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Hoffmann Group Szolgáltatási Platform adatvédelmi nyilatkozat 

Köszönjük érdeklődését weboldalunk iránt. Személyes adatainak védelme nagyon fontos számunkra. A Hoffmann 
Group vállalati felelőssége részének tekinti a vállalatra bízott információk és adatok védelmét. Annak érdekében, hogy 
biztonságban érezze magát weboldalunk meglátogatásakor, személyes adatainak kezelése során szigorúan betartjuk 
a törvényi előírásokat, és szeretnénk részletes tájékoztatást adni itt az Ön adatainak kezeléséről. 

1. Ki a felelős az adataim kezeléséért? 
1.1. A weboldal meglátogatásakor 
A weboldal meglátogatásakor az Ön adatainak kezeléséért a felelős a Hoffmann SE, Haberlandstr. 55, 81241 München. 
A Hoffmann SE adatvédelmi tisztviselőjét postai úton érheti el a fenti címen az adatvédelmi tisztviselő részére küldött 
levélben, és e-mailben a dataprotection@hoffmann-group.com címen. 

Amennyiben az adatkezelésért a Hoffmann Group másik cége, partnercége vagy külső szolgáltató felelős, erre külön 
felhívjuk a figyelmet.  

1.2. A szerződés teljesítéséről, szolgáltatásokról 
A weboldalon bemutatott egyes szolgáltatásokat és ajánlatokat nem maga a Hoffmann SE, hanem az adott 
szolgáltatásokért és ajánlatokért felelős Hoffmann Group-hoz tartozó társaságok vagy partnervállalatok (együttesen 
Hoffmann Group) vagy harmadik féltől származó applikációk szolgáltatói (a továbbiakban: külső szolgáltatók) nyújtják. 
Amennyiben Ön a Hoffmann Group helyi vállalatának, partnercégének vagy egy külső szolgáltatónak veszi igénybe a 
szolgáltatásait és ajánlatait ezen a weboldalon keresztül (pl. rendelés leadása, szolgáltatások, ügyfélszolgálat), az Ön 
illetékes Hoffmann Group vállalata, partnercége vagy külső szolgáltatója is felelős személyes adatainak kezeléséért. 

Az üzleti ügyfelek rendeléseivel és szolgáltatási ügyeivel kapcsolatban általában a Hoffmann Group-nak az ügyfél 
székhelyén megtalálható vállalata vagy partnercége, vagy a megfelelő külső szolgáltató a felelős. Megrendelések 
esetén a mindenkori megrendelésben és szerződéses dokumentumokban szereplő információk a mérvadóak.  

A Hoffmann Group összes vállalatáról és partnervállalatáról, a megfelelő helyi felelősségi körükről áttekintést, valamint 
az érintett adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeit itt találja. A megfelelő külső szolgáltatók a Szolgáltatási Platformon 
található ajánlatból származnak. 
 
Annak érdekében, hogy Ön ezen a weboldalon keresztül igénybe vehesse a Hoffmann Group vállalatainak 
szolgáltatásait, a Hoffmann SE szükség esetén továbbítja az Öntől gyűjtött adatokat a Hoffmann Group illetékes 
vállalatának, partnercégnek vagy harmadik félnek. 

2. Mikor gyűjt Önről adatokat a Hoffmann? 
2.1. Amikor felkeresi weboldalunkat 
Korlátozott mennyiségű adatot gyűjtünk annak érdekében, hogy megkereséseit és rendeléseit fogadhassuk és 
feldolgozzuk, illetve hogy az Ön igényeire szabott ajánlatokat tudjunk tenni. Weboldalunkat személyes adatok 
megadása nélkül is meglátogathatja. A műszaki hozzáférési adatokat úgynevezett szerver naplófájlokban tároljuk, mint 
pl. a kért fájl nevét, a megnyitás dátumát és időpontját, az átvitt adatok mennyiségét és a megkereső szolgáltatót. 
Ezeknek az adatoknak a kiértékelése kizárólag az oldal zavarmentes működésének és a kínálatunk fejlesztésének a 
biztosítása érdekében történik. 

Ezen a weboldalon személyes adatokat gyűjtünk 

 a Szolgáltatási Platform leadott megrendelésének keretében 
 regisztrációkor és bejelentkezéskor az egyéni ügyfél-hozzáférés érdekében 
 az ügyfelek alkalmazottainak létrehozásakor és kezelésekor 
 hírlevelünkre való feliratkozáskor 
 a kapcsolatfelvételi és szolgáltatásigénylő űrlapon 
 amikor e-mailben kapcsolatba lép velünk. 

A mindenkor begyűjtött adatok a megfelelő beviteli űrlapokon láthatók. Az Ön által megadott adatokat szerződések 
lebonyolításához, szolgáltatások nyújtásához és megkereséseinek feldolgozásához használjuk fel. 
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2.2. Hírlevél feliratkozás 
Önnek lehetősége van feliratkozni hírlevelünkre, amelyben rendszeresen tájékoztatjuk Önt az akciókról. Hírlevelünk 
megrendeléséhez az úgynevezett kettős opt-in eljárást alkalmazzuk, ami azt jelenti, hogy csak akkor küldjük el Önnek 
a hírlevelet e-mailben, ha az értesítési e-mailünkben található linkre kattintva megerősíti, hogy Ön a megadott e-mail 
cím tulajdonosa. Ha megerősíti e-mail címét, mi mindaddig tároljuk az e-mail címét, a regisztráció idejét és a 
regisztrációhoz használt IP címet, amíg le nem iratkozik a hírlevélről. A tárolás egyetlen célja a hírlevél elküldése és a 
regisztráció igazolása.  

A hírlevélről bármikor leiratkozhat. A megfelelő leiratkozási link megtalálható minden hírlevélben. Ehhez 
elegendő egy üzenet a fenti vagy a hírlevélben megadott elérhetőségekre (pl. E-mailben). A kezelés jogalapja az 
Ön hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja értelmében. 

2.3. Kapcsolatfelvétel 
Számos lehetőség közül választhat, hogy kapcsolatba léphessen velünk. Ez magában foglalja a kapcsolatfelvételi 
űrlapot és az e-mailes kapcsolatfelvételt. Ebben az összefüggésben kizárólag az Önnel való kommunikáció céljából 
kezeljük az adatokat. A jogalap a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja. A kapcsolatfelvételi űrlap használata során az általunk 
gyűjtött adatokat a megkeresésének teljes feldolgozását követően automatikusan töröljük, kivéve, ha szerződéses vagy 
törvényi kötelezettségeink teljesítéséhez továbbra is szükségünk van megkeresésére. 
 

2.4. Munkaállomás-konfigurátor 
A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatokat az Ön munkaállomás-konfigurációjával kapcsolatos árajánlat 
elkészítése céljából dolgozzuk fel.  
 
Részletesen a következő folyamatokat érinti:  

 a kapcsolatfelvételi űrlap elküldésekor 
 amikor telefonon vagy e-mailben kapcsolatba lép velünk az Ön munkaállomás-konfigurációján alapuló 

ajánlat benyújtásával kapcsolatban. 
 regisztrált ügyfelek esetében: amikor elmenti az érdeklődését a felhasználói profiljában a "Projektek" 

területen, és amikor frissíti az érdeklődés státuszát.  
 
Itt különösen meg kell említeni:  

 Vezetéknév 
 Keresztnév 
 E-mail cím 
 Telefonszám 

 
A többi nem kötelezően gyűjtött adat a kapcsolatfelvételi űrlapon látható. 
 
A projekt elmentése a DSP felhasználói profiljában 
A Digitális Szolgáltatási Platformon (DSP) regisztrált felhasználók esetében a konfigurációt projektként tároljuk a 
felhasználói profil "Projektek" részében, és a projektkezelés céljából frissítjük a kérés státuszát.  
Annak érdekében, hogy az Ön felhasználói profiljával kapcsolatban különböző szolgáltatásokat nyújthassunk Önnek, 
különösen a projektjei kezelését, az Ön adatait szerződés alapján kezeljük. Az adatfeldolgozás jogalapja a GDPR 6. 
cikkének (1) bekezdése b) pontja. 
 

3. Mire használjuk az adatokat a Hoffmannál? 
3.1. Szerződéses kötelezettségek teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont) 
A Hoffmann az Ön adatait azzal a céllal használja fel, hogy a lehető legjobb vásárlási és szolgáltatási élményt kínálja 
Önnek. Ennek során adatait felelősséggel kezeljük. A Hoffmann Group, valamint az egyes külső szolgáltatók az Ön 
adatait a következőkre használják fel: 

 megrendelésének feldolgozásához 
 szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyeinek feldolgozásához 
 igények szerinti ajánlatok kínálásához 

Ha a Hoffmann Group vállalata, partnercége vagy külső szolgáltató felelős az Ön megrendeléséért vagy szolgáltatási 
igényéért, adatait továbbítjuk az adott cégnek. 
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Attól függően, hogy a Hoffmann szoftvertermékek megrendelésekor melyik fizetési szolgáltatót választja, mi, ill. a 
Hoffmann Group illetékes vállalata vagy partnercége továbbítja a fizetések lebonyolításához gyűjtött fizetési adatokat a 
fizetéssel megbízott hitelintézetnek. és adott esetben az általunk megbízott pénzforgalmi szolgáltatónak ill. a kiválasztott 
fizetési szolgáltatónak. Részben a kiválasztott pénzforgalmi szolgáltatók maguk is gyűjtik ezeket az adatokat, ha Ön ott 
fiókot hoz létre (például PayPal-on keresztüli fizetéskor). Ebben az esetben a megrendelési folyamat során a 
hozzáférési adataival be kell jelentkeznie a pénzforgalmi szolgáltatóhoz. E tekintetben az adott pénzforgalmi szolgáltató 
adatvédelmi nyilatkozata az irányadó. 

3.2. Az érdekek mérlegelésének keretében (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) 
Adatait ezen kívül az érdekek mérlegelése alapján is felhasználhatjuk magunk vagy harmadik felek jogos, általában 
gazdasági érdekeinek védelme érdekében, melynek során álnevesített vagy anonimizált adatokat dolgozunk fel. Ez a 
következő célokra történik: 

 Az üzleti folyamatok hatékonyságának és jogbiztonságának ellenőrzése és javítása 
 Fizetőképességi vizsgálatok 
 Szolgáltatások és termékek ellenőrzése, optimalizálása és továbbfejlesztése 
 Reklámozás (pl. postai reklámok, retargeting), piac- és közvéleménykutatás végrehajtása 
 Jogi igények érvényesítése és védelem jogvitákban 
 Bűncselekmények felderítése, megelőzése és kivizsgálása 
 Informatikai rendszereink biztonságának és működőképességének biztosítása 

 

3.3. Az Ön hozzájárulása alapján (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) 
Ha Ön hozzájárulását adta az adatai kezeléséhez, akkor az adott hozzájárulás képezi a hozzájárulásban foglalt 
adatkezelés jogalapját. Ez különösen vonatkozik a telefonon vagy e-mailben történő reklámozáshoz adott esetleges 
hozzájárulására. 

Hozzájárulását bármikor visszavonhatja jövőbeli hatállyal. A hírlevélről bármikor leiratkozhat, mely történhet 
üzenet küldésével a fenti elérhetőségekre, vagy használja a hírlevélben található linket. 

3.4. Jogi kötelezettségek teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont) 
Különféle jogi kötelezettségek vonatkoznak ránk, például az üzleti dokumentumokra vonatkozó törvényes megőrzési 
kötelezettségek, valamint az exportjogi rendelkezések. 

4. Az Ön adatainak továbbadása 
Amennyiben ezen weboldal üzemeltetéséhez vagy egy szolgáltatás nyújtáshoz a Hoffmann Group egy vállalata külső 
szolgáltatókat vesz igénybe (tárhelyszolgáltató stb.), vagy a feldolgozásért a Hoffmann Group egy másik vállalata, 
partnercége vagy harmadik szolgáltató a felelős, az érintett vállalatok csak olyan mértékben kapnak hozzáférést az Ön 
adataihoz, amennyire ez adott feladataik és funkcióik teljesítéséhez szükséges.  

Amennyiben ez a szolgáltató és a Hoffmann-Group vállalata az Ön adatait az Európai Unión kívül kezeli, ez azt 
eredményezheti, hogy adatait olyan országba továbbítják, amely nem ugyanazokat az adatvédelmi előírásokat nyújtja, 
mint az Európai Unió. Ebben az esetben biztosítjuk, hogy az Ön adatainak címzettjei szerződéssel vagy más módon 
garantálják az Európai Unióéval megegyező szintű adatvédelmet. 

5. Hogyan használja fel a Hoffmann az Ön adatait postai hirdetésekhez? 
A Hoffmann SE ill. a Hoffmann Group Önért illetékes vállalatai fenntartják a jogot arra, hogy postai direktmarketing 
céljából az Ön hozzájárulása nélkül kezeljék adatait a törvényi rendelkezések keretein belül. Ez magában foglalja az 
Ön adatainak (pl. törzsadatok, rendelési adatok, hozzáférési adatok) kiértékelését is annak érdekében, hogy 
meghatározzuk termékeink és szolgáltatásaink iránti esetleges érdeklődését. Ez az értékelés statisztikai módszerekkel 
történik, az aktuális ügyféladatok és az ügyfeleinkről általánosan hozzáférhető ismeretek felhasználásával. Az 
eredményeket arra használjuk fel, hogy jobban az igények szerint és célzottabban szólíthassuk meg Önt, és 
relevánsabb ajánlatokat készítsünk Önnek. 

Ez túlnyomórészt jogos érdekeink védelmét szolgálja ügyfeleinknek történő reklámozással kapcsolatban a GDPR 6. 
cikk (1) bek. f) pontja értelmében. 
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Önnek jogában áll bármikor kifogást emelni adatainak ilyen reklámozás céljából történő kezelése ellen. Ez 
vonatkozik a profilalkotásra is, amennyiben az ilyen közvetlen reklámozáshoz kapcsolódik. Kifogását a fenti 
elérhetőségeken, ill. közvetlenül a Hoffmann Group vállalatának megfelelő cégéhez küldheti. 

6. Miért használ ez a weboldal sütiket? 
A weboldalunk meglátogatásának vonzóvá és bizonyos funkciók használatának lehetővé tétele érdekében úgynevezett 
sütiket használunk a különböző oldalakon. Ezek a készülékén tárolt kis szövegfájlok. Az általunk használt sütik egy 
részét a böngésző munkamenet végén, azaz a böngésző bezárása után töröljük (ún. munkamenet sütik). Más sütik az 
eszközén maradnak, és lehetővé teszik számunkra, hogy a böngészőt a következő látogatáskor ismét felismerjük 
(állandó sütik). Beállíthatja a böngészőjét úgy, hogy Ön tájékoztatást kapjon a sütik elhelyezéséről, és egyénileg döntse 
el, elfogadja-e azokat, vagy kizárja a sütik elfogadását bizonyos esetekben vagy általában. Ha nem fogadja el a sütiket, 
akkor weboldalunk működése korlátozott lehet. 

A legtöbb webböngészőt (lásd a böngésző menüsorának súgófunkcióját) Ön úgy állíthatja be, hogy ne fogadja el az új 
sütiket, hogy üzenetet kapjon arról, hogy új süti került elhelyezésre, vagy hogy az összes kapott süti ki legyen 
kikapcsolva. Okostelefonok, táblagépek, valamint egyéb mobil és telepített eszközök esetén a szükséges beállításokat 
a megfelelő kezelési útmutatóban olvashatja el. Mi azt javasoljuk azonban, hogy hagyja teljesen bekapcsolva a süti 
funkciókat, mivel weboldalunk további javítása az Ön igényei szerint csak sütikkel lehetséges. A sütik nem tárolnak 
semmilyen érzékeny adatot, mint jelszavakat, hitelkártya adatokat vagy hasonlókat. Nem okoznak kárt az eszközben, 
és nem tartalmaznak vírusokat. 

Az elektronikus kommunikációs folyamat végrehajtásához vagy bizonyos Ön által kívánt funkciók biztosításához 
szükséges sütiket a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja alapján tároljuk. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik 
a sütik tárolásához szolgáltatásainak technikailag hibamentes és optimalizált biztosítása érdekében. Ha más sütiket (pl. 
szörfözési viselkedésének elemzésére szolgáló sütiket) tárolunk, ezeket külön kezeljük ebben az adatvédelmi 
nyilatkozatban. 

7. Milyen statisztikai és marketing szolgáltatásokat vesz igénybe a Hoffmann? 
7.1. Jogalap 
Amennyiben engedélyezte a statisztikákat és a személyes sütiket, akkor a következő sütik/pixel-ek gyűjtése, tárolása 
és kiértékelése az adatvédelmi rendelet 6. cikk, (1) bek. a) pontja alapján történik.  Természetesen bármikor 
visszavonhatja hozzájárulását a „Sütik” alatt. 
 

7.2. Google (Universal) Analytics 
Ez a webhely a Google (Universal) Analytics szolgáltatást használja, amely a Google Ireland Limited által biztosított 
webelemző szolgáltatás (www.google.de). A Google (Universal) Analytics olyan módszereket használ, amelyek 
lehetővé teszik a webhely használatának elemzését, ilyenek például az úgynevezett "sütik", szöveges fájlok, amelyek 
az Ön számítógépén tárolódnak. A weboldal használatáról készült információkat általában a Google egyesült 
államokbeli szerverére továbbítják, és ott tárolják. Az IP-anonimizálás ezen a weboldalon történő aktiválásával az IP-
cím az Európai Unió tagállamain vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más szerződő államain 
belül történő továbbítás előtt lerövidül. A teljes IP-címet csak kivételes esetekben küldjük el a Google egyesült 
államokbeli szerverére és ott lerövidítik. Az Ön böngészője által a Google Analytics keretében továbbított anonimizált 
IP-cím nem kerül összevonásra más Google-adatokkal. 

Megakadályozhatja, hogy a Google összegyűjtse a süti által generált és a webhely Ön általi használatára vonatkozó 
adatokat (beleértve az Ön IP-címét is), valamint ezeket az adatokat feldolgozza, ha letölti és telepíti az alábbi linken 
elérhető böngésző beépülő modult: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

A böngésző beépülő modul alternatívájaként erre a linkre kattinthat, hogy a Google Analytics a jövőben ne gyűjthessen 
adatokat ezen a webhelyen. Ennek során egy Opt-Out tárolódik az Ön eszközén. Ha törli a sütiket, ismét rá kell 
kattintania a linkre. 

7.3. Pendo 
Weboldalunk a Pendo.io, Inc, Raleigh, NC 27601, USA ("Pendo") által nyújtott Pendo analitikai szolgáltatást használja. 
Ez lehetővé teszi számunkra, hogy optimalizáljuk webes szolgáltatásainkat és növeljük a weboldal használhatóságát.  
Ezen az analitikai szolgáltatáson keresztül használati statisztikákat kapunk a meglátogatott oldalakról és arról, hogy 
ügyfeleink mennyi ideig tartózkodnak az egyes oldalakon. A Pendo nem gyűjt személyes adatokat az IP-címeken és a 
végfelhasználók hozzávetőleges földrajzi elhelyezkedésén (ország és város, ahol tartózkodnak) kívül. Az összegyűjtött 
adatokat álnevesített formában továbbítják a Pendo szervereire, amelyek az Egyesült Államokban találhatók, és 
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elemzik, így nem lehet személyre hivatkozni. A jogalap a DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. p. 1 lit. f GDPR, amely az 
általunk biztosított weboldal használati statisztikáinak elemzéséhez és értékeléséhez fűződő jogos érdekünkön alapul. 

A Pendo egy amerikai székhelyű szolgáltató. Ezért a GDPR 46. cikkének (2) bekezdésében meghatározott általános 
szerződési feltételeket tartalmazó szerződést kötöttünk a Pendóval, amelyben a Pendo vállalja, hogy a felhasználói 
adatokat kizárólag a mi utasításainknak megfelelően kezeli, és megfelel az uniós adatvédelmi szintnek. 

Erről bővebb információt a Pendo adatvédelmi szabályzatában találhat: https://www.pendo.io/legal/privacy-policy/. Ön 
tiltakozhat a Pendo-val szemben ezen adatfeldolgozás ellen, ha e-mailt küld a gdpr@pendo.io címre. 

7.4. Google Tag Manager  
Weboldalunkon a Google Tag Manager (a továbbiakban "GTM") szolgáltatást használjuk, amelyet a Google Ireland 
Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország) nyújt. 

A Google Tag Manager egy olyan címkekezelő rendszer, amely lehetővé teszi és leegyszerűsíti a webhelycímkék 
adminisztrációját és ellenőrzését egy felületen keresztül. Ez azt jelenti, hogy a GTM csak címkéket valósít meg. A 
címkék olyan kis kódelemek, mint például a nyomon követési kódok vagy az elemzőeszközök, például a Google 
Analytics konverziós pixelei, amelyeket a weboldalunkba integrálunk.  A GTM-en keresztül nem használunk további 
cookie-kat, és nem hozunk létre felhasználói profilokat, hanem csak más elemzőeszközök betöltését szabályozzuk, 
amelyek viszont adatokat gyűjtenek a weboldalunkon való felhasználói viselkedés mérésére, érdeklődésalapú 
hirdetések lejátszására és a hirdetések hatásának rögzítésére. A GTM nem fér hozzá ezekhez az adatokhoz.  

Ha a böngészőben vagy a sütibeállításokban történik a deaktiválás, az közvetlenül érinti a GTM által bevezetett 
nyomkövető címkéket is.  

A Google adatvédelemmel kapcsolatos további információ itt található: https://policies.google.com/privacy, a hirdetések 
adatvédelmi feltételei pedig itt: www.google.de/intl/de/policies/technologies/ads. 

7.5. Microsoft Clarity 
Weboldalunkon a Microsoft Clarity-t használjuk a Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052 USA 
- a továbbiakban "Microsoft" - szolgáltatótól. A Microsoft Clarityt a weboldalunk használatának statisztikai elemzésére 
használjuk.  

A Microsoft Clarity cookie-kat használ, amelyek lehetővé teszik weboldalunk használatának elemzését, valamint egy 
úgynevezett nyomkövető kódot, amely a szolgáltatás meghívásakor végrehajtásra kerül. A használattal és a 
felhasználóval kapcsolatos adatokat, például az IP-címet, a weboldalunk látogatásának helyét, idejét vagy gyakoriságát 
a Microsoft egyik USA-beli szerverére továbbítjuk és ott tároljuk. Az Ön adatainak védelme érdekében a Microsoft 
Clarity-t használjuk az IP-anonimizálási funkcióval. Ez a funkció lehetővé teszi a Microsoft számára, hogy az IP-címet 
az EU-n vagy az EGT-n belül lerövidítse.  

Az összegyűjtött adatokat a Microsoft arra használja fel, hogy kiértékelje a weboldalunk látogatásait és az ott végzett 
felhasználói tevékenységeket. A Microsoft ezeket az adatokat reklámcélokra és egyéb, a weboldalunk használatával 
és az internethasználattal kapcsolatos szolgáltatásokra is felhasználhatja.  

Az Ön adatainak feldolgozása az Ön hozzájárulásán alapul a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint.  

Ön bármikor véglegesen megakadályozhatja a cookie-k beállítását a weboldalunkon az alkalmazott internetböngésző 
megfelelő beállításával, vagy a weboldalunk láblécében található "Cookie-k" gombra kattintva a megfelelő beállítások 
elvégzésével. 

A Microsoft adatvédelmi tájékoztatója a Microsoft Adatvédelmi nyilatkozatában található meg a következő címen 
https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement. 
További információk és a Microsoft Clarity felhasználási feltételei a https://clarity.microsoft.com/terms oldalon találhatók. 
Visszavonási lehetőség (opt-out): https://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out 
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7.6. Google Ads 
Weboldalunk a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország ("Google") "Google Ads 
Conversion Tracking" és "Google Ads Remarketing" szolgáltatásait használja. A "Google Ads Conversion Tracking" az 
általunk meghatározott vásárlói műveletek (például egy hirdetésre való kattintás, oldalmegtekintések, letöltések) 
rögzítésére és elemzésére szolgál. A "Google Ads Remarketing" szolgáltatást arra használjuk, hogy a Google 
partneroldalakon személyre szabott reklámüzeneteket jelenítsünk meg Önnek termékeinkkel kapcsolatban. Mindkét 
szolgáltatás cookie-kat és hasonló technológiákat használ erre a célra. Az ebben az összefüggésben keletkezett 
adatokat a Google egy USA-ban található szerverre továbbíthatja kiértékelés céljából, és ott tárolhatja.  Ha nem 
biztonságos harmadik országba történő továbbításra kerül sor, akkor az a DSGVO 49. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
alapján történik. 
 
Ha Ön Google-fiókot használ, a Google a Google-fiókjában tárolt beállításoktól függően összekapcsolhatja az Ön webes 
és alkalmazásböngészési előzményeit a Google-fiókjával, és a Google-fiókjából származó információkat 
felhasználhatja a hirdetések személyre szabásához. Ha nem kívánja ezt a Google-fiókjával való összekapcsolást, akkor 
a kapcsolatfelvételi oldalunk elérése előtt ki kell jelentkeznie a Google-ból.  
 
A fentiek szerint beállíthatja a böngészőjét úgy, hogy elutasítsa a cookie-kat. Ezenkívül a Google adatvédelmi 
szabályzatának cookie-beállításaiban megakadályozhatja, hogy a Google cookie-kat reklámcélokra használjon. 
 
Erről bővebb információt a Google adatvédelmi szabályzatában talál. 
 

8. A Hoffmann folytat retargeting tevékenységet? 
8.1. Jogalap  
Amennyiben engedélyezte a statisztikákat és a személyes sütiket, akkor a következő sütik/pixel-ek gyűjtése, tárolása 
és kiértékelése az adatvédelmi rendelet 6. cikk, (1) bek. a) pontja alapján történik.  A hozzájárulását természetesen 
bármikor visszavonhatja a weboldalon jobb oldalon alul a láblécen lévő „Sütik” pont alatt.  
 

8.2. Facebook Pixel 
Online ajánlatainkon belül a Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA, ill. amennyiben 
az Ön székhelye Európában van, a Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, 
Írország ("Facebook") által üzemeltetett Facebook közösségi hálózat un. "Facebook-Pixel" kódját alkalmazzuk. 
  
A Facebook-Pixel-ek segítségével a Facebook számára egyrészről lehetséges, hogy Önt, mint az online ajánlatunk 
megtekintőjét reklámok (un. "Facebook-Ads") megjelenítésének célcsoportjaként határozza meg. Ennek megfelelően 
mi a Facebook Pixeleket arra használjuk, hogy az általunk kezelt Facebook-Ads-ek csak olyan Facebook 
felhasználóknak jelenjenek meg, akik érdeklődést mutattak az online ajánlataink iránt, vagy bizonyos jellemzőkkel 
rendelkeznek (pl. bizonyos témakörök vagy termékek iránt érdeklődést mutattak, amely a meglátogatott weboldalak 
alapján állapítható meg), melyeket eljuttatunk a Facebook-nak (un. „Custom Audiences”). A Facebook Pixelek 
segítségével azt is biztosítani szeretnénk, hogy a Facebook-Ads-ek megfeleljenek a felhasználók potenciális 
érdeklődésének és ne legyenek bosszantóak. A Facebook-Pixelek segítségével továbbá nyomon tudjuk követni a 
Facebook reklámok hatékonyságát statisztikai és kutatási célokra azáltal, hogy látjuk, hogy a felhasználók tovább 
léptek-e egy Facebook reklámra kattintással a weboldalunkra (un. „Conversion”). A Facebook-tól ezzel kapcsolatban 
kizárólag statisztikai adatokat kapunk egy konkrét személyhez való hivatkozás nélkül. 
  
Ha nem szeretné, hogy a Facebook a gyűjtött információkat közvetlenül hozzárendelje a felhasználói fiókjához, itt 
kikapcsolhatja a Custom Audiences Remarketing funkciót: www.facebook.com/settings?tab=ads]. Ehhez be kell 
jelentkeznie a Facebook-ba. 
  
A Facebook adatvédelmi politikája: https://www.facebook.com/policy.php 

8.3. LinkedIn Insight Tag 
Ez a weboldal a „LinkedIn Insight Tag”-et használja, mely a LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 
2, Írország vállalat Conversion Tool eszköze. 
A LinkedIn Insight-Tag lehetővé teszi a weboldalunk látogatásával kapcsolatos adatok gyűjtését, beleértve az URL, 
Referrer-URL, IP cím adatokat, az eszköz- és böngésző tulajdonságokat, időbélyegeket és oldalnézeteket. Ezek az 
adatok kódoltak, hét napon belül anonimizálódnak és az anonimizált adatok 90 napon belül törlődnek. A LinkedIn nem 
közöl velünk személyes adatokat, hanem csak összefoglalt jelentéseket kínál a weboldal célcsoportjáról és a reklám 
teljesítményéről. A LinkedIn Retargeting funkciót is kínál a weboldal látogatói számára, így ezeknek az adatoknak a 
segítségével célirányos reklámot tudunk megjeleníteni a weboldalunk kívül anélkül, hogy a tagot eközben 
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azonosítanánk. A LinkedIn adatvédelmével kapcsolatos további információkat a LinkedIn adatvédelmi nyilatkozatában 
talál. 
A LinkedIn Insight-Tag használata részletes kampány jelentések lehetővé tétele szempontjából és a weboldalunk 
látogatóival kapcsolatos információk gyűjtése érdekében történik a reklám- és marketing érdekeink céljából. A LinkedIn 
marketing megoldások ügyfeleként a LinkedIn Insight-Tag-et használjuk a konverziók nyomon követeséhez, a 
weboldalunk látogatói részére retargeting folytatásához és ezen felül azokról a LinkedIn tagokról további információk 
gyűjtéséhez, akik a reklámjainkat megnézik. 
 
Ha Ön LinkedIn tag és nem szeretné, hogy a LinkedIn a weboldalunkon keresztül adatokat gyűjtsön Önről és a LinkedIn-
nél tárolt adataival ezeket összekapcsolja, akkor az Internetes jelenlétünk meglátogatása előtt a LinkedIn-ből ki kell 
jelentkeznie. Az eszközhöz szükséges Java-Script kód végrehajtását megakadályozhatja a böngésző szoftverének 
megfelelő beállításával. 

Az Opt-Out süti csak ebben a böngészőben érvényes és csak a mi weboldalunkra, és tárolódik a készülékén. Ha ebben 
a böngészőben törli a sütiket, az Opt-Out sütit ismét el kell helyeznie. 

8.4. Outbrain  
Weboldalunk egyes területein az Outbrain UK Ltd, 5th Floor, The Place, 175 High Holborn, London, WC1V7AA UK 
szolgáltató technológiáját használjuk. Egy úgynevezett widget segítségével a felhasználók a weboldalunkon és 
harmadik felek weboldalain további tartalmakra hivatkoznak, amelyek szintén érdekesek lehetnek az Ön számára. Az 
Outbrain widgetben megjelenített tartalmat az Outbrain automatikusan ellenőrzi és szállítja a tartalom és a technológia 
tekintetében.  

Az általában egy cikk alá integrált olvasási ajánlások a felhasználó által korábban olvasott tartalom alapján kerülnek 
meghatározásra. Az érdeklődéshez kapcsolódó további tartalmak megjelenítéséhez az Outbrain cookie-kat használ, 
amelyeket a végberendezésen vagy a felhasználó böngészőjében tárolnak. Az Outbrain összegyűjti az eszköz forrását, 
a böngésző típusát, valamint a felhasználó IP-címét, amelynek utolsó oktettjét anonimizálás céljából törli. Az Outbrain 
egy úgynevezett Univerzálisan Egyedi Azonosítót (UUID) rendel hozzá, amely a felhasználót eszközfüggő alapon 
azonosítja, amikor az olyan webhelyet látogat meg, amelyen az Outbrain widgetet implementálták. Az Outbrain 
felhasználói profilokat hoz létre, amelyekben a böngésző vagy a végberendezés felhasználói interakcióit (pl. 
oldalmegtekintések és kattintások) összesíti az UUID preferenciáinak levezetése érdekében. 

Ön bármikor tiltakozhat az Outbrain érdeklődés-alapú ajánlások megjelenítéséhez szükséges nyomon követés ellen; 
ehhez kattintson az Outbrain adatvédelmi szabályzatában található "Decline" (Opt-Out) mezőre, amely a 
http://www.outbrain.com/de/legal/privacy oldalon érhető el. Itt további információkat is kaphat az Outbrain UK Ltd. 
adatvédelméről.Az opt-out csak az Ön által használt eszközre vonatkozik minden esetben, és érvényét veszti, ha törli 
a cookie-kat. 

9. Mire használ a Hoffmann a közösségi média beépülő modulokat? 
Lehetőséget kínálunk az úgynevezett „közösségi média gombok” használatára weboldalunkon. Ezek a gombok csak 
olyan grafikaként vannak integrálva a weboldalba, amely a gomb szolgáltatójának megfelelő webhelyére mutató 
hivatkozást tartalmaz. A grafikára kattintva Ön az adott szolgáltató szolgáltatásaihoz kerül. Csak ezután küldjük el 
adatait a megfelelő szolgáltatóhoz. Hacsak nem kattint a grafikára, nem lesz kapcsolat Ön és a közösségi média 
gombok szolgáltatói között. Az Ön adatainak a közösségi hálózatokon történő gyűjtésével és felhasználásával 
kapcsolatos információk az adott szolgáltató megfelelő használati feltételeiben találhatók.  
  
Az alábbi cégek közösségi média gombjait integráltuk weboldalunkra: 
  
YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA 
Facebook Inc. (1601 S. California Ave – Palo Alto – CA 94304 – USA) 
Twitter Inc. (795 Folsom St. – Suite 600 – San Francisco – CA 94107 – USA) 
LinkedIn Corporation (2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA) 
Xing (XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Németország) 
 

9.1. YouTube 
Weboldalunkba olyan videókat integráltunk, amelyeket a YouTube-on tárolunk, és a weboldalainkról közvetlenül 
lejátszhatók. A YouTube egy multimédiás szolgáltatás, amelyet a YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 
94066, USA (“YouTube”) biztosít, amely Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland 
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(„Google”) leányvállalata. A jogalap a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja, amely a videó- és képtartalom integrációjához 
fűződő jogos érdekünkön alapul. 
Amikor felkeresi weboldalunkat, a YouTube és a Google azt az információt kapja, hogy Ön behívta weboldalunk 
megfelelő aloldalát. Ez attól függetlenül megtörténik, hogy bejelentkezett-e a YouTube-ra vagy a Google-ra, vagy sem. 
A YouTube és a Google ezeket az adatokat reklámozási, piackutatási és weboldalaik igény szerinti kialakításához 
használja fel. Ha úgy hívja fel a YouTube-ot webhelyünkön, hogy be van jelentkezve YouTube- vagy Google profiljába, 
a YouTube és a Google is összekapcsolhatja ezt az eseményt a megfelelő profilokkal. Ha nem kívánja az 
összekapcsolást, ki kell jelentkeznie a Google-ból, mielőtt felkeresné weboldalunkat.  
A fentiek szerint beállíthatja böngészőjét úgy, hogy az elutasítsa a sütiket, vagy a Google hirdetési beállításainak 
módosításával megakadályozhatja a sütik által generált és a webhely Ön általi használatához kapcsolódó adatok 
gyűjtését, valamint ezen adatok Google általi feldolgozását úgy, hogy inaktiválja a „Személyre szabott hirdetés az 
interneten” gombot. Ebben az esetben a Google csak nem személyre szabott hirdetéseket jelenít meg. 
További információkat a Google adatvédelmi tájékoztatójában talál, amely a YouTube-ra is érvényes. 
  

9.2. Közösségi média profilok 
A tartalmakat és az ajánlatokat rendszeresen közzéteszik és megosztják a Hoffmann SE (a továbbiakban: Hoffmann) 
közösségi média profiljain. Az alábbiakban bemutatjuk, hogyan kezeljük személyes adatait közösségi oldalainkon. 
 

9.2.1. Az Ön adatai kezelésének felelőse 
A Hoffmann közösségi oldalakat üzemeltet az alábbi közösségi hálózatokon: 

 Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland) a Facebook oldalhoz 
 New Work SE (Am Strandkai 1 - 20457 Hamburg - Németország) a Xing oldalhoz 
 Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland) az Instagram-oldalhoz 
 LinkedIn Ireland Unlimited Company (Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2 Irland) a LinkedIn oldalhoz 
 Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) a YouTube-oldalhoz 
 Twitter International Company (One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ireland) a Twitter 

oldalhoz 

A törvényi rendelkezések miatt mi, a Hoffmann SE és az adott közösségi hálózat üzemeltetője közös felelősséggel 
tartozunk a GDPR 26. cikke értelmében.  
 
Ha közvetlenül közösségimédia-profiljainkon keresztül kommunikál velünk, vagy személyes tartalmat oszt meg velünk, 
a Hoffmann felelős az Ön adatainak kezeléséért. Kivételt képeznek az alábbiakban ismertetett adatkezelések, pl.  

 a használat elemzése (úgynevezett elemzési szolgáltatások, ill. oldalbetekintések); ezért az adott közösségi 
média platform üzemeltetőjével közösen felelünk, vagy  

 amennyiben az adott közösségi média platform üzemeltetője saját maga felelős az adatkezelés módjának, 
terjedelmének és céljának meghatározásáért. 
 

9.2.2. Milyen adatokat gyűjtünk és milyen célból? 
Közösségi média profilokat tartunk fenn a szolgáltatásokkal, termékekkel, reklámakciókkal és eseményekkel 
kapcsolatos információk céljából, valamint hogy kapcsolatba léphessünk Önnel, mint az adott oldal látogatójával és 
felhasználójával. Amikor meglátogatja közösségi oldalainkat, a Hoffmann általában rögzít minden üzenetet, tartalmat 
és egyéb információt, amelyet Ön közvetlenül ott ad nekünk, például ha posztol, lájkol, megoszt valamit egy közösségi 
oldalon, vagy privát üzenetet küld nekünk.  

Az Ön adatai kezelésének jogalapja a fent említett jogos érdekeink a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja, valamint a GDPR 
6. cikk (1) bek. b) alpontja szerint, ha Ön a szerződés előkészítéséhez vagy teljesítéséhez egy kérdést küld a céget, 
termékeinket vagy szolgáltatásainkat illetően.  

Ha rendelkezik fiókkal az adott közösségi hálózaton, természetesen láthatjuk az Ön nyilvános adatait is, például 
felhasználónevét, profilképét, a nyilvános profiljában található egyéb információkat és tartalmakat, melyeket a nyilvános 
célcsoporttal oszt meg. Ennek jogalapja az Ön hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja értelmében. 

 

9.2.3. Az Ön adatainak kezelése az adott közösségi média platform üzemeltetője által 
Felhívjuk figyelmét, hogy az érintett közösségi média platform üzemeltetője kizárólagos felelősséggel tartozik az Ön 
adatainak a közösségi média platformon történő kezeléséért, és az Ön használata esetén az adatok kezelésének 
típusát, körét és célját maga határozza meg. A közösségi média oldalainkon minden egyes interakciónál az adott 
közösségi média platform üzemeltetője sütikkel és hasonló technológiákkal rögzíti az Ön használati viselkedését. A 
közösségi hálózatok üzemeltetői általános statisztikákat tekinthetnek meg a közösségi média platformok 
felhasználóinak érdeklődési köréről és demográfiai jellemzőiről (például életkor, nem, régió). Szeretnénk felhívni a 
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figyelmet arra, hogy amikor meglátogatja közösségi oldalainkat, az Ön, mint felhasználó adatai az EU-n kívül is 
kezelhetőek.   
 

Nincs befolyásunk a közösségi média platformokon végzett adatkezelési műveletekre vagy az Ön adatainak az EU-n 
kívüli országokba történő esetleges továbbítására, és ez nem szerepel a jelen adatvédelmi nyilatkozatban. Ebben a 
vonatkozásban hivatkozunk az adott közösségi média platform üzemeltetőjének adatvédelmi nyilatkozatára: 

 Facebook adatvédelmi irányelv: https://www.facebook.com/policy , 
 Instagram adatvédelmi irányelv: https://help.instagram.com/519522125107875 , 
 Xing adatvédelmi irányelv: https://privacy.xing.com/de 
 LinkedIn adatvédelmi irányelv: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-

privacy-policy 
 YouTube adatvédelmi nyilatkozat: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de  
 Twitter adatvédelmi irányelv: https://twitter.com/de/privacy  

9.2.4. Használat elemzések (elemzési szolgáltatások ill. oldalbetekintések) 
A közösségi média oldalainkkal való minden interakció során az adott közösségi média platform üzemeltetője sütiket 
és hasonló technológiákat használ az adott közösségi oldalak látogatóinak és követőinek használati viselkedésének 
rögzítésére. Ennek alapján a közösségi média platformok üzemeltetői úgynevezett "oldalbetekintési adatokat" kapnak. 
Az oldalbetekintések csak statisztikai, anonimizált információkat tartalmaznak a látogatókról, amelyek nem rendelhetők 
hozzá egyetlen személyhez sem. Az anonim használati statisztikák a megjegyzéseken, a lájkokon, a megosztásokon, 
a látogatók számán, a bejegyzések elérhetőségén, az egyes oldalterületek megtekintésén és a követőkre vonatkozó 
statisztikákon alapulnak kor, nyelv, származás vagy érdeklődési körök alapján. Nem férünk hozzá azokhoz a személyes 
adatokhoz, amelyeket a közösségimédia-platformok üzemeltetői oldalbetekintések létrehozásához használnak 
("oldalbetekintési adatok"). Az oldalbetekintések adatait kizárólag az adott közösségi média platform üzemeltetője 
választja ki és dolgozza fel. 

Az oldalbetekintések segítségével információkat kapunk arról, hogy közösségi oldalainkat hogyan használják fel, mi 
érdekli a közösségi oldalunk látogatóit, és mely témák és tartalmak különösen népszerűek. Ez lehetővé teszi 
számunkra, hogy optimalizáljuk közösségimédia-profil-tevékenységeinket, például azáltal, hogy tartalmaink tervezése 
és kiválasztása során jobban tudunk reagálni közönségünk érdeklődési körére és használati szokásaira.  

Az adatkezelés jogalapja az a jogos érdekünk (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont), hogy az adott közösségimédia-
platform üzemeltetője által a webes ajánlataink és marketingintézkedéseink optimalizálása céljából rendelkezésünkre 
bocsátott adatokat elemezzük. 

Az oldalbetekintést szolgáló adatkezelésekért a Hoffmann és az adott közösségi média platform üzemeltetője közösen 
felelős. Az Ön személyes adatainak az adott közösségimédia-platform üzemeltetője által a használati statisztikák 
készítésével és feldolgozásával összefüggésben történő kezelésével kapcsolatos további információk az adott 
közösségi médiaplatform alábbi weboldalain található használati statisztikákban találhatók: 

 Facebook információk az oldalbetekintési adatokról: https://de-
de.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data , 

 Instagram betekintések https://help.instagram.com/788388387972460?helpref=faq_content , 
 Xing: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung/informationen-die-wir-auf-grund-ihrer-nutzung-von-

xing-automatisch-erhalten 
 LinkedIn adatvédelmi irányelvek (aggregált betekintések): https://www.linkedin.com/legal/privacy-

policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy  
 YouTube betekintések: https://youtubeinsights.withgoogle.com/ 
 Twitter célcsoport betekintések (Twitter Audience 

betekintések)  https://business.twitter.com/de/analytics/audience-insights.html  

Az adott közösségi média platform üzemeltetője által az érdeklődésen alapuló hirdetésekkel kapcsolatos 
adatkezelésekről, valamint az Ön profiljának beállítási lehetőségeiről és hirdetési preferenciáiról további információkat 
az adott közösségi média platform alábbi weboldalain talál 

 Facebook: https://de-de.facebook.com/ads/preferences  
 Twitter: https://help.twitter.com/de/safety-and-security/privacy-controls-for-tailored-ads ,  
 Instagram: https://help.instagram.com/410983803065364?helpref=search&sr=6&query=werbung , 
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 Xing: https://privacy.xing.com/de 
 LinkedIn: https://www.linkedin.com/psettings/  
 YouTube: https://adssettings.google.com/anonymous 

9.2.5. Milyen jogai vannak, és kikkel szemben gyakorolhatja azokat? 
Ha nem szeretné, hogy a Hoffmann a jövőben kezelje az itt leírt adatokat, kérjük, szüntesse meg a felhasználói profilja 
és a Hoffmann adott közösségi oldala közötti linket a „Nem tetszik ez az oldal” és/vagy a „Leiratkozás az oldalról” 
funkciók használatával. 
 
A Hoffmann adatkezelésével kapcsolatban az alábbiakban felsorolt jogait a Hoffmannal szemben, az adott közösségi 
média platform üzemeltetője által végzett adatkezelés tekintetében pedig az adott üzemeltetővel szemben bármikor 
érvényesítheti. További információk ezzel kapcsolatban az adott közösségi hálózat üzemeltetőjének adatvédelmi 
nyilatkozataiban találhatók.  
Ha beleegyezését adta a Hoffmann SE számára, ezt a jövőben bármikor visszavonhatja e-mailben vagy postai 
úton a fenti elérhetőségeken. Ha a Hoffmann SE az adatait érdekeinek mérlegeléseinek alapján kezeli, akkor 
kifogást emelhet az adatkezelés ellen.  
 

10. Mikor történik az adatainak törlése? 
A szerződés teljes lebonyolítását vagy az ügyfél fiókjának törlését követően az adatai további felhasználáshoz zároljuk, 
és az adó- és kereskedelmi törvény szerinti megőrzési határidők után töröljük, hacsak Ön kifejezetten hozzá nem járult 
az adatainak további kezeléséhez, vagy mi fenntartjuk a jogot az adatok ezen túlmenő felhasználására, melyet a törvény 
megenged, és erről jelen adatvédelmi nyilatkozat tájékoztat. Ügyfél fiókjának törlése bármikor lehetséges, mely 
történhet üzenet küldésével a fenti elérhetőségekre, az ügyfél fiók erre szolgáló funkciójával. 

11. Milyen adatvédelmi jogokkal rendelkezik Ön? 
Önnek a mindenkori adatkezelővel szemben a mindenkori törvényi előírások alapján joga van a tájékoztatásra (GDPR 
15. cikk), a helyesbítésre (GDPR 16. cikk), a törlésre (GDPR 17. cikk), a kezelés korlátozására (GDPR 18. cikk), 
valamint az adatok hordozhatóságára (GDPR 20. cikk). Önnek joga van panaszt benyújtani egy adatvédelmi felügyeleti 
hatóságnál (GDPR 77. cikk). 

Ha beleegyezését adta a Hoffmann SE, vagy a Hoffmann Group egy vállalata számára, ezt a jövőben bármikor 
visszavonhatja e-mailben, faxon vagy levélben. A Hoffmann Group Önért illetékes vállalatának elérhetőségeit 
itt találja. 

Ha a Hoffmann SE és a Hoffmann Group vállalata az adatait érdekeinek mérlegeléseinek alapján kezeli, akkor 
kifogást emelhet az adatkezelés ellen. Ha kifogást emel, adatait a továbbiakban nem kezeljük, kivéve, ha az 
adatkezelő vállalat bizonyítani tudja a feldolgozás kényszerítő, jogos érdekeit, amelyek felülmúlják az Ön 
érdekeit, jogait és szabadságait, vagy a kezelés jogi igények érvényesítésére, gyakorlására vagy védelmére 
szolgál. 

Ha visszavonja egy partnercégnek vagy harmadik szolgáltatónak adott hozzájárulását, vagy tiltakozik az 
adatkezelés ellen, vagy élni szeretne a fenti jogok bármelyikével, itt megtalálja az adott partnercég vagy 
harmadik szolgáltató elérhetőségeit. 


