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Adatvédelmi Szabályzat
1. Bevezetés
A szabályzat a személyes adatok gyűjtésére, felhasználására és közlésére vonatkozó pozíciónk
megfigyelése és megőrzése terén vállalt vállalati feladatainkat fogalmazza meg, továbbá ez a vállalaton
kívüli résztvevőknek szóló, alapvető adatvédelmi tájékoztatónk is egyben. Kérjük, gondosan olvassa el a
szabályzatot. A dokumentum időről időre frissülhet, így kérjük, rendszeresen ellenőrizze az esetleges
változásokat.
A Keller Group vállalatcsoportba a Keller Group plc és annak leányvállalatai, valamint kapcsolt
vállalkozásai tartoznak bele. A személyes adatok „adatkezelője” (az adatvédelmi törvény céljából) a
személyes adatok begyűjtését is végző Keller vállalat. Az adatokat azonban időről időre lehet, hogy más
Keller Group vállalatoknak is fel kell használniuk a Szabályzatban megfogalmazott céloknak
megfelelően.

2. A szabályzat célkitűzései
A feladat teljesítése érdekében a Keller vállalat:
•

A személyes adatokat törvényes módon dolgozza fel, az adatfeldolgozásról szóló információkat
pedig tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában osztja meg.

•

A személyes adatokat meghatározott, jogszerű célból gyűjti be, és nem dolgozza fel ezzel a céllal
össze nem egyeztethető módon.

•

A személyes adatokat az adatfeldolgozás céljához szükséges mértékre korlátozza.

•

Minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a begyűjtött személyes adatok
pontosak és aktuálisak legyen.

•

A személyes adatokat kizárólag az adatfeldolgozás céljának eléréséhez szükséges ideig tárolja.

•

A személyes adatokat oly módon dolgozza fel, amely védi a személyes adatok biztonságát.

3. Célkitűzéseink megvalósítása
Személyek, akiktől az adatokat begyűjtjük
A személyes adatokat az alábbi személyektől gyűjtjük be:
•

jövőbeni vagy jelenlegi ügyfeleinknek minősülő szervezetek egyéni képviselői (alkalmazottak,
igazgatók, szervezeti tagok stb.) („ügyfelek”);

•

jövőbeni vagy jelenlegi beszállítóinknak minősülő szervezetek egyéni képviselői (alkalmazottak,
igazgatók, szervezeti tagok stb.) („beszállítók”);

•

A Keller Group plc jövőbeni, jelenlegi vagy korábbi részvényesei;

•

weboldalunk látogatói.

Automatikusan begyűjtött adatok
Weboldalaink látogatásakor kiszolgálónk automatikusan begyűjt bizonyos, a böngésző vagy a készülék
által létrehozott adatokat, ideértve de nem kizárólagosan az alábbiakat:
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•

domain;

•

IP-cím;

•

látogatás dátuma, időpontja és időtartama;

•

böngésző típusa;

•

operációs rendszer; és

•

látogatott oldalak.

Ön által megadott adatok
Amennyiben Ön ügyfelünk vagy beszállítónk, önkéntesen megadhat nekünk személyes adatokat (normál
esetben ezek csak alapadatokra vonatkoznak, pl. név és elérhetőségi adatok) az alábbiak révén:
•

a Keller munkatársaival való együttműködés;

•

a Keller rendezvényein való megjelenés;

•

a Keller vállalattal szerződéseken vagy más projekteken történő közös munkavégzés.

Ügyfeleinkre és beszállítóinkra irányuló átvilágítási ellenőrzések (pl. szankcióellenőrzések) végzése
során más személyes adatot is begyűjthetünk Önről, főleg, ha Ön igazgató vagy cégtulajdonos.
Amennyiben Ön a Keller befektetője, alapvető személyes adatokat fog megadni a részvényeink
megvásárlásakor.
Weboldalaink használata során az alábbi módokon adhat meg önkéntesen személyes adatokat:
•

e-mailes értesítőkre (ideértve a harmadik fél partnerek által küldötteket is), hírlevelekre vagy más
típusú tájékoztatókra történő feliratkozás révén;

•

A „Kapcsolatfelvétel”, „Segítségkérés”, „Árajánlat-kérés” vagy hasonló névvel ellátott űrlap kitöltése
révén;

•

egy eseményre vagy webes szemináriumra történő regisztrálás révén;

•

vállalatunkkal telefonon, e-mailen vagy a weboldalainkon megadott más elérhetőségi adatot
felhasználva történő együttműködés révén;

•

állásra, szakmai gyakorlatra vagy gyakornoki programra történő online jelentkezés révén.

Az Ön által megadott személyes adatok közé jellemzően a név, cím, e-mail cím, telefonszám és az Ön
kérdésének vagy panaszának megoldásához szükséges egyéb személyes adatok tartoznak.
Amennyiben állásra, szakmai gyakorlatra vagy gyakornoki programra jelentkezik, további információk
megadására kérjük fel például végzettségével, korábbi munkahelyeivel, munkavállalási joggal és
egészségével kapcsolatosan; ebben az esetben lehet, hogy egy külön adatvédelmi tájékoztatót küldünk.

Személyes adatok felhasználása
A legtöbb esetben a személyes adatok felhasználása, ill. feldolgozása az alábbi jogalap mentén indokolt:
•

Ön hozzájárult az adatfeldolgozáshoz (például amikor hozzájárult a weboldalakon a sütik
használatához, vagy amikor előre feliratkozott a Keller egyik e-mail értesítőjére);

•

az adatfeldolgozás egy jogi előírásnak való megfelelésnek szükséges (például a leendő ügyfelekre
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vagy beszállítókra vonatkozóan kötelezően elvégzendő bizonyos ellenőrzéssekkel, az adóhatóság
felé kötelező adatközléssel vagy részvényeseinkről kötelezően tárolandó adatokkal kapcsolatosan);
vagy
•

az adatfeldolgozás jogos érdekeinket képviseli, az Ön érdekei és alapvetői jogaitól függően. Például
ha jogos kereskedelmi érdekünk jó kapcsolatokat kialakítani ügyfeleinkkel, és ennek érdekében
ügyfélkapcsolat-kezelési adatbázisokat vezetünk és időről időre felkeressük ügyfeleinket.

Az általunk begyűjtött személyes adatok felhasználásának céljai:
•

ügyfélszerződések megvalósítása, azután pedig az ügyfeleinkkel való kapcsolattartás a teljesítés
során;

•

beszállítóink kinevezése és a velük való közös munkavégzés;

•

részvények felosztása, tagnyilvántartás vezetése, és kommunikáció a tagokkal (beszámolók,
találkozók stb. révén)

•

weboldalaink fejlesztése az Ön és más felhasználók általi felhasználási mód alapján;

•

weboldalaink alakítása, ill. személyre szabása a felhasználói igényeknek megfelelően (például az
Ön földrajzi helye szerinti tartalom vagy nyelv megjelenítése);

•

együttműködés a weboldal felhasználóival a kérdések megválaszolása vagy panaszok megoldása
érdekében;

•

munkaerő-felvétel, szakmai gyakorlatok vagy gyakornoki programok kezelése, ideértve a pályázatok
elbírálását és az ajánlattételt;

•

az Ön által igényelt szolgáltatások biztosítása; és

•

marketing tájékoztatás (ideértve a hírleveleket is) küldése, amennyiben arra a törvény keretein belül
lehetőségünk van.

Személyes adatok közlése és nemzetközi szintű továbbítása
Cégcsoportunk világszerte üzemeltet részlegeket, üzleti egységeket és irodákat, így időről időre
szükségessé válik, hogy a különböző helyszínek között, nemzetközi szinten továbbítsuk az adatokat.
Működési helyszíneink teljes listája itt található: https://www.keller.com/worldwide-contacts.
Ezenfelül harmadik fél szolgáltatókat is kijelölhetünk arra (akik a mi utasításainknak megfelelően járnak
el), hogy segítsenek az adatok vagy szolgáltatások nyújtásában (például ügyfélkapcsolat-kezelési vagy
marketing megoldások szállítói), valamint a weboldalak kezelésében és fejlesztésében. Az ilyen
harmadik személyeknek szintén hozzáféréssel kell rendelkezniük az adatokhoz.
A Keller vállalaton belül megvalósuló adattovábbítást illetően vállalaton belüli adattovábbítási
megállapodást kötöttünk. Ez tartalmazza az Európai Bizottság által jóváhagyott Általános Szerződési
Feltételeket, biztosítva ezáltal, hogy személyes adatai ugyanolyan szintű védelmet kapnak, mintha az
Európai Gazdasági Térségen (EGT) belül maradtak volna.
Ezen kívül harmadik felekkel is köthetünk az Európai Bizottság által jóváhagyott Általános Szerződési
Feltételek felhasználásával adattovábbítási megállapodásokat, vagy alapozhatunk olyan tanúsítási
rendszerekre, mint az EU–USA adatvédelmi pajzs vagy más, a vonatkozó törvények által biztosított
mechanizmusok.
Önnek joga van érdeklődni az EGT térségen kívüli adattovábbítást illetően alkalmazott mechanizmus
részleteiről.
A személyes adatokat abban az esetben megoszthatjuk harmadik felekkel, ha vállalatunkat, illetve ha
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majdnem minden vagy a vonatkozó kapcsolt vállalkozásunk eszközeit felvásárolja egy harmadik fél.
Ebben az esetben az általunk a felhasználókról őrzött személyes adatok is a továbbított eszközök között
szerepelhetnek.
Ezen kívül válaszolunk az adatszolgáltatási kérelmekre, amennyiben azt a törvény megköveteli, vagy ha
úgy hisszük, hogy az adatközlés szükséges jogaink védelme és/vagy egy bírósági eljárásnak, bírósági
végzésnek, egy szabályozó szerv kérelmének vagy egyéb, ránk vonatkozó jogi eljárásnak való
megfelelés érdekében.
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Sütik
A sütik („cookie-k”) olyan kisméretű fájlok, amelyek a készülék merevlemezén vagy egy weboldalkiszolgálón tárolódnak. A sütik használatának célja a fent említett adatok némelyikének automatikus
begyűjtése. A legtöbb böngésző automatikusan begyűjti a sütiket, azonban Ön le is tilthatja a sütik
használatát. További információkért, ideértve a sütik letiltásának és kezelésének módjait is, kérjük,
látogasson el a www.allaboutcookies.org weboldalra.

Google Analytics
Weboldalaink Google Analytics szolgáltatást használnak, amely egy, a Google, Inc. („Google”) által
nyújtott weboldal-elemző szolgáltatás.
A Google Analytics sütiket használ (számítógépére kerülő szöveges fájlok), amelyek segítenek a
weboldal üzemeltetőinek kielemezni az oldal felhasználók általi felhasználási módját. A süti által a
weboldal felhasználásáról (ideértve az IP-címet is) létrehozott adatokat a rendszer továbbítja a Google
vállalathoz, akik az Egyesült Államokon belüli kiszolgálókon tárolják el azokat. A Google az adatokat arra
használja fel, hogy kiértékelje a weboldal felhasználási módját, jelentéseket készítsen a weboldal
aktivitásáról a weboldal üzemeltetőinek, és más, weboldal-aktivitással és internethasználattal
kapcsolatos termékeket biztosítson.
A Google az adatokat szintén továbbíthatja harmadik felek részére, amennyiben arra törvény kötelezi,
vagy amennyiben az adott harmadik felek a Google nevében végzik az adatfeldolgozást. A Google nem
társítja össze IP-címét a Google által tárolt egyéb adatokkal.

Tartalommegosztó eszközök
Weboldalaink tartalommegosztó eszközöket használnak. Ezek segítségével a tartalmak olyan közösségi
felületeken is megoszthatók, mint a LinkedIn és a Facebook. Amennyiben használja az egyik ilyen
gombot, a közösségi oldal sütit helyezhet el számítógépére. Ez a közösségi oldal által beállított,
harmadik féltől származó süti. Ha bármilyen kérdése lenne a harmadik féltől származó sütik
használatával kapcsolatosan, olvassa el a vonatkozó közösségi oldal Sütik Használatára Vonatkozó
Szabályzatát.

Marketing értesítők és e-mailek
E-mail formájában tájékoztató anyagokat küldhetünk termékeinkről és szolgáltatásainkról (például e-mail
értesítő vagy hírlevél). Amennyiben nem szeretne marketing tájékoztatókat kapni, kérjük, használja az emailekben található „leiratkozás” hivatkozást, vagy keressen fel minket közvetlenül, és nem küldünk
Önnek többet tájékoztatót.

Biztonság
Az általunk gyűjtött adatok biztonságát komolyan vesszük. A jogosulatlan hozzáférés, helytelen
felhasználás vagy közlés, jogosulatlan módosítás, illetve törvénytelen megsemmisítés vagy véletlen
elvesztés megelőzése érdekében a személyes adatokat adattárolási és biztonsági technikák
alkalmazásával védjük. A Keller munkatársaira és alvállalkozóira szigorú titoktartási kötelezettségek
vonatkoznak.
Azonban weboldalunkat illetően fontos észben tartani, hogy egyik weboldal sem tud 100%-os
biztonságot garantálni, és a hatáskörünkön kívül eső jogosulatlan vagy nem kívánatos hozzáférésért
nem vállalunk felelősséget.
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Az adatok megőrzése
A személyes adatokat általában addig őrizzük meg, amíg azok szükségesek a begyűjtés eredeti
céljainak megvalósulásához. Néhány esetben hosszabban is megőrizhetjük azokat, például ha az jogi,
adózási és könyvelési előírások teljesítése miatt szükséges. Illetve hogy panasz vagy probléma esetén
pontos nyilvántartásunk legyen az Ön tevékenységeiről.

Amennyiben személyes adatait termékeinkről és szolgáltatásainkról szóló marketing anyagok nyújtása
miatt őrizzük, azokat csak addig tároljuk, ameddig Ön nem tiltja le az ilyen anyagok érkezésének
lehetőségét.
Az általunk vezetett nyilvántartásokra adatmegőrzési szabályzat vonatkozik. Amennyiben a személyes
adatokra már nincs szükség, azokat biztonságosan töröljük.

Külső hivatkozások
Weboldalaink harmadik fél oldalakra mutató hivatkozásokat tartalmazhatnak. Mivel ezek a weboldalak
nem a mi hatáskörünkbe tartoznak, és nem vagyunk felelősek azok adatvédelmi gyakorlataiért, azt
javasoljuk, hogy tájékozódjon azokról. A jelen szabályzat kizárólag a weboldalaink által gyűjtött
személyes adatokra vonatkoznak.

Az Ön jogai
Az európai adatvédelmi törvények értelmében a személyes adatok tekintetében az alábbi jogok
némelyike vagy mindegyike érvényes Önre:
•

másolat kérése a személyes adatairól, a személyes adatok feldolgozási módjáról szóló
információkkal együtt;

•

a pontatlan személyes adatok helyesbítése (ideértve a hiányos személyes adatok hiánypótlásának
jogát);

•

személyes adatok törlése (olyan korlátozott körülmények esetén, ahol azokra a begyűjtés, illetve
feldolgozás alapjául szolgáló célokkal kapcsolatosan már nincs szükség);

•

személyes adatok feldolgozásának korlátozása, amennyiben:
−

a személyes adatok pontosságát vitatja;

−

az adatkezelés jogellenes, azonban ellenzi a személyes adatok törlését;

−

már nincs szükségünk a személyes adatokra, de igényeljük azokat jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez;

•

olyan adatfeldolgozás kétségbe vonása, amelynek már igazoltuk a jogos érdekalapját (ellentétben
az Ön hozzájárulásával vagy közös szerződéskötéssel);

•

közvetlen marketing anyagok küldésének elutasítása;

•

hozzájárulás visszavonása a személyes adatok feldolgozásához (amennyiben az adatfeldolgozás a
hozzájárulásától függ);

•

a kizárólag automatizált adatfeldolgozáson vagy profilalkotáson alapuló döntések kifogásolása; és

•

másolat kérése vagy megtekintése a személyes adatok harmadik országbeli vagy nemzetközi
szervezethez történő továbbításánál alkalmazott garanciákhoz.

A fentieken túl jogosult arra, hogy az adatvédelemre vonatkozóan panaszt tegyen a helyi felügyeleti
hatóságnál.
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Ezen jogokkal kapcsolatosan kérjük, az alábbi elérhetőségeken keressen minket. A törvény által
megengedettek szerint felkérhetjük személyazonossága igazolására, valamint fenntartjuk a jogot a
díjszabásra, amennyiben kérelme például megalapozatlan vagy túlzott mértékű. A kérelmekre
igyekszünk minden vonatkozó időkeretet betartva reagálni.

4. Hatókör
A szabályzat minden olyan jogi entitásra érvényes, amely a Keller Group plc teljes tulajdonában van,
melyben a vállalatnak többségi részesedése van vagy amely a vállalat teljes operatív irányítása alatt áll.
Ezen kívül érvényes ügyfeleinkkel, beszállítóinkkal és üzleti partnereinkkel folytatott interakciókra,
valamint minden, a www.keller.com és más, általunk üzemeltetett weboldalon keresztül begyűjtött adatra.
A Keller munkavállalóin kívül minden olyan személyre érvényes, akinek a személyes adatait a Keller
feldolgozza.
Adatvédelmi célokból (ideértve az Általános Adatvédelmi Rendeletet) az a Keller entitás, amellyel
elsősorban üzleti együttműködésben áll, lesz személyes adatainak elsődleges „adatkezelője”. Például ha
Ön beszállító, ez az a Keller entitás lesz, akinek a szolgáltatást biztosítja. Ha Ön weboldal-látogató,
akkor ez a weboldalt üzemeltető Keller entitás lesz.

5. Felügyelet
A szabályzat felügyeletét a Keller Group plc Vállalati Titkársága biztosítja.

6. Elérhetőségi adatok
Amennyiben kérdése lenne a szabályzattal kapcsolatban, vagy szeretne élni egyik jogával, kérjük, vegye
fel a kapcsolatot a Keller jogi csoportjával vagy a helyi adatvédelmi tisztviselővel (csak
Németországban).
Németország Robert Graf
email-cím: datenschutzbeauftragter@kellerholding.com

7. Dokumentum-módosítási előzmények
Szabályzat állapota:
Kiadás napja:
A verzió utoljára áttekintve és frissítve:
Felülvizsgálati dátum:
Szabályzatfelelős:

Végleges
2018. február
2020 október
2021 október
Vállalati Titkárság
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