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1. SZEMÉLYES ADATOK, AMELYEKET FELDOLGOZUNK
A. Adatvédelem
i. MPC Industries komolyan veszi az Ön adatainak védelmét. Önről szóló személyes
adatokat dolgozunk fel, mert Ön használja a weboldalunkat, szolgáltatásainkat, és
azért is, mert ezt az információt adta meg nekünk.
ii. A tőlünk telhető legtöbbet megtesszük annak érdekében, hogy az Öntől kapott
adatokat elővigyázatosan dolgozzuk fel. Ez az adatvédelmi nyilatkozat tiszta képet
vázol fel arról, hogy milyen személyes adatokat dolgozunk fel, hogyan kezeljük az Ön
személyes adatait és azt is érthetően bemutatja, hogy miért gyűjtjük ezeket.
iii. Az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) értelmében MPC Industries úgynevezett
„adatkezelő”.

2. A FELDOLGOZOTT SZEMÉLYES ADATOK ÁTTEKINTÉSE
A. Öntől, mint ennek a weboldalnak a látogatójától
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.

Kereszt- és vezetéknév
Cím
Telefonszám
E-mail cím
Más olyan személyes adat, amelyet Ön aktívan megad
Hely
Adatok az Ön weboldalunkon végzett tevékenységeire vonatkozóan
IP-cím
A böngésző és az eszköz típusa

3. KÜLÖNLEGES ÉS / VAGY ÉRZÉKENY SZEMÉLYES ADATOK,
AMELYEKET FELDOLGOZUNK
A. Kiskorúak
i. Weboldalunk és a szolgáltatásaink nem kívánnak 16 éves kor alatti látogatókról
adatokat gyűjteni, kivéve azt az esetet, ha a szülők vagy gondviselők erre engedélyt
adnak. MPC Industries nem tudja azt ellenőrizni, hogy egy látogató idősebb-e 16
évesnél, ezért javasoljuk, hogy a szülők vegyenek részt gyermekeik online
tevékenységeiben. Így elkerülhetjük a szülői beleegyezés nélküli adatgyűjtést
gyermekekről.

B. Ha valami helytelen dolgot tettünk, lépjen velünk kapcsolatba
i. Ha az a meggyőződése, hogy a fent említett beleegyezés nélkül kiskorúakról szóló
személyes adatokat gyűjtöttünk, keressen fel bennünket ezen keresztül:
rohalt@mpcindustries.eu. Azonnal törölni fogjuk az adatokat.

4. MIÉRT ÉS MEDDIG VAN SZÜKSÉGÜNK ADATOKRA?
A. MPC Industries az alábbi célokból dolgozza fel az Ön személyes adatait:
i. Hogy e-mailt tudjunk Önnek küldeni, ha szolgáltatásaink nyújtásához ez szükségessé
válik;
ii. Hogy megküldhessük Önnek a kért információkat, ha kitöltötte a kapcsolatfelvételi
űrlapot, és végül;
iii. Hogy elemezzük az Ön viselkedését a weboldalon azzal a céllal, hogy tökéletesítsük és
az Ön preferenciáihoz igazítsuk a weboldalunkat.

B. Az időtartam, ameddig az adatait tároljuk
i. MPC Industries a személyes adatokat nem tárolja annál hosszabb ideig, mint amennyi
idő azoknak a céloknak az eléréséhez szükséges, amely célokból az adatgyűjtés
történt. Ha a megtartási időtartamokról az Ön konkrét esetében szeretne tájékozódni,
keresse fel: rohalt@mpcindustries.eu.

5. FELDOLGOZÁS HARMADIK FÉL ÁLTAL (FELDOLGOZÁS
NÉLKÜL)
i. A sütikről szóló nyilatkozatunkban említett sütik kivételével az adatokat, amelyeket
ezen a weboldalon Önről gyűjtünk, nem dolgozzák fel külső felek.

6. A WEBHELY LÁTOGATÁSÁNAK FELTÉRKÉPEZÉSE
A. Sütik
i. A süti egy olyan kicsi szövegfájl, amelyet az Ön számítógépének, táblagépének vagy
okostelefonjának a böngészője az erre a webhelyre tett első látogatása alkalmával
tárol.
ii. A(z) MPC Industries különféle típusú sütiket használ:
a. Funkcionális sütik: Ezek szigorúan csak technológiai funkcionalitással
rendelkező sütik. Ezek biztosítják a weboldal helyes működését úgy, hogy pl.
emlékezhessen az Ön preferált beállításaira. Ezek használatával
optimalizálhatjuk a weboldalunkat, illetve az ezen keresztül nyújtott
szolgáltatásokat.
b. Külső felek analitikai sütijei: Ezek a sütik képesek nyomonkövetni az Ön online
viselkedését. Ezeket a sütiket a Google Analytics használja.
c. Nyomkövető sütik: Ezeket a sütiket egy külső fél helyezi el. E sütik elolvasásával
a hirdető felismeri Önt, ha olyan oldalra látogat, amelyben a hirdető is érdekelt.
Ha folytatja a böngészést, személyre szabott hirdetések jelenhetnek meg. Ezek a
sütik az Ön online viselkedését is nyomon követhetik, ennek eredményeképpen
ezek a külső felek nagyon különleges profilt építhetnek fel. Az ilyen profil annyira
részletes lehet, amely már személyes adatnak tekinthető.

B. Tájékoztatás a sütikről és mit tegyen, ha nem ért egyet a sütik
alkalmazásával
i. A sütibeállításokat már akkor megtette, amikor először meglátogatta a webhelyünket.
Az összes nem-funkcionális süti kategóriánként letiltható. A funkcionális vagy
névtelen analitikai sütiktől eltérő süti elhelyezésére csak egy - az Ön részéről
látogatóként tett - aktív lépését követően kerül sor. Webhelyünkön keresztül bármikor
módosíthatja a beállításait

7. ADATOK MEGTEKINTÉSE, MÓDOSÍTÁSA VAGY TÖRLÉSE
A. Az Ön jogai
i. Ön a következőkre jogosult:
a. hozzáférésre a saját személyes adataihoz,
b. kérheti saját adatai módosításait
c. kérheti, hogy kevesebb személyes adatát dolgozzuk fel,
d. folyamodhat saját adatainak eltávolításáért,
e. átadathatja saját adatait valaki másnak, és
f. a 6. cikkelyben írtak szerint tiltakozást nyújthat be.
ii. Ha bármilyen kérdése vagy megjegyzése van azzal kapcsolatban, hogy a(z) MPC
Industries vállalat milyen módon dolgozza fel az adatait, küldje az ide:
rohalt@mpcindustries.eu.
iii. A(z) MPC Industries vállalatnak meg kell arról győződnie arról, hogy az igényt Ön
küldte. Ezért tisztelettel arra kérjük Önt, hogy hozzáférési, javítási vagy eltávolítási
igényével együtt szíveskedjen elküldeni nekünk a személyazonosító okmánya
másolatát is. Személyes adatai védelme érdekében rohalt@mpcindustries.eu. Arra kéri
Önt, hogy ezen a másolaton feketítse ki a fényképét, az MRZ-T (géppel olvasható
zónát, vagyis a számokkal rendelkező sávot az útlevele alján), az okmány számát és a
polgári szolgálati számát/TAJ-számát.
iv. MPC Industries a lehető legrövidebb időn, de legalább négy héten belül reagál az Ön
kérésére.

8. PANASZ JOBB
A. Belső kezelés
i. Ha bármilyen kifogása van a (személyes) adatok feldolgozásával kapcsolatban, MPC
Industries kétoldalú konzultációval szeretné tisztázni Önnel a helyzetet. Kifogását
szíveskedjen ide küldeni: rohalt@mpcindustries.eu.

B. Adatvédelmi hatóság
i. Az Általános Adatvédelmi Rendelet alapján Önnek jogában áll kifogást beterjeszteni a
holland Adatvédelmi Hatósághoz a személyes adatok általunk történő feldolgozásával
kapcsolatban. Ön a „Autoriteit Persoonsgegevens”-szel veheti fel a kapcsolatot.
Kifogásolási jogával kapcsolatos további információkért látogasson a holland DPA
(Adatvédelmi Hatóság) weboldalára: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en

9. A KOMMUNIKÁCIÓ BIZTONSÁGA SSL TITKOSÍTÁSSAL
A. SSL
i. Az Ön - mint weboldal látogató - védelmében MPC Industries biztonságos titkosítási
technológiákat alkalmaz. Az oldalunkon SSL (Secure Socket Layer) használatával
lesznek az Ön személyes adatai titkosítva (külső felek nem láthatják azokat). Ilyen
módon biztos lehet abban, hogy az Ön adatait csak saját maga, illetve a mi szerverünk
látja.

B. Hogyan azonosíthatom a biztonságos kapcsolatot?
i. Oldalunk minden olyan részén, ahol az Ön adatait használjuk, az SSL titkosítást
használjuk, például akkor, amikor kitölti a kapcsolatfelvételi űrlapot. Ezt saját maga
ellenőrizheti és felismerheti. Amikor az oldalunk titkosított részére kerül, egy (zöld)
lakat ikon jelenik meg a böngészője jobb alsó vagy bal felső sarkában. Emellett a
http:// URL https://-re változik, amely szintén azt jelzi, hogy az oldal biztonságos.

10. BIZTONSÁG ÉS VERZIÓ
A. Most halálosan komolyan beszélünk
i. MPC Industries nagyon komolyan veszi az Önök adatainak védelmét, ezért megfelelő
intézkedésekkel előzi meg az adatok helytelen felhasználását, elveszítését, jogtalan
hozzáférést hozzájuk, nem kívánt felfedését és jogosulatlan módosítását. Ha úgy érzi,
hogy az adatai nincsenek megfelelő biztonságban, vagy visszaélésre utaló jeleket
észlel, szíveskedjen közvetlenül felkeresni: rohalt@mpcindustries.eu

B. Verzió
i. A jelenlegi verzió: 20220217

11. KÉRDÉSEK
A. Kapcsolattartó
A(z) MPC Industries Rohalt Tirry-t nevezte ki felelős GDPR tisztségviselővé. Ha
megjegyzéseket kíván ehhez az adatvédelmi nyilatkozathoz fűzni, vagy általános kérdései
vannak a GDPR-rel kapcsolatban, forduljon a GDPR tisztségviselőhöz a következő
személyen keresztül: rohalt@mpcindustries.eu.

