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Adatvédelem Toolscout 
 
Örülünk ToolScout weboldalunk iránti érdeklődésének. Számunkra fontos az Ön magánszférájának védelme. A 
Hoffmann a vállalkozási felelősség szerves részének tekinti a rá bízott információk és adatok védelmét. Annak 
érdekében, hogy weboldalaink látogatása közben Ön biztonságban érezze magát, személyes adatainak kezelése során 
szigorúan betartjuk a törvényi rendelkezéseket és ezen a helyen részletesen szeretnénk tájékoztatni adatainak 
kezeléséről.  
 

1. Ki felelős adataim kezeléséért? 

2.1. A weboldal látogatása közben 
Adatainak kezeléséért a weboldal látogatása közben a Hoffmann SE, Haberlandstr. 55, 81241 München felelős. 
 
A Hoffmann SE adatvédelmi megbízottját postán a fent megadott címen, az adatvédelmi megbízott részére címezve és 
e-mailben éri el: dataprotection@hoffmann-group.com. 
 

2.2. Szerződés és szervizszolgáltatások teljesítésére 
A szolgáltatás, amely megjelenik a honlapján, maga a Hoffmann SE kínálja. Amennyiben terméket tesz a kosarába és 
a kosár jelére kattint, kilép a ToolScout felületről és tovább lép a https://hoffmann-group.com oldalára. Amennyiben 
használja a honlap szolgáltatásait és ajánlatait, az ott tartalmazott adatvédelmi tudnivalók érvényesek 
(http://ho7.eu/dataprotection).  
 
Annak érdekében, hogy lehetővé tegyük Önnek a Hoffmann vállalatcsoport teljesítéseinek és szolgáltatásainak 
weboldalon keresztüli igénybevételét, a Hoffmann SEaz Ön által megadott adatokat szükség esetén átadja a Hoffmann 
Csoport Ön számára illetékes vállalatának. 
 

2. Mikor gyűjt Önről adatokat a Hoffmann? 
A honlap technikai adminisztrálásának és a vevők kezelésének céljából korlátozott körből gyűjtünk adatokat, hogy az 
Ön, szerszám kiválasztással és technológiai adatok gyűjtésével kapcsolatos kérdéseit fogadhassuk, feldolgozhassuk 
és Önnek mindezek alapján igényének megfelelő ajánlatokat tehessünk. Anélkül is meglátogathatja weboldalainkat, 
hogy bármilyen személyes adatot meg kellene adnia. Technikai belépési adatokat ún. szerver naplófájlokban tárolunk, 
pl. a kért fájl nevét, a lekérés dátumát, idejét, az átvitt adatmennyiséget és az ajánlatkérő szolgáltatót. Ezek az adatok 
kizárólag az oldal zavartalan üzemeltetésének biztosítására és ajánlatunk tökéletesítésére kerülnek kiértékelésre és 
nem lehet belőlük visszakövetkeztetni az Ön személyére. 
 
Személyes adatokat mindenekelőtt az Ön 

• a my ToolScout-ba történő egyedi ügyfélbelépés regisztrálásakor 

• egyedi gyártmányok iránti ajánlatkérések esetén 

• tároláskor a cikklistában 

• e-mailben történő kapcsolatfelvételkor gyűjtünk. 
 

A mindenkori beviteli űrlapokon látható, hogy milyen adatokat gyűjtünk. Az Ön által közölt adatokat a szerződés 
ügyintézésére, a szolgáltatás végzésére és ajánlatkérésének feldolgozására használjuk.  
 

3. Mire használják az adatokat a Hoffmann-nál?  

4.1. A szerződéses kötelezettségek teljesítésére (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont) 
A Hoffmann SE és a Hoffmann Csoport vállalatai az Ön adatait többek között szolgáltatási igényeinek kezelésére 
használják: 
amennyiben az Ön szervizigényéért a Hoffmann valamely vállalata illetékes, adatait továbbítjuk az érintett Hoffmann 
vállalatnak. 

4.2. Előszerződési intézkedések végrehajtásának keretében (GDPR 6. cikk (1) bek. b) 

           pont, Alt. 2) 
Előszerződési műveletek végzésére az Ön adatait továbbítjuk a Hoffmann eShop (https://hoffmann-group.com) részére. 
Kizárólag csak akkor, ha a terméket kosarába tette és rákattintott a rendelés gombra. Amennyiben használja a honlap 
szolgáltatásait és ajánlatait, az ott tartalmazott adatvédelmi tudnivalók érvényesek (http://ho7.eu/dataprotection). 
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4.3. Az érdekek mérlegelése körében (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont) 
Az Ön adatait ezenkívül az érdekek mérlegelése alapján indokolt, általában gazdasági érdekek védelmére használjuk 
mi vagy használja harmadik fél, ennek körében azonban lehetőség szerint álnevesített vagy névtelenített adatokat 
kezelünk.  
 
Ez a következő célokra történik: 
 

• Szoltáltatások és termékek ellenőrzése, optimalizálása, továbbfejlesztése 

• Hirdetések közzététele (pl. postai hirdetés, re-targeting), piac- és közvélemény-kutatás 

• Jogi igények érvényesítése és védelme jogvitákban 

• Bűncselekmények felismerése, megakadályozása, feltárása 

• A biztonság és IT rendszereink üzemképességének garantálása 

 

4.4. Jogi kötelezettségek teljesítésére (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont) 
Különböző jogszabályi kötelezettségek vonatkoznak ránk, pl. törvény által előírt, üzleti dokumentumokra és exportjogi 
rendelkezésekre vonatkozó iratőrzési kötelezettség. 
 

4. Az Ön adatainak továbbítása 
Amennyiben a jelen honlap üzemeltetéséhez vagy a Hoffmann vállalatcsoport általi szolgáltatás teljesítéséhez külső 
szolgáltatót alkalmaznak (hosting-provider, csomagküldő szolgáltató stb.) vagy másik Hoffmann vállalat illetékes a 
kezelésért, az érintett vállalatok az Ön adatai közül csak azokhoz kapnak hozzáférést, amelyek a mindenkori feladatok 
és funkciók teljesítéséhez szükségesek. 

 
Amennyiben ezek a szolgáltatók és a Hoffmann vállalatcsoport az Ön adatait az Európai Unión kívül kezelik, ez azt 
eredményezheti, hogy az Ön adatait olyan országnak adják át, amely nem kínálja ugyanazokat az adatvédelmi 
normákat, mint amelyeket az Európai Unió. Ebben az esetben mi biztosítjuk, hogy az Ön adatainak mindenkori címzettje 
szerződésben vagy egyéb módon garantálja az Európai Unióval egyenértékű adatvédelmi szintet.  
 

5. Miért használ a weboldal cookie-kat (sütiket)? 
Annak érdekében, hogy weboldalunkat a látogató számára vonzóan alakíthassuk ki és bizonyos funkciók használatát 
lehetővé tegyük, különböző oldalakon úgynevezett cookiekat használunk. A cookiek rövid szövegfájlok, amelyeket az 
Ön eszközére helyeznek. Az általunk felhasznált cookiek közül néhány a böngésző használatának befejezése, azaz 
böngészőjének bezárása után törlésre kerül (ún. munkamenet cookie-k). Más cookiek az Ön eszközén maradnak és 
lehetővé teszik számunkra, hogy böngészőjét a következő látogatás során újból felismerjük (állandó cookiek). Úgy is 
beállíthatja böngészőjét, hogy tájékoztatást kapjon a cookiek beállításáról és egyenként dönthessen elfogadásukról, ill. 
meghatározott esetekben vagy teljeskörűen letiltsa a cookiekat. A cookiek elutasítása esetén korlátozott lehet 
weboldalunk használhatósági foka. 
 

6. Milyen webes elemző szolgáltatásokat és mire használ a Hoffmann? 

7.1. Az econda webelemző szolgáltatása 
Ezen a honlapon az econda GmbH (www.econda.de) technológiájával történik adatgyűjtés és adattárolás, amelyekből 
álnevek felhasználásával készítenek felhasználói profilokat. A felhasználói profilok a látogatói viselkedés elemzésére 
szolgálnak és ajánlatunk tökéletesítésére, igénynek megfelelő kialakítására értékelik ki. Ehhez cookiek (sütik) 
használhatók. A cookiek rövid szövegfájlok, amelyek az oldal látogatójának eszközére kerülnek és lehetővé teszik 
weboldalunk következő látogatásakor a felismerést. Az álnevesített felhasználói profilokat kifejezett külön beleegyezés 
nélkül nem kapcsolják össze az álnév viselőjének személyes adataival. Az adatgyűjtést és adattárolást előremenő 
hatállyal bármikor megtilhatja a következő hivatkozásra kattintással 
http://www.econda.de/econda/unternehmen/datenschutz/widerspruchscookie. 
 
Letiltása után opt-out cookie kerül az Ön eszközére. Ha törli a cookiekat, újból rá kell kattintania a hivatkozása. 
Az econda cookiek tárolása a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja alapján történik. A Hoffmann-nak jogos érdeke fűződik a 
felhasználói viselkedés elemzéséhez, hogy ajánlatát az igényeknek megfelelően alakíthassa ki. 
 

7. Mikor törlik az Ön adatait? 
A szerződés teljeskörű lebonyolítása vagy az Ön vevői profiljának törlése után letiltják adatait a további felhasználástól, 
majd az adó- és kereskedelmi jogi megőrzési határidő lejárata után törlik, amennyiben Ön nem egyezik bele kifejezetten 
adatainak további használatába vagy fenntartjuk magunknak a a törvény által biztosított, azon túli adatfelhasználás 
jogát, amelyről a jelen adatvédelmi nyilatkozat tájékoztat. Ügyfélfiókja bármikor törölhető a fent megadott kapcsolattartói 
címe küldött kötetlen szövegű üzenettel vagy az ügyfélfiókban erre a célra beállított hivatkozás segítségével. 
 

http://www.econda.de/
http://www.econda.de/econda/unternehmen/datenschutz/widerspruchscookie
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8. Milyen adatvédelmi jogai vannak Önnek? 
Önnek joga van a Hoffmann SE-tól és a Hoffmann vállalat csoportjaitól a mindenkori jogszabályi feltételek szerint 
tájékoztatást kapni (GDPR 15. cikk), helyesbítést kérni (GDPR 16. cikk), törlést kérni (GDPR 17. cikk), a kezelés 
korlátozását kérni (GDPR 18. cikk), valamint az adatátadást letiltani (GDPR 20. cikk). Ezenkívül panasztételi joga van 
az adatvédelmi felügyelő hatóságnál (GDPR 77. cikk). 
 
Amennyiben a Hoffmann SE vagy a Hoffmann vállalatcsoport részére beleegyezését adta, előremenő hatállyal, e-
mailben, faxon vagy levélben bármikor visszavonhatja azt. 
 
Hoffmann SE, Haberlandstr. 55, 81241 München, Telefax: +49 89 839189, E-mail: dataprotection@hoffmann-
group.com. Amennyiben a Hoffmann SEaz Ön adatait érdekmérlegelés alapján kezeli, Ön megtilthatja az adatok 
kezelését. Ha megtiltja, adatait nem fogják a továbbiakban kezelni, kivéve, ha a felelős vállalat kötelező erejű indoklást 
igazol az adatkezelésre, amely felülírja az Ön érdekeit, jogait, vagy az adatkezelés jogigények érvényesítésére, 
gyakorlásra vagy védelmére szolgál. 
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