Adatvédelmi Nyilatkozat
A MANN+HUMMEL cég komolyan veszi az adatvédelmet. Jelen nyilatkozatban szeretnénk rávilágítani arra, hogy az
Ön személyes adatai miként kerülnek feldolgozásra. A személyes adatok védelme számunkra prioritás, ezért úgy
véljük, hogy a szigorú, adatvédelemre vonatkozó jogszabályok betartásának természetes dolognak kell lennie. Az
adatvédelem első lépése az átláthatóság. Ebből az okból kifolyólag célunk annak biztosítása, hogy Ön mindig tudja,
személyes adatai mikor kerülnek tárolásra és milyen módon kerülnek felhasználásra, valamint, hogy hogyan tudja
korlátozni, vagy akár teljesen megszüntetni személyes adatainak feldolgozását. Adatvédelmi politikánk összhangban
van a személyes adatok védelmére vonatkozó előírásokkal.
I. Felelős szervezet címe
MANN+HUMMEL FT Poland
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul.Wrocławska 145,
63-800 GOSTYŃ, LENGYELORSZÁG
Tel.+48 65 572 89 00
II. A cégcsoport adatvédelmi felügyelőjének címe
A MANN+HUMMEL adatvédelmi politikájával kapcsolatos kérdések esetén, kérjük, vegye fel a kapcsolatot
adatvédelmi felügyelőnkkel:
data.protection.mhpl@mann-hummel.com
MANN+HUMMEL FT Poland
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul.Wrocławska 145,
63-800 GOSTYŃ, LENGYELORSZÁG
III. A feldolgozás jogalapja
Személyes adatokat kizárólag akkor gyűjtünk, dolgozunk fel és használunk fel, ha azt a törvényi rendelkezések
lehetővé teszik, és ha Ön ehhez hozzájárult.
Az adattulajdonos hozzájárulásával megegyező mértékű adatfeldolgozás jogalapját az EU-s, személyes adatok
védelmére vonatkozó rendelet (GDPR) 6. cikk. 1. bek. a) pontja képezi.
A szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adatok feldolgozásakor, amikor a szerződő felek egyike az
adattulajdonos, a jogalapot a GDPR 6. cikk. 1. bek. b) pontja képezi. Ez a szerződéskötést megelőző intézkedések
végrehajtásához szükséges adatfeldolgozási műveletekre is vonatkozik.
A cég jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges adatfeldolgozás mértékét a GDPR 6. cikk. 1. bek. c) pontja
határozza meg. Cégként például törvényileg előírt adattárolási kötelezettség hárul ránk a német adótörvénnyel (AO)
és a német kereskedelmi törvénykönyvvel (HGB) összhangban.
Abban az esetben, ha a személyes adatok feldolgozása az adattulajdonos, vagy más természetes személy
létérdekében áll, a jogalapot a GDPR 6. cikk. 1. bek. d) pontja képezi.
Ha az adatfeldolgozás cégünk, vagy harmadik fél jogos érdekeinek biztosítása szempontjából elengedhetetlen, és ha
az adattulajdonos személyi szabadsága, érdeke és alapvető jogai nem képviselnek az előbbitől nagyobb jelentőséget,

a jogalapot a GDPR 6. cikk. 1. bek. c) pontja képezi.

IV. Adatátvevő
Feldolgozás helye
Az Ön adatainak feldolgozása és felhasználása rendszerint az Európai Unió / Európai Gazdasági Térség (EU/EGT)
területén történik. Általában nem várható az adatok EU-n kívüli országba való továbbítása. Némelyik folyamat
megköveteli azonban az EU-n/EGT-n kívüli feldolgozást. Ha a MANN+HUMMEL adatfeldolgozás céljából megbíz egy
szolgáltatót (az EU/EGT területén vagy az EU-n kívül), minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy az
adatfeldolgozás a személyes adatok védelmére vonatkozó rendeleteknek megfelelően történjen.
V. Az Ön jogai
Az adattulajdonos jogai
Az a személy, akinek az adatai feldolgozásra kerülnek, a GPDR értelmében adattulajdonos. A GDPR 12. és azt
követő cikkeivel összhangban Önnek jogában áll információt szerezni az adataiért felelős személytől a
MANN+HUMMEL által feldolgozott adatokra vonatkozóan, továbbá jogában áll az adatokat kijavítani, a
feldolgozásukat korlátozni, az adatokat törölni, kikérni, átvinni, az adatfeldolgozással szemben tiltakozni, az
adatfeldolgozással kapcsolatos hozzájárulást visszavonni, valamint jogosult arra is, hogy ne képezze kizárólag
automatizált adatfeldolgozás tárgyát.
Ahhoz, hogy az Önnek, mint személynek és adattulajdonosnak járó jogokkal élhessen, elegendő egy e-mailt küldeni
az alábbi címre: rodo@mann-hummel-ft.com
Panaszbenyújtási jog a felügyeleti szervhez
Az egyéb jogoktól és bírósági intézkedésektől függetlenül Önnek jogában áll panaszt benyújtani a felügyeleti
szervhez, különösen abban a tagállamban, ahol lakhellyel rendelkezik, ahol munkát vállal, vagy ahol a feltétezett
jogsértés bekövetkezett, abban az esetben, ha a személyes adatok GDPR-nek nem megfelelő feldolgozásának
gyanújával él.
A panaszbejelentést fogadó felügyeleti szerv tájékoztatja a bejelentőt az ügy kivizsgálásának státuszáról és
következményeiről, többek között a GDPR 78. cikkében meghatározott jogi lépések megtételét illetően.
Ön választhatja ki a felügyeleti szervet (GDPR 78. cikk). Tehet például panaszbejelentést a MANN+HUMMEL cégért
felelős, németországi Baden-Württemberg tartományban található felügyeleti szervnél.
VI. Módosítási jog
Fenntartjuk jelen adatvédelmi nyilatkozat törvényi előírásokkal összhangban történő módosításának jogát.

VII.A MANN+HUMMEL FT Poland weboldalai:

http://filtron.eu
http://wixeurope.com
http://mann-hummel-ft.pl
http://academy.filtron.eu/
http://institute.wixeurope.com/
http://benefit.filtron.pl
http://partner.filtron.pl
http://russia.filtron.eu
http://belarus.filtron.eu

http://partnerby.filtron.eu
http://moldova.filtron.eu
http://moldova-ru.filtron.eu
http://partnermd.filtron.eu
http://wix.ua
http://akciya.wix.ua
http://partner.wix.ua
http://hero.wixeurope.com

Felhasználásra vonatkozó adatok
Céges weblapunk látogatásakor általános jellegű információkat tárolunk egy protokoll fájlban. Ez kizárólag
rendszerbeli célokat szolgál. A felhasználásra vonatkozó adatok nincsenek egyéb személyes adattal együtt tárolva.
Weblapunk látogatásakor minden alkalommal az alábbi adatok kerülnek elmentésre:
•

Anonimizált IP cím

•

Olvasás dátuma és időpontja

•

Olvasott fájl neve

•

Tájékoztatás az olvasás sikerességéről (státuszkód)

•

Áthelyezett adatok mérete

•

Weblap címe, amelyen a hozzáférés megtörtént

•

Használt böngésző típusa

•

Futtatott operációs rendszer
A fenti adatok nem kerülnek továbbításra harmadik félhez és semmilyen további elemzésre nem kerül sor,
kivéve, ha jogi kötelezettség áll fenn.
Vállalati weboldalunk az alábbi cookie fájlokat, nyomkövető eszközöket és látogatást 1 elemző szkripteket
használja:

•

Feltétlenül szükséges cookie-k

•

Elemzési célokat szolgáló cookie-k

•

Google Analytics

•

Hírlevél nyomkövetés
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függően bármelyik pillanatban kikapcsolható a cookie fájlok, nyomkövető eszközök és szkriptek használata.

Bővebben erről a VIII. fejezetben tájékozódhat.
Weboldalunkon ún. közösségi lapok találhatók. Bővebben erről a IX. fejezetben tájékozódhat.

Kapcsolat
Ha Ön felveszi velünk a kapcsolatot, a megkeresés feldolgozása, valamint az esetleges további levelezés céljából
tárolni fogjuk az Ön adatait. A megkeresés végleges feldolgozása után ezek az adatok maradéktalanul törlésre
kerülnek. Kivételt képez az az eset, amikor az adatokra törvény által előírt tárolási időszak vagy egyéb tárolási
kötelezettség vonatkozik.

Hírlevél
Lehetőség van díjmentes hírlevélre való feliratkozásra, amely tájékoztatást nyújt az újdonságokról és a
termékkínálatról. E folyamat során az Ön által megadott e-mail cím hozzánk kerül. Személyes adatai a regisztráció
során a hírlevél küldésének céljából feldolgozásra kerülnek.
A hírlevélre való feliratkozás után egy regisztrációt visszaigazoló üzenetet fog kapni. Az Ön IP címét és a regisztráció
dátumát tároljuk. Az adattárolásra kizárólag bizonyítékként kerül sor arra az esetre, ha harmadik fél visszaélne az email címmel és a cím tulajdonosának tudta nélkül feliratkozna a hírlevélre.
Bármelyik pillanatban visszavonhatja személyes adatainak tárolására vonatkozó hozzájárulását. Hozzájárulását az emailben található hivatkozással is visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonását követően az adatok törlésre kerülnek.
Ezt követően már nem fog Önhöz hírlevél érkezni.
A hírlevelek felhasználásának jobb megértése érdekében értékeljük a felhasználók viselkedését. Ez azonban
kizárólag álnevesített módon történik. A hírlevelek nyomon követéséről részletesebben a IX. fejezetben olvashat.
Cookie fájlok, nyomkövetés, bővítmények és szkriptek a Hirlevél nyomkövetése b) pontjában.
Álláshirdetésre jelentkező személyekkel kapcsolatos információk (http://mann-hummel-ft.pl)
Személyes adatait a jelentkezési folyamat szempontjából szükséges mértékben dolgozzuk fel. A jelentkezés emailben is megtörténhet. Természetesen ezeket az adatokat harmadik félnek nem adjuk ki és kizárólag a jelentkezés
feldolgozásával kapcsolatos célokra fogjuk használni. Érdemes szem előtt tartani, hogy a titkosítatlan formában
küldött üzenetek nem igényelnek hitelesítést.
Az általunk feldolgozott adatkategóriák a következők:
•

A jelentkező főbb adatai (keresztnév, vezetéknév, cím, munkakör)

•

Képesítéssel kapcsolatos adatok (motivációs levél, CV/önéletrajz, korábbi munkakörök, szakmai képesítések)

•

Referenciák és tanúsítványok (eredményekkel, értékelésekkel stb. kapcsolatos adatok)

•

Bejelentkezési adatok (e-mail, jelszó)

Ha konkrét munkakörre jelentkezik és a munkakör már nem elérhető vagy úgy döntünk, hogy olyan képesítéssel
rendelkezik, amely más munkakörnek jobban megfelel, szeretnénk a jelentkezését a cég egy másik részlegére
továbbítani. Ehhez szükségünk van az Ön beleegyezésére.
A felvételi folyamat lezárása után személyes adatai törlésre kerülnek, kivéve, ha szeretné, hogy azokat konkrét,
huzamosabb ideig tároljuk, vagy ha szerződést kötött velünk. A jogalapot a GDPR 6. cikk 1. bek. a), b) és f) pontja,
valamint a német adatvédelmi törvény (BDSG) 26.§-a képezi.
E-learning
Az academy.filtron.eu vagy az institute.wixeurope.com weblapon elérhető e-learning modul sikeres elvégzését
igazoló tanúsítványt átvenni kívánó személyektől kérjük az alábbi adatok megadását:
•

keresztnév, vezetéknév,

•

cím,

•

telefonszám,

•

e-mail cím.

A tanúsítvány kiküldésének céljából megadott adatokat tároljuk, valamint szükség esetén a

kizárólag-e célból megbízott vállalathoz továbbítjuk. Nem kerül sor az adatok gyűjtésére, tárolására,
módosítására vagy átadására.
VIII. Cookie fájlok, nyomkövetés és szkriptek
a.

Cookie fájlok

Az adatfeldolgozás leírása és mértéke
Weblapunk felhasználóbarátabbá tétele és némelyik funkció használatának biztosítása érdekében az aloldalakon
„cookie” fájlokat használunk. Ezek kisméretű szöveges fájlok, amelyek az Ön készülékén kerülnek tárolásra. Az
általunk használt cookie-k némelyike közvetlenül a böngészés befejezésekor, azaz a böngésző kikapcsolásakor kerül
törlésre (ún. munkamenet cookie-k). Más cookie fájlok pedig az Ön készülékén maradnak és lehetővé teszik a
böngésző ismételt felismerését a következő látogatás alkalmával (ún. állandó cookie-k). A cookie fájlok nem teszik
lehetővé a számítógépen tárolt egyéb fájlokhoz való hozzáférést, sem az e-mail cím meghatározását.
A böngészők nagy része úgy van beállítva, hogy automatikusan elfogadja a cookie fájlokat. Ha az Ön böngészőjében
a cookie fájlok alapbeállításai vannak elmentve, minden folyamat a háttérben, észrevétlenül fog zajlani. Ezek a
beállítások azonban módosíthatók. Beállíthatja böngészőjét úgy, hogy tájékoztatást kapjon a tárolt cookie-król, és
hogy a tárolásuk egyes esetben elfogadást igényeljen, vagy hogy a cookie-k használata általánosságban véve, vagy
adott esetekben ki legyen kapcsolva.
Némelyik weblap (többek között a mi weblapunk is) cookie fájlok nélkül nem használható megfelelően, mivel
szükségesek az olyan folyamatok során, mint pl. a megrendelés.
Feltétlenül szükséges cookie-k
A Cookie fájlokat arra használjuk, hogy weblapunkat felhasználóbarátabbá tegyük. Weblapunk több eleme is
megköveteli, hogy az oldalról való elnavigálás után ismét be lehessen azonosítani a weblap megtekintéséhez
használt böngészőt.
A cookie fájlok az alábbi információkat tárolják és küldik el:
1. Nyelvbeállítás
2. Bejelentkezési adatok
Elemzési célokat szolgáló cookie-k
Weblapunkon olyan cookie fájlokat is alkalmazunk, amelyek lehetővé teszik a felhasználó internetes viselkedésének
elemzését.
Ennek köszönhetően az alábbi adatokhoz juthatunk hozzá:
1. Begépelt keresett kifejezések
2. A böngészés gyakorisága
3. A weblap funkcióinak igénybevétele
A felhasználó ily módon összegyűjtött adatait egy műszaki folyamat során álnevesítjük. Ez azt jelenti, hogy nincs
lehetőség a weblapot látogató felhasználók és az adatok összepárosítására. Ezek az adatok nincsenek a felhasználó
egyéb személyes adataival együtt tárolva.
Weblapunk látogatásakor a felhasználókat egy információs sáv tájékoztatja a cookie fájlok elemzési célú

használatáról, mely a jelen adatvédelmi nyilatkozatra hivatkozik. Itt tájékoztatjuk arról is, hogy a böngésző
beállításaiban ki lehet kapcsolni a cookie fájlok használatát.

Az adatfeldolgozás jogalapja
A személyes adatok cookie fájlok segítségével történő feldolgozásának jogalapját a GDPR 6. cikk. 1. bek. f) pontja
képezi.
Adatfeldolgozás célja
A műszaki szempontból elengedhetetlen cookie fájlok használatának célja a weblap felhasználóbarátabbá tétele.
Cookie fájlok nélkül több funkció is elérhetetlenné válik, mivel megkövetelik a böngésző oldalváltás utáni felismerését.
Az alábbiak megkövetelik a cookie fájlok használatát:
1.

Nyelvbeállítás elfogadása

2.

Keresett kifejezések elmentése

A feltétlenül szükséges cookie-k által gyűjtött felhasználói adatokat nem használjuk a felhasználó profiljának
meghatározására.
Az analitikai cookie-kat arra használjuk, hogy javítsuk weblapunk és a weblap tartalmának minőségét. Az analitikai
cookie-k a weblap felhasználásának módjáról gyűjtenek információt, ami lehetővé teszi számunkra a kínált állandó
fejlesztését.
Itt fontosnak tartjuk részletesebben bemutatni az analitikai cookie-k felhasználásának pontos célját.
Ez a cél a személyes adatok feldolgozása terén a GDPR 6. cikk. 1. bek. f) pontja értelmében jogos érdeket képez.
Tárolási idő, valamint a hozzájárulás visszavonásának és az adatok törlésének lehetősége
A cookie fájlok a felhasználó számítógépén vannak tárolva és onnan kerülnek elküldésre hozzánk. Ebből az okból
kifolyólag a felhasználó teljes mértékben meghatározhatja a cookie fájlok felhasználásának mértékét. Az internetes
böngésző beállításainak módosításával bármikor kikapcsolhatja vagy korlátozhatja a cookie fájlok küldését. A már
elmentett cookie-k bármelyik pillanatban törölhetők. Ez a folyamat automatizálható. Ha a cookie fájlok a weblapunk
esetében kikapcsolásra kerülnek, előfordulhat, hogy a weblapon elérhető funkciók közül némelyik nem fog
megfelelően működni.
b.

Követés

Hírlevél nyomkövetés
A hírlevelek felhasználásának jobb megértése érdekében értékeljük a felhasználók viselkedését. Az általunk küldött emailes üzenetek e célból ún. webjelzőkkel (web beacon), más néven követő pixelekkel vannak ellátva. Ezek olyan
pixelgrafikus fájlok, amelyek kapcsolatban állnak a weblapunkkal és ennek eredményeképp lehetővé teszik az Ön,
mint felhasználó viselkedésének elemzését. Ezt a web beacon webjelzők használata teszi lehetővé, amelyek az Ön email címéhez és azonosítójához kerülnek hozzárendelésre. A hírlevélben feltüntetett hivatkozásokban is
megtalálhatók.
Az így megszerzett adatokat a felhasználói profil létrehozására használjuk, amely lehetővé teszi számunkra a hírlevél
hatékonyabb hozzáigazítását az Ön érdekeltségi köréhez. Hírlevelünk olvasásakor tároljuk a megnyitott hivatkozások
listáját, amelyet az Ön érdekelődési körének meghatározására használunk. Ezeket az adatokat párosítjuk a
weblapunkon végrehajtott tevékenységekkel.

Az üzenetekben megtalálható, direkt erre a célra létrehozott, hivatkozásra kattintva bármelyik pillanatban tiltakozhat
az ilyen jellegű nyomkövetéssel szemben. Az információkat addig tároljuk, amíg le nem iratkozik a hírlevélről. A
feliratkozás visszavonása után az adatokat statisztikai célokból, kizárólag névtelenített formában tároljuk.
Az ilyen jellegű nyomkövetésre akkor sincs lehetőség, ha a levelezőprogramban kikapcsolta a képek megjelenítését.
Ebben az esetben a hírlevél hiányosan kerül megjelenítésre és némelyik funkció nem megfelelően működhet. Az
összes kép manuális kikapcsolása esetén a fent leírt nyomkövetési mód kerül bekapcsolásra.

Google Analytics
Weboldalunk igénybe veszi a Google Inc (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”)
Google Analytics nevű internetes elemzési szolgáltatását. Az alkalmazás a „Universal Analytics” (Univerzális elemzés)
munkamód alapján történik. Ez megkönnyíti számunkra az eszközök közötti adatok, munkamenetek és interakciók
összekötését az álnevesített felhasználói azonosítóval és ezáltal a felhasználó különböző eszközökön végrehajtott
aktivitásának elemzését.
A Google Analytics cookie fájlokat használ annak érdekében, hogy lehetővé tegye a weblap számára a felhasználói
interakciók elemzését. A cookie fájlok által létrehozott, adott weboldal használatáról szóló információk egy USA-beli
Google-szerverre kerülnek, és ott tárolódnak. Mivel weblapunkon IP-cím anonimizálásra kerül sor, a Google az Ön IPcímét az Európai Unió egyik tagországában vagy az Európai Gazdasági Közösség Megegyezését elfogadó egyik
tagországban előzetesen lerövidíti. Csak kivételes esetekben kerül lerövidítés céljából az IP-címe a Google USA-ban
található szervereire. A Google az Ön böngészője által kiadott IP-címet nem köti össze más, Google által tárolt
adattal. A weblap üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat a weblap használatának
kiértékelésére használja, hogy jelentéseket készítsen a felhasználók weblap-aktivitásáról és a weboldal
üzemeltetőjének a weboldal használatával vagy internethasználattal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson. Ez a cél
az adatfeldolgozás szempontjából jogos érdeket képez. A Google Analytics használatának jogalapját a német
reklámtörvény (TMG) 15§-nak 3. bek., valamint a GDPR 6. cikk. 1 bek. f) pontja képezi. A cookie fájlokkal,
bejelentkezési adatokkal (pl. felhasználói azonosító) vagy a hirdetési azonosítókkal kapcsolatos információk 26 hónap
után automatikusan törlésre kerülnek. Azok az adatok, amelyeknek a tárolási ideje lejárt, havonta egyszer
automatikusan törlésre kerülnek. Az adatok védelmével és a felhasználási feltételekkel kapcsolatban részletesen az
alábbi weblapon tájékozódhat: https://www.google.com/analytics/terms/de.html
vagy https://policies.google.com/?hl=de.

Google Analytics kikapcsolása
Bővebb tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy a Google hogyan használja fel az adatokat reklám célokra, valamint a
felhasználói hozzájárulás beállítására és visszavonására vonatkozóan a Google weboldalain talál:
•

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ („Hogyan használja a Google a szolgáltatásainkat
használó webhelyekről vagy alkalmazásokból származó adatokat”)

•

http://www.google.com/policies/technologies/ads („Az adatok reklámcélú felhasználása")

•

http://www.google.de/settings/ads („Határozza meg azokat az információkat, amelyeket a Google hirdetés
megjelenítése céljából felhasználhat”)

•

http://www.google.com/ads/preferences/ („Határozza meg, hogy milyen hirdetéseket jelenítsen meg a Google”)

Google Ad Services / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing:
A Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA céggel működünk együtt az internetes
marketing terén annak érdekében, hogy meghatározzuk, az internetfelhasználó Google hirdetés útján értesült-e
weblapunkról. A Google az Ön számítógépén tárolt cookie fájlokat vesz igénybe, amelyek lehetővé teszik a weblap
használatának elemzését. A cookie fájlok úgy vannak beállítva, hogy a Google által megjelenített hirdetésre való
kattintás után a konverziót vizsgálják. Ezek a cookie fájlok 30 napig érvényesek és személyes azonosításra nem
alkalmasak. Ha szeretné kikapcsolni a konverzió vizsgálására használt cookie fájlokat, beállíthatja a böngészőjét úgy,
hogy az blokkolja a googleadservices.com domain címről érkező cookie-kat. Ha azt szeretné, hogy a Google

egyáltalán ne futtathasson JavaScript kódot, telepítsen fel JavaScript kódot blokkoló szoftvert (pl.
www.noscript.net vagy www.ghostery.com). Ha szeretne többet megtudni ezekről a módszerekről, vagy arról, hogy
mit tehet az ilyen információk Google általi felhasználása ellen, kattintson az
alábbihivatkozásra: https://support.google.com/adwords/answer/1722022?hl=pl.
Google:
Weboldalunkon megtalálható a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (a
továbbiakban: Google) JavaScript kódja. Amennyiben aktiválta a JavaScriptet a böngészőben és nem telepített fel
JavaScriptet blokkoló szoftvert, a böngésző nagy valószínűséggel személyes adatokat fog továbbítani a Google-hoz.

Ha azt szeretné, hogy a Google egyáltalán ne futtathasson JavaScript kódot, telepítsen fel JavaScript kódot blokkoló
szoftvert (pl. www.noscript.net vagy www.ghostery.com).
Google Video:
Weboldalunkon megtalálható a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (a
továbbiakban: Google Video) JavaScript kódja. Amennyiben aktiválta a JavaScriptet a böngészőben és nem telepített
fel JavaScriptet blokkoló szoftvert, a böngésző nagy valószínűséggel személyes adatokat fog továbbítani a Google
Video-hoz. Erről bővebben a Google Video adatvédelmi nyilatkozatában
olvashat: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Ha azt szeretné, hogy a Google Video egyáltalán ne

futtathasson JavaScript kódot, telepítsen fel JavaScript kódot blokkoló szoftvert (pl.
www.noscript.net vagy www.ghostery.com).
gstatic:
Weboldalunkon megtalálható a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (a
továbbiakban: Google) JavaScript kódja. Amennyiben aktiválta a JavaScriptet a böngészőben és nem telepített fel
JavaScriptet blokkoló szoftvert, a böngésző nagy valószínűséggel személyes adatokat fog továbbítani a Google-hoz.

Ha azt szeretné, hogy a Google egyáltalán ne futtathasson JavaScript kódot, telepítsen fel JavaScript kódot blokkoló
szoftvert (pl. www.noscript.net vagy www.ghostery.com).

YouTube:

Weboldalunk igénybe veszi a YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA („YouTube”) cég által
üzemeltetett YouTube videós platformot. A YouTube egy olyan platform, amely lehetővé teszi audió és videó fájlok
lejátszását.
Ha weboldalunkon megnyitja a megfelelő aloldalt, a beépített YouTube lejátszó kapcsolatba lép a YouTube-al az
audió vagy videó fájl lejátszása érdekében. Ennek a folyamatnak a során az adatok átadásra kerülnek a YouTubenak, mint felelős szervnek. Nem felelünk ezen adatok YouTube általi feldolgozásáért.
Az adatgyűjtés mértékéről és céljáról, az adatok YouTube általi feldolgozásáról és használatáról, a jogairól és az
egyes adatvédelmi lehetőségekről bővebben a YouTube adatvédelmi nyilatkozatában olvashat. Erről bővebben a

YouTube adatvédelmi nyilatkozatában olvashat: (http://www.google.de/intl/de/policies/privacy). Ha azt szeretné, hogy
a YouTube egyáltalán ne futtathasson JavaScript kódot, telepítsen fel JavaScript kódot blokkoló szoftvert (pl.
www.noscript.net vagy www.ghostery.com).

