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Változat: 2018. 08. 21.

A RUAG kereskedelmi vásárokra és hasonló eseményekre vonatkozó
adatvédelmi tájékoztatója
Az adatvédelem bizalmi kérdés, és az Ön bizalma központi érték a RUAG-csoport és az ahhoz tartozó
összes jogi entitás számára (a továbbiakban „RUAG” és/vagy „mi”). A jelen adatvédelmi tájékoztató
(„adatvédelmi tájékoztató”) alapját az EU általános adatvédelmi rendelete („GDPR”) szolgáltatta,
annak érdekében, hogy magas szintű védelmet tudjunk biztosítani minden olyan személy számára,
akinek személyes adatait a RUAG kereskedelmi vásárok és hasonló események keretében kezeli,
illetve annak érdekében, hogy a RUAG-vállalatok az EU területén kívül is megfeleljenek a GDPR
rendelkezéseinek. Saját céljaink elérése érdekében az Önnel kapcsolatos valamennyi
rendelkezésünkre álló információt („személyes adat”) kezelhetjük, ennélfogva személyes adatai
tekintetében adatkezelői minőségben járunk el. Az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos
további információkért olvassa el a RUAG adatvédelmi tájékoztatóját itt: www.ruag.com/privacy.
1.

Személyes adatai kategóriái és az általunk végzett adatkezelés céljai

Kezelhetjük az Ön vállalati elérhetőségeit (pl.: név, pozíció, vállalati e-mail-cím, vállalati telefonszám,
részleg stb.), vállalati funkcióját, ügyfélkapcsolati információit, például az érdeklődését termékeink és
szolgáltatásaink iránt, és minden egyéb személyes információt, amelyet Ön vagy egy harmadik fél
kommunikál a RUAG felé.
Ezeket a személyes adatokat az Önnel és/vagy a vállalatával fennálló ügyfélkapcsolat kezelése és
üzletfejlesztés céljából kezeljük. Ha az Ön vállalata megállapodást köt velünk, további adatvédelmi
tájékoztató léphet érvénybe. Az Ön e-mail-címét felhasználhatjuk arra, hogy marketing- és
tájékoztatóanyagokat küldjünk Önnek. Önnek bármikor joga van tiltakozni személyes adatai ilyen
jellegű marketingcélokra történő felhasználása ellen.
2.

Személyes adatai RUAG általi kezelésének jogalapja

A törvényi előírások megengedik, hogy az Ön személyes adatait kezeljük. Amennyiben az általunk
végzett adatkezelés az EU 2016/679-es általános adatvédelmi rendeletének („GDPR”) hatálya alá esik,
jogalapunk a GDPR 6. cikk 1. bekezdésének b) és f) pontja, amely engedélyezi a személyes adatok
szerződéskötés, szerződésteljesítés és jogos érdekek érvényesítése céljából történő kezelését.
3.

Források, ahonnan a személyes adatait gyűjthetjük

A fenti 1.1 részben ismertetett személyes adatait Öntől, illetve a munkatársaitól gyűjthetjük be,
amennyiben Önnél vagy a munkaadójánál utánuk járunk.
4.

Adatmegőrzési időszakok

A személyes adatok megőrzési időszaka a kezelési tevékenység céljától függ. A fenti 1.1 részben
ismertetett személyes adatait annyi ideig őrizzük meg, ameddig az az adatgyűjtéssel kapcsolatos cél
eléréséhez szükséges, és/vagy ameddig azt a vonatkozó törvény számunkra előírja.
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5.

Személyes adatai harmadik fél részére történő továbbítása

Személyes adatait továbbíthatjuk a nevünkben a jelen adatvédelmi tájékoztatóban leírt célok
elérésének érdekében szolgáltatásokat nyújtó harmadik felek részére, beleértve az adattárolási
szolgáltatókat.
Ezenfelül közzétehetjük az Ön személyes adatait, ha arra minket törvény kötelez, vagy azt számunkra
törvény teszi lehetővé, például bírói végzés vagy egy rendvédelmi szerv felkérése nyomán,
amennyiben mi úgy hisszük, hogy a személyes adatok közzététele jogos érdekeink szempontjából
szükséges vagy helyénvaló, például károk vagy pénzügyi veszteségek megakadályozása érdekében,
és amennyiben a felkérés vagy végzés egy feltételezett vagy bizonyított csalás vagy más illegális
tevékenység kivizsgálásával kapcsolatos, illetve abban az esetben, ha vállalatunk vagy eszközeink
egészét vagy egy részét eladjuk vagy átruházzuk (ideértve az átszervezést, megszűnést vagy
felszámolást).
6.

Továbbíthatjuk személyes adatait az Európai Unión kívüli harmadik felek részére?

Előfordulhat, hogy a 2.1 részben említett harmadik felek, akik részére mi az Ön személyes adatait
továbbíthatjuk, nem az Európai Unió területén tartózkodnak. Lehetséges, hogy egy ilyen országra
vonatkozóan az Európai Bizottság még nem hozott megfelelőségi határozatot. Ez azt jelenti, hogy egy
ilyen országban az adatvédelem szintje nem biztos, hogy összehasonlítható az Európai Unión belül
megszokott szinttel. A megfelelő biztonsági intézkedések, amelyeket ilyen esetben az Ön személyes
adatai védelme érdekében alkalmazunk az ún. EU által ajánlott szerződéses kitételek.
7.

Köteles-e kiadni a számunkra személyes adatait?

Személyes adatai megadása nem törvény által előírt vagy szerződéses követelmény. Ez azt jelenti,
hogy nem kötelezhetjük Önt személyes adatai átadására. Ha Ön nem adja meg nekünk személyes
adatait, annak az lehet a következménye, hogy egyszerűen nem leszünk képesek kommunikálni
Önnel, illetve lehetséges, hogy nem tudunk előrelépni az Önnel vagy a munkaadójával fennálló üzleti
kapcsolatunk terén.
8.

Az Ön jogai

A vonatkozó adatvédelmi törvények értelmében Ön a következő jogokkal élhet:
a) hozzáférhet, helyesbítheti és/vagy törölheti személyes adatait;
b) kezelésüket korlátozhatja, vagy tiltakozhat ellene;
c) jelezheti nekünk, hogy nem kíván marketinganyagokat kapni tőlünk; és
d) (bizonyos körülmények között) kérheti, hogy bizonyos személyes adatait az Ön részére vagy
egy Ön által megnevezett harmadik fél részére továbbítsuk, amely jogával úgy élhet, ha felkeres
bennünket a jelen adatvédelmi tájékoztató elején megadott elérhetőségeinken keresztül.

RUAG Corporate Services | Corporate Legal & Compliance | Stauffacherstrasse 65 | 3000 Bern 22 | Svájc | www.ruag.com
Székhely: RUAG Holding AG | Stauffacherstrasse 65 | 3000 Bern 22 | Svájc

3/3. odal

Amennyiben személyes adatait az Ön beleegyezése alapján kezeljük, joga van ezt a hozzájárulást
visszavonni, anélkül, hogy a visszavonást megelőzően folytatott kezelési tevékenységünk
törvényességét ezzel megkérdőjelezné; valamint
Jogai
érvényesítéséhez
kapcsolatba
léphet
a
RUAG
adatvédelmi
csapatával
(data.protection@ruag.com). Ezenfelül személyes adatai kezelésével kapcsolatban akár panaszt is
tehet az adatvédelmi hatóságnál.
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