Adatvédelmi nyilatkozat

1. Személyes adatok gyűjtésére vonatkozó információk
(1) Az alábbiakban tájékoztatást adunk a személyes adatok weboldalunk használata közben történő gyűjtéséről.
A személyes adatok olyan adatok, amelyek személyesen Önre vonatkoztathatók, pl. név, cím, e-mail cím,
felhasználói viselkedés.
(2) Az uniós általános adatvédelmi rendelet 4. cikk 7. bekezdése értelmében vett adatkezelő az EuroChem Agro
GmbH, Reichskanzler-Müller-Str. 23, 68165 Mannheim (lásd az impresszumot). Adatvédelmi tisztviselőnk, Georg
Berger a dsb@clarius.legal e-mail címen vagy az „Adatvédelmi tisztviselő részére” kiegészítéssel postacímünkön
érhető el.
(3) Az e-mail címünkön vagy a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül történő kapcsolatfelvétel során megadott
adatait (e-mail cím, esetleg név, telefonszám) annak érdekében tároljuk, hogy meg tudjuk válaszolni kérdéseit. Az
ezzel kapcsolatosan megszerzett adatait, amennyiben tárolásukra már nincs szükség, töröljük, illetve törvényben
előírt megőrzési kötelezettség esetén korlátozzuk kezelésüket.
(4) Ha kínálatunk egyes funkcióihoz megbízott szolgáltatókat veszünk igénybe, vagy adatait reklámcélból
szeretnénk felhasználni, az alábbiakban részletesen tájékoztatjuk az adott folyamatokról, és megnevezzük a
tárolás időtartamának rögzített kritériumait is.

2. Az Ön jogai
(1) Az Önt érintő személyes adatok vonatkozásában az alábbiakra jogosult velünk szemben:
–

hozzáférési jog,

–

helyesbítéshez való jog,

–

adatkezelés korlátozásához való jog,

–

adatkezeléssel szembeni tiltakozáshoz való jog,

–

adathordozhatósághoz való jog.

(2) Személyes adatai nálunk történő kezelésével kapcsolatosan Ön jogosult továbbá valamely adatvédelmi
felügyeleti hatóságnál panaszt tenni.

3. Személyes adatok gyűjtése weboldalunk felkeresésekor
(1) A weboldalunk kizárólag tájékozódás céljából történő használata esetén, azaz ha nem regisztrál vagy nem
közöl velünk más módon információkat, csak azokat a személyes adatait gyűjtjük, amelyeket böngészője
szerverünk felé továbbít. Ha meg kívánja tekinteni weboldalunkat, a számunkra technikailag szükséges alábbi
adatok gyűjtésére kerül sor, hogy megjelenítsük Önnek weboldalunkat, és biztosítsuk annak stabilitását és
biztonságát (ez a tevékenység a GDPR 6. cikk 1. bekezdés 1. mondatának f) pontján alapul):
–

IP-cím

–

megkeresés dátuma és időpontja

–

a greenwichi időtől (GMT) eltérő időzóna

–

kérés tartalma (konkrét oldal)

–

a hozzáférés státusza/HTTP-státuszkód

–

átküldött adatok mennyisége

–

a weboldal, ahonnan a kérés érkezett

–

böngésző

–

használt operációs rendszer és annak felülete

–

a böngészőszoftver nyelve és verziója
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(2) Weboldalunk használata során a felsorolt adatok feldolgozása mellett cookie-k elhelyezésére is sor kerül az
Ön számítógépén. A cookie-k olyan kisméretű szöveges fájlok, amelyek az Ön által használt böngészőhöz
hozzárendelve tárolásra kerülnek az Ön merevlemezén, és amelyek által a cookie-t elhelyező webhely (jelen
esetben mi) bizonyos információkhoz jut. A cookie-k nem képesek programok futtatására vagy számítógépes
vírusok terjesztésére. Feladatuk, hogy az internetes kínálatot felhasználóbarátabbá és hatékonyabbá tegyék.
(3) Cookie-k használata:
a) a jelen weboldal a következő fajta cookie-kat használja, amelyek terjedelmét és működését az alábbiakban
mutatjuk be:
–

átmeneti cookie-k (lásd b) pont)

–

állandó cookie-k (lásd c) pont)

b)
Az átmeneti cookie-k a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek. Ide tartoznak különösen a
munkamenetcookie-k, amelyek az úgynevezett munkamenet-azonosítót tárolják: ennek segítségével böngészője
különböző kérései hozzárendelhetők a közös munkamenethez. Ez lehetővé teszi, hogy számítógépét felismerjük,
ha újra weboldalunkra látogat. Ha kijelentkezik, vagy bezárja a böngészőt, a munkamenetcookie-k törlődnek.
c)
Az állandó cookie-k egy meghatározott időtartam után automatikusan törlődnek, az időtartamok a cookiektól függően eltérőek lehetnek. Böngészőjének biztonsági beállításainál bármikor törölheti a cookie-kat.
d)
Böngészője beállításait tetszőlegesen konfigurálhatja, és pl. elutasíthatja harmadik szolgáltató cookiejainak vagy valamennyi cookie elfogadását. Felhívjuk figyelmét, hogy ily módon előfordulhat, hogy nem tudja
használni a jelen weboldal összes funkcióját.
e)
[A cookie-kat arra használjuk, hogy későbbi látogatásai során azonosíthassuk Önt, ha rendelkezik nálunk
fiókkal. Máskülönben minden alkalommal be kell jelentkeznie.]
f)
[Az alkalmazásra kerülő flash cookie-k nem a böngészőjén, hanem flash beépülő modulján keresztül
tárolódnak. Készülékén elhelyezésre kerülnek HTML5 tárolási objektumok is, amelyek az Ön által használt
böngészőtől függetlenül tárolják a szükséges adatokat, és nincs automatikus lejárati idejük. Ha nem szeretné,
hogy a flash-cookie-k kezelésre kerüljenek, telepítse a megfelelő bővítményt (add-on), pl. a „Better Privacy”-t a
Mozilla Firefox esetében (https://addons.mozilla.org/hu/firefox/addon/betterprivacy/) vagy az Adobe-Flash-KillerCookie-t a Google Chrome esetében. A HTML5 tárolási objektumok használatát megakadályozhatja, ha
böngészőjében a privát módot (private mode) állítja be. Emellett érdemes rendszeresen törölni a cookie-kat és a
böngészési előzményeket.]

4. Weboldalunk további kínálata és funkciói
(1) Weboldalunk kizárólag tájékozódás céljából történő használata mellett különböző szolgáltatásokat is nyújtunk,
amelyeket érdeklődés esetén Ön is használhat. Ehhez általában további személyes adatok megadása szükséges,
amelyeket az adott szolgáltatás teljesítéséhez használunk, és amelyekre a korábban említett adatkezelési elvek
vonatkoznak.
(2) Adatainak kezeléséhez részben külső szolgáltatókat veszünk igénybe, amelyeket alapos kiválasztási folyamat
után bízunk meg, és rendszeresen ellenőrizzük tevékenységüket, melynek során kötelesen utasításaink szerint
eljárni.
(3) Ha partnereinkkel közösen szervezett akciókban, nyereményjátékokban való részvételt, szerződéskötést vagy
hasonló szolgáltatásokat kínálunk, személyes adatai továbbításra kerülhetnek harmadik személy részére. Erre
vonatkozó részletes információkat személyes adatainak megadásakor vagy a kínálat alábbi leírásában kap.
(4) Amennyiben szolgáltatóink vagy partnereink az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli székhellyel
rendelkeznek, az ezzel járó következményekről a kínálat leírásában tájékoztatjuk.

5. Adatainak kezelése elleni tiltakozás vagy a hozzájárulás visszavonása
(1) Adatainak kezeléséhez való hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A visszavonás a velünk történt közlésétől
fogva befolyásolja az Ön személyes adatainak kezelhetőségét.
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(2) Amennyiben személyes adatainak kezelését érdekek mérlegelésére alapozzuk, Ön jogosult az adatkezelés
ellen tiltakozni. Ilyen eset áll fenn különösen akkor, ha az adatkezelés nem egy Önnel kötött szerződés
teljesítéséhez szükséges; a funkciók leírásánál az alábbiakban bemutatjuk ezeket az eseteket. Tiltakozás esetén
kérjük annak indoklását, miért nem kívánja személyes adatainak az általunk végzett módon történő kezelését. Ha
tiltakozása megalapozott, megvizsgáljuk a tényállást, és megszüntetjük, illetve módosítjuk az adatkezelést, vagy
tájékoztatjuk Önt kényszerítő erejű jogos indokainkról, amelyek alapján folytatjuk az adatkezelést.
(3) Személyes adatainak reklám- és adatelemzési célból történő kezelése ellen természetesen bármikor
tiltakozhat. Tiltakozásáról az alábbi elérhetőségeinken tájékoztathat bennünket: Marketingabteilung (marketing
részleg), EuroChem Agro GmbH, Reichskanzler-Müller-Str. 23, 68165 Mannheim.
Webanalitika
Ez a webhely a Google Analytics webes elemző szolgáltatást használja, amelyet a Google, Inc. („Google”) nyújt.
A Google Analytics „sütiket” használ, amelyek a számítógépére helyezett szöveges fájlok, hogy segítse a
webhelyet annak elemzésében, hogy a felhasználók hogyan használják a webhelyet. A süti által a weboldal
használatával kapcsolatos információkat (beleértve az Ön IP-címét) a Google továbbítja és tárolja. A Google
ezeket az információkat arra használja fel, hogy értékelje a webhely használatát, jelentéseket készítsen a
weboldal működéséről a weboldal üzemeltetői számára, és egyéb, a weboldal tevékenységével és az internet
használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson. A Google továbbadhatja ezeket az információkat harmadik
feleknek is, ha a törvény ezt megköveteli, vagy ha ezek a harmadik felek az információkat a Google nevében
dolgozzák fel. A Google nem társítja az Ön IP-címét a Google birtokában lévő egyéb adatokkal. Megtagadhatja a
sütik használatát a böngészőjében a megfelelő beállítások kiválasztásával, de kérjük, vegye figyelembe, hogy ha
ezt megteszi, akkor nem biztos, hogy tudja használni a weboldal teljes funkcionalitását. A weboldal használatával
beleegyezik abba, hogy a Google a fentiekben meghatározott módon és célokon keresztül dolgozza fel az Ön
adatait.
Elutasíthatja a weboldalunkon küldött sütik elfogadását, ha kiválasztja a böngésző opcióját a sütik elutasításához,
vagy a cookie-panelt is választhatja. Ha azonban a böngészője beállításaival blokkolja az összes sütiket, akkor
előfordulhat, hogy nem fér hozzá webhelyünk minden részéhez.
YouTube-videók használata
(1)
Internetes kínálatunk részét képezik YouTube-videók is, amelyeket a http://www.YouTube.com oldalon
tárolunk, ugyanakkor közvetlenül lejátszhatók weboldalunkról is. [A videók mindegyike „kibővített
adatvédelemmel“ van ellátva, azaz ha Ön nem játssza le a videókat, a YouTube felé Önről mint felhasználóról
nem kerül semmilyen adat továbbításra. Ha lejátssza a videókat, a 2. bekezdésben megnevezett adatok kerülnek
továbbításra, amire nem vagyunk befolyással.]
(2)
A weboldalon tett látogatással a YouTube arról értesül, hogy Ön megnyitotta weboldalunk adott aloldalát.
Továbbításra kerülnek továbbá a jelen nyilatkozat 3. pontjában megnevezett adatok. Ez attól függetlenül történik,
hogy a YouTube felhasználói fiókot bocsát-e rendelkezésre, amelyen keresztül Ön bejelentkezett, vagy nem áll
rendelkezésre felhasználói fiók. Ha a Google-nál bejelentkezett, adatai közvetlenül hozzárendelődnek fiókjához.
Ha nem szeretné, hogy a YouTube-on megtörténjen a profiljával a hozzárendelés, a gomb bekapcsolása előtt ki
kell jelentkeznie. A YouTube felhasználói profilként tárolja adatait, amelyeket reklámcélból, piackutatásra és/vagy
weboldalának igény szerinti alakítására használ. Ilyen fajta kiértékelésre kerül sor különösen (be nem jelentkezett
felhasználók esetében is) az érdeklődésnek megfelelő reklámtevékenység során, illetve annak érdekében, hogy a
közösségi háló más felhasználói értesüljenek az Ön weboldalunkon végzett aktivitásáról. Ön tiltakozhat az
említett felhasználói profil létrehozása ellen, amelyet a YouTube-nak kell jelentenie.
(3)
Az adatgyűjtés céljával és terjedelmével, valamint az adatok YouTube-nál történő kezelésével
kapcsolatos további információk az adatvédelmi nyilatkozatban találhatók. Ugyanitt további információkat talál a
jogaira és a magánélete védelmét célzó beállítási lehetőségekre vonatkozóan:
https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=de A Google az Egyesült Államokban is végzi személyes adatainak
kezelését, és alávetette magát a Privacy Shield európai-amerikai adatvédelmi egyezmény hatályának
(https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).
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