljuk, hogy rendszeresen keresse fel honlapunkat és ellenőrizze, hogy történteke módosítások.

Tájékoztatáshoz és helyesbítéshez való jog
Önnek joga van tájékoztatást kérni az általunk gyűjtött személyes adatairól, és általában bármikor
visszavonhatja a megfelelő adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulását. Önnek joga van a hibás
személyes adok javítását, illetve a jogellenesen tárolt személyes adatok törlését kérni.
Jogosult továbbá tiltakozni az adatkezelés ellen saját helyzetével kapcsolatos okokból, illetve
általában minden, a közvetlen üzletszerzéssel kapcsolatos okból.
Forduljon hozzánk, amennyiben kérdése, javaslata vagy panasza van személyes adatainak
kezelését illetően (tárgy: „adatvédelem“):
E-mail: group@wppg.com
Fax: +31 318 749749
Levelezési cím: Frankeneng 53, 6716 AA Ede, Hollandia.

Panasz benyújtása
Amennyiben úgy véli, hogy a Weener nem nyújt megfelelő segítséget vagy nem a törvényes módon
kezeli az Ön személyes adatait, akkor Ön jogosult a Weener vállalathoz vagy a nemzeti hatósághoz
panaszt benyújtani. Hollandia esetében ez a hatóság az ‘Autoriteit Persoonsgegevens’

Kapcsolattartási adatok
Kérdés esetén az alábbi címen vegye fel velünk a kapcsolatot:
Weener Plastics Group B.V.
Frankeneng 53
6716 AA Ede
Hollandia
group@wppg.com
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