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Adatvédelmi tájékoztató 
HOGYAN HASZNÁLJA FEL ÉS KEZELI A BODYCOTE AZ ÖN ADATAIT 

A személyes adataiért felelős Bodycote szervezet a Bodycote Plc. csoport tagja lesz, amely eredetileg gyűjtötte az 

információkat Öntől és Önről. 

 
A Bodycote plc. csoport tagjairól több információt találhat a www.bodycote.com oldalon, vagy felveheti a kapcsolatot 

velünk a Kapcsolatfelvétel résznél. A Bodycote plc. és leányvállalatai (együttesen „Bodycote”, „mi” és „minket”) 

komolyan veszik az adatvédelmet és az adatvédelemmel kapcsolatos felelősségeket. Ez az adatvédelmi tájékoztató 

tartalmazza azokat az információkat, hogy hogyan gyűjtjük, használjuk fel és osztjuk meg a személyes adatokat üzleti 

tevékenységünk során beleértve: 

 
 milyen személyes adatokat gyűjtünk, mikor és miért használjuk fel őket 

 hogyan osztjuk meg a személyes adatokat a Bodycote vállalaton belül, szolgáltatóinkkal, szabályozó szervekkel és 
 más harmadik felekkel 

 további információk a részvényesek személyes adatainak kezeléséről 

 további információk a közvetlen marketingről és a profilalkotásról 

 személyes adatok továbbítása világszinten 

 hogyan védjük meg és tároljuk a személyes adatokat 

 adatvédelem kezelésében segítséget nyújtó jogok 

 hogyan veheti fel velünk a kapcsolatot több támogatás érdekében 

 

Ezt a tájékoztatót időnként módosíthatjuk a jogi követelményeknek és üzletvitelünknek való megfelelés érdekében. 

Kérjük, rendszeresen ellenőrizze a tájékoztató legfrissebb változatát a www.bodycote.com oldalon. Weboldalunkon 

találhat harmadik felek oldalára mutató, külső hivatkozásokat. Az adatvédelmi tájékoztató nem vonatkozik ezen 

harmadik felek oldalának használatára. 

 
 

MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT GYŰJTÜNK, MIKOR ÉS MIÉRT HASZNÁLJUK FEL ŐKET 

Ebben a részben többet tudhat meg 

 az általunk gyűjtött személyes adatok típusairól 

 arról, mikor gyűjtünk személyes adatokat 

 arról, hogyan használjuk fel a személyes adatokat 

 a személyes adatok felhasználására vonatkozó jogalapról 

 
 

Mikor gyűjtünk adatokat 

Adatokat gyűjtünk Önről, amikor: 

 befektet a részvényeinkbe, vagy érdeklődik a részvényeinkbe való befektetés iránt 

 regisztrál vagy használja weboldalunkat/weboldalainkat vagy online szolgáltatásainkat 

 szolgáltatást vásárol tőlünk 

 üzleti partnerként velünk dolgozik 

(együttesen „Ön”) 

http://www.bodycote.com/
http://www.bodycote.com/
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Általunk gyűjtött és felhasznált személyes adatok abban az esetben, ha Ön részvényeinkbe fektet be vagy érdeklődik a 
részvényeinkbe való befektetés iránt 

 személyazonosságra vonatkozó információk és kapcsolattartási adatok 

 részvényesi információk 

 
 

Az általunk gyűjtött és felhasznált személyes adatok, ha weboldalunkat vagy online szolgáltatásainkat használja 

 személyazonosságra vonatkozó információk és kapcsolattartási adatok 

 Ön által valamilyen formában megadott információk 

 weboldalak és online szolgáltatások használatára vonatkozó adatok 

 

Az általunk gyűjtött és felhasznált személyes adatok, amikor megvásárolja egy szolgáltatásunkat 

 személyazonosságra vonatkozó információk és kapcsolattartási adatok 

 bankszámlára vonatkozó adatok és hitelkártya adatok 

 

Az általunk gyűjtött és felhasznált adatok, ha üzleti partnerként velünk dolgozik 

 személyazonosságra vonatkozó információk és kapcsolattartási adatok 

 bankszámlára vonatkozó adatok és hitelkártya adatok 

 

A személyes adatok felhasználására vonatkozó jogalap 

Kizárólag abban az esetben gyűjtünk, használunk fel és osztunk meg személyes adatokat, ha meggyőződtünk róla, 

hogy arra megfelelő jogalapunk van. Ez azért lehetséges, mert: 

 hozzájárult, hogy személyes adatait felhasználjuk 

 a személyes adatok felhasználása kereskedelmi szervezetként jogos érdekünk – ilyen esetekben az adatait minden 

esetben arányosan és olyan módon kezeljük, hogy az tiszteletben tartsa az adatvédelmi jogát, és Önnek joga van 

tiltakozni az adatkezelés ellen az alábbiakban meghatározottak szerint 

 a személyes adatok felhasználása szükséges a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződéskötés előkészítéséhez 

 a személyes adatok felhasználása szükséges a vonatkozó jogi és szabályozási kötelezettségeink teljesítéséhez 

 

 

SZEMÉLYES ADATOK MEGOSZTÁSA A BODYCOTE VÁLLALATON BELÜL, SZOLGÁLTATÓINKKAL ÉS A 
SZABÁLYOZÓ SZERVEKKEL 

Ebben a részben többet tudhat meg arról, hogyan osztjuk meg a személyes adatokat: 

 a Bodycote vállalaton belül 

 harmadik felekkel, akik segítenek termékeink és szolgáltatásaink biztosításában 

 szabályozó szerveinkkel 

Az adatokat az alábbiakban olvasható módon és célból osztjuk meg: 

1. a Bodycote vállalaton belül, ahol a nyilvánosságra hozás szükséges szolgáltatásaink biztosítása vagy üzleti 
tevékenységünk folytatása érdekében 

2. harmadik felekkel, akik segítenek üzleti tevékenységünkben és a szolgáltatásnyújtásban. Ezek a harmadik felek 

elfogadták a titoktartásra vonatkozó előírásainkat, és a velük megosztott, vagy a nevünkben általuk gyűjtött 

személyes adatokat kizárólag a számunkra szerződés keretében nyújtott szolgáltatások céljából használják fel 

3. a hitelminősítő intézetekkel és a pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos csalás megelőzését szolgáló szervezetekkel 

4. szabályozóinkkal, hogy betartsuk az összes alkalmazandó törvényt, szabályozást és szabályt, valamint a 

bűnüldözési, szabályozó és egyéb kormányzati ügynökségek kérésének eleget tegyünk 
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5. összesített, statisztikai formában oszthatunk meg partnereinkkel, leányvállalatainkkal vagy hirdetőinkkel nem 

személyes információkat a weboldalunk látogatóira, forgalmi adatokra és weboldalunk használatára vonatkozóan 

6. ha a jövőben vállalkozásunk egy részét vagy egészét vagy eszközöket adunk el vagy adunk át egy harmadik 

félnek, akkor vállalatunk vagy eszközeink potenciális vagy tényleges harmadik fél vásárlójának átadhatunk 

információkat 

 

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A RÉSZVÉNYESEK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL 

A Bodycote részvényeseként a személyes adatait a részesedésével kapcsolatosan kezeljük. A regisztrált 

részvényesekről, tényleges tulajdonosokról, jogi képviselőkről, nem követelt vagyonnal rendelkező korábbi 

részvényesekről és más véleményen lévő részvényesekről rendelkezünk személyes adatokkal. 

Ennek az alapját az alábbiakban magyarázzuk el. 

 

 

Vállalati titkárság 

Milyen adatkezelést végeznek, amely az én személyes adataimat is érinti? 

Mi adminisztráljuk és kezeljük a vállalati részesedését, és ehhez általános nyilvántartást vezetünk. Ebbe beletartoznak 

adminisztratív és kezelési tevékenységek, amelyeket a kormányzati követelményekkel összhangban végzünk, például: 

 Törvényes nyilvántartások vezetése 

 A nyilvántartásoknak és a kormányhivataloknak való megfelelés kezelése 

 A törvény által előírt jelentéskészítési követelmények betartása 

 
 

A személyes adatok mely kategóriáit érintik ezek az adatkezelési tevékenységek? 

Feldolgozzuk az Ön személyazonossági adatait, elérhetőségeit és egyéb információkat, amelyek egyes jogrendszerekben 
szükségessé válhatnak. 

 
 

Mivel indokolhatók az adatkezelési tevékenységek? 

Az Ön személyes adatait az Önnel való kapcsolatunk kezeléséhez és a részesedése igazgatásához használjuk. 

 
 

Milyen jogalapra támaszkodnak ilyen esetben? 

Az adatkezelés szükséges a vállalatra vonatkozó jogi kötelezettségek betartásához. Illetve az adatkezelés szükséges a 

vállalat jogos érdekei miatt is. 

 
 

Mik azok a fent említett „jogos érdekek”? 

A vállalat úgy véli, hogy jogos érdeke fűződik az üzleti tevékenysége folytatásához és a részvényesei adatainak 

kezeléséhez. Ez magába foglalja a törvényes jelentéstételi követelményeknek való megfelelést és a tengerentúli 

nyilvántartásba vétel és a kormányzati szervek kötelezettségeinek való megfelelést. 

 
 

Kivel osztják meg ezeket a személyes adatokat? 

A személyes adatait a Bodycote vállalaton belül vezetői szinten osztjuk meg. Ezenkívül a személyes adatai egy részét 

megosztjuk cégnyilvántartásokkal (például az Egyesült Királyságban működő Companies House), jogi tanácsadókkal, 

könyvvizsgálókkal, vállalati titkársági szolgáltatást nyújtó szolgáltatókkal, közjegyzőkkel, amennyiben ebben a 

tájékoztatóban másként nincs meghatározva. 
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Részvény-nyilvántartások 

Milyen adatkezelést végeznek, amely az én személyes adataimat is érinti? 

Mi igazgatjuk és kezeljük a Bodycote részvény-nyilvántartását és a további részvény-nyilvántartásokat. 

 
 

A személyes adatok mely kategóriáit érintik ezek az adatkezelési tevékenységek? 

Feldolgozzuk személyazonosító adatait és elérhetőségi és részvényekre vonatkozó adatait. 

 
 

Mivel indokolhatók az adatkezelési tevékenységek? 

Az Ön személyes adatait az Önnel való kapcsolatunk kezeléséhez és a részesedése igazgatásához használjuk. Ezt a 

részvény-nyilvántartás hatékony kezelése és annak biztosítása érdekében végezzük, hogy a részvényesek megkapják a 

juttatásokat, és éljenek a jogaikkal. 

Ezen kívül ezeket az információkat a részesedéseket és/vagy nem követelt eszközöket érintő kérelmek 

megválaszolásához használjuk. Ezen kívül a részvény-nyilvántartást jelentéskészítési és egyéb célokból (beleértve az 

AGM részvételt és szavazást) elemezzük. 

 
 

Milyen jogalapra támaszkodnak ilyen esetben? 

Az adatkezelés szükséges a vállalatra vonatkozó jogi kötelezettségek betartásához. Illetve az adatkezelés szükséges a 
vállalat jogos érdekei miatt is. 

 
 

Mik azok a fent említett „jogos érdekek”? 

A vállalat úgy véli, hogy jogos érdeke fűződik az üzleti tevékenysége folytatásához és a részvényesei adatainak 

kezeléséhez. Ez magába foglalja a törvényes jelentéstételi követelményeknek való megfelelést és a tengerentúli 

nyilvántartásba vétel és a kormányzati szervek kötelezettségeinek való megfelelést. 

 
 

Amennyiben tőlem nem kapta meg ezt a személyes adatot, hogyan gyűjtötte ezt az információt? 

Személyes adatokat kaphatunk részvény/értékpapír ügynököktől, az Ön ügynökétől vagy képviselőjétől, 

részvénytulajdonosoktól/letétkezelőktől, részvényterv adminisztrátoroktól/megbízottaktól és vállalatoktól (vagy irattár 

vezetőiktől), akikre vonatkozik az átadás/egyesülés, és más, a tájékoztatóban meghatározott forrásból. 

Ezen kívül gyűjthetünk személyes adatokat nyilvánosan hozzáférhető forrásokból is. 

 
 

Kivel osztják meg ezeket a személyes adatokat? 

A személyes adatait vállalaton belül osztjuk meg, ahogy a tájékoztatóban olvasható. 

Ezen kívül egyes személyes adatait megosztjuk külső vállalattal, a részvények nyilvántartójával az Equiniti vállalattal (az 

Equiniti személyes adatok kezelésére vonatkozó adatvédelmi nyilatkozatát a https:// privacy.equiniti.com oldalon), vállalati 

nyilvántartókkal (a Companies House az Egyesült Királyságban), elemzőkkel, jogi tanácsadókkal, könyvvizsgálókkal, 

vállalati titkárság szolgáltatást nyújtó szolgáltatókkal, közjegyzőkkel, vagyonnyilvántartó vállalatokkal, nyomda- és 

postaszolgálattal, valamint a jelen tájékoztatóban meghatározottak szerint. 

 
 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖZVETLEN MARKETINGRŐL ÉS A PROFILAKOTÁSRÓL 

Ebben a részben többet tudhat meg 

 arról, hogyan használjuk fel a személyes adatokat, hogy Ön mindig naprakész legyen termékeinket és 
 szolgáltatásainkat illetően 

 hogyan kezelheti a marketing preferenciáit 

 mikor és hogyan végzünk profilalkotást és elemzést 
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Hogyan használjuk fel a személyes adatokat, hogy Ön mindig naprakész legyen szolgáltatásainkat illetően 

A személyes adatait felhasználhatjuk, hogy tájékoztassuk Önt azokról a Bodycote szolgáltatásokról, amelyekről úgy 

gondoljuk, hogy érdekelhetik Önt. Felvehetjük Önnel kapcsolatot e-mail, hozzászólás formájában, telefonon vagy más 

kommunikációs csatornán, amelyet hasznosnak gondolunk. Minden esetben figyelembe vesszük a preferenciáit azzal 

kapcsolatban, hogy milyen marketing tevékenységgel keressük meg Önt. 

 

 

Hogyan kezelheti a marketing preferenciáit 

Az adatvédelemhez való jog védelme érdekében, illetve azért, hogy legyen befolyása arra, hogyan vesszük fel a 
kapcsolatot Önnel marketing ügyekben: 

 lépéseket teszünk, hogy a közvetlen marketinget ésszerű és arányos szintre korlátozzuk, és csak 

olyan dologgal kapcsolatban keressük meg, amely szerintünk érdekes vagy releváns az Ön számára 

 bármikor kérheti, hogy szüntessük meg a közvetlen marketing célú megkereséseket 

 módosíthatja a böngészője sütikre vonatkozó beállítását, amelyet az online hirdetésekhez használnak fel 

 

Mikor és hogyan végzünk profilalkotást és elemzést 

A www.bodycote.comGoogle Analytics-t használ, ami a Google, Inc. által biztosított webes elemző szolgáltatás. A Google 

Analytics sütiket használ, hogy segítse a weboldal üzemeltetőit annak elemzésében, hogyan használják a felhasználók a 

weboldalt. A sütik által létrehozott, a weboldal használatára vonatkozó információk (beleértve az IP-címet is) továbbításra 

kerülnek és a Google az Egyesült Államokban található szervereken tárolja őket. A Google arra használja ezeket az 

információkat, hogy elemezze a weboldal használatát, jelentéseket készítsen a weboldalon folytatott tevékenységekről a 

weboldal üzemeltetőinek, és további szolgáltatásokat nyújtson a weboldalon végzett tevékenységekkel és az 

internethasználattal kapcsolatosan. A Google továbbíthatja ezeket az információkat harmadik felek részére, amennyiben 

azt a törvény megköveteli, vagy ha harmadik felek dolgozzák fel az információkat a Google nevében. A Google nem köti 

össze az IP-címét más, a Google által tárolt adattal. Ön bármikor dönthet úgy, hogy blokkolja a Google Analytics sütijét a 

böngészőjében. 

 

 
SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA VILÁGSZINTEN 

Ebben a részben többet tudhat meg: 

 arról, hogy működünk globális vállalkozásként, és hogyan továbbítjuk az adatokat nemzetközi szinten 

 a személyes információk védelmére szolgáló megoldásokról, amelyeket akkor alkalmazunk, ha azokat külföldre 
továbbítjuk 

A Bodycote globális szinten működik. Ezért előfordulhat, hogy a személyes adatait EU-n kívüli országba továbbítjuk vagy 

ott tároljuk, beleértve Észak-Amerikát és Ázsiát is, ahol más adatvédelmi előírások érvényesek. A Bodycote megteszi a 

megfelelő lépéseket, hogy a személyes adatok továbbítása a vonatkozó törvényekkel összhangban történjen, és kellő 

gondossággal legyen kezelve az adatvédelmi jogok és érdekek védelme érdekében, és hogy biztosítsa továbbá, hogy a 

továbbítása olyan országokra korlátozódik, amelyekben megfelelő szintű jogi védelem biztosított, vagy ahol kielégítő 

alternatív megoldást tudunk alkalmazni az adatvédelmi jogai megvédése érdekében. Ezért: 

 biztosítjuk, hogy a Bodycote vállalaton belüli továbbítást a Bodycote tagjai által kötött megállapodás szabályozza 

(csoporton belüli megállapodás), amely szerződéses alapon kötelezi az egyes tagokat, hogy a személyes adatok 

megfelelő és következetes szintű védelmet kapjanak, bárhol a Bodycote vállalaton belül 

 ha a személyes adatokat a Bodycote vállalaton kívülre vagy számunkra szolgáltatást végző harmadik félnek 

továbbítjuk, akkor szerződéses kötelezettségvállalást várunk el tőlük a személyes adatok védelmére vonatkozóan. 

Ilyen biztosítékok közé tartozik az olyan jól elismert tanúsítási rendszer, mint az EU-USA Adatvédelmi Pajzs az EU-

ból az Egyesült Államokba továbbított személyes adatok védelme érdekében 

 ha a bűnüldöző szervektől vagy szabályozó szervektől érkező információkérést kapunk, gondosan értékeljük a 

kéréseket, mielőtt bármilyen személyes adatot kiadnánk 

Önnek joga van felvenni velünk a kapcsolatot, hogy további információt kérjen az általunk alkalmazott 

biztosítékokról (beleértve a vonatkozó szerződéses kötelezettségvállalások egy példányát), hogy 

megbizonyosodjon róla, megfelelő védelmet biztosítunk a személyes adatok számára, amikor a fentiekben 

meghatározott módon továbbítjuk azokat. 

http://www.bodycote.com/
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HOGYAN VÉDJÜK MEG ÉS TÁROLJUK AZ INFORMÁCIÓKAT 

Biztonság 

Lépéseket tettünk, hogy megfelelő technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket, szabályzatokat és eljárásokat 

alkalmazzunk és tartsunk fenn, amelyek a véletlen megsemmisülés vagy elvesztés vagy a jogosulatlan nyilvánosságra 

hozatal kockázatának csökkentésére szolgál, vagy az érintett információ jellegéhez megfelelő módon van meghatározva. 

Az általunk alkalmazott intézkedések titoktartási kötelezettséget rónak személyzetünk tagjaira és a szolgáltatóinkra; 

amennyiben az adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért gyűjtöttük őket, akkor azokat megsemmisítjük vagy 

tartósan névtelenséggel látjuk el. Mivel az információk biztonsága az Ön által a velünk való kommunikációra használt 

számítógép biztonságától, illetve attól is függ, hogy mennyire védi meg a felhasználói azonosítóját és jelszavát, ezért 

kérjük, hogy tegyen meg minden megfelelő intézkedést, hogy ezeket az információkat megvédje. 

 

 
Személyes adatainak tárolása 

A személyes adatait csak addig tároljuk, amíg az ésszerű módon szükséges abból a célból, amiért eredetileg gyűjtöttük 

őket, ahogy az a tájékoztatóban olvasható. Bizonyos körülmények között hosszabb ideig is tárolhatjuk személyes 

adatait, például ha jogi, szabályozási, adózási és könyvelési kötelezettségeknek kell eleget tennünk. 

Egyes esetekben a személyes adatait hosszabb ideig is tárolhatjuk, hogy a velünk fennálló ügyletekről pontos 

nyilvántartásunk legyen esetleges panasz vagy egyéb kihívások esetén, vagy ha ésszerű módon úgy gondoljuk, hogy 

esély van a személyes adatokkal vagy ügyletekkel kapcsolatos jogvitákra. 

 

 

ADATVÉDELEM KEZELÉSÉBEN SEGÍTSÉGET NYÚJTÓ JOGOK 

Bizonyos kivételekkel és egyes esetekben, az adatkezelési tevékenységünktől függően, Önnek vannak bizonyos jogai a 
személyes adataival kapcsolatosan, amelyeket az alábbiakban ismertetünk. 

További információt kérhetünk Öntől személyazonosságának megerősítésére és biztonsági célokból, mielőtt átadnánk 

Önnek a kért személyes adatokat. Fenntartjuk a jogot, hogy a törvény által megengedett mértékű díjat szabjunk ki, 

például ha a kérelme nyilvánvalóan megalapozatlan vagy túlzott. 

Ön élhet a jogaival, ha felveszi velünk a kapcsolatot. A jogi és más lehetséges megfontolás alapján minden tőlünk 

telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy a kérését azonnal teljesítsük, vagy tájékoztassuk Önt, ha további 

információra van szükségünk a kérés teljesítése érdekében. 

Előfordulhat, hogy nem mindig tudjuk teljesen teljesíteni a kérését, például, ha az hatással van a mások felé vállalt 

titoktartási kötelezettségre, vagy ha jogosultak vagyunk a kérelmet más módon kezelni. 

 

 

A személyes adatokhoz való hozzáférés joga 

Önnek joga van másolatot kérni a személyes adatokról, amelyeket Önről tárolunk, és joga van tájékoztatást kérni (a) a 

személyes adatok forrásáról; (b) az adatkezelés céljáról, jogalapjáról és módszeréről; (c) az adatkezelő személyéről, 

és (d) a szervezetekről vagy a szervezetek kategóriáiról, akiknek a személyes adatokat továbbíthatjuk. 

 

 

Személyes adatok helyesbítésének és törlésének joga  

Önnek joga van kérni a pontatlan személyes adatok helyesbítését. Kérhetjük a személyes adatok pontosságának 
ellenőrzését a helyesbítés előtt. 

Korlátozott körülmények között kérheti, hogy töröljük a személyes adatait, ezek az alábbiak: 

 abból a célból, amire gyűjtöttük őket már nincs szükség rájuk 

 Ön visszavonta a hozzájárulását (amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul) 

 tiltakozás jogának sikeres gyakorlását követően (lásd tiltakozás joga) 

 törvénytelen adatfeldolgozás esetén 

 jogi kötelezettségnek való megfelelés érdekében, amely a Bodycote vállalatra vonatkozik 

Nem vagyunk kötelesek teljesíteni a személyes adatok törlésére vonatkozó kérelmét, ha a személyes adatok 

feldolgozása szükséges: 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez 
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 a jogi követelések megalapozásához, gyakorlásához vagy védelméhez 

 
 

Személyes adatok adatkezelési korlátozásának joga 

Kérheti személyes adatai korlátozását, de kizárólag akkor: 

 ha a pontossága vitatott, a pontosságának ellenőrzése érdekében 

 az adatfeldolgozás törvénytelen, de nem szeretné töröltetni az adatokat 

 arra a célra, amelyre gyűjtöttük már nem szükségesek, de még szükségesek jogi követelés megalapozásához, 
gyakorlásához vagy védelméhez 

 élt a tiltakozás jogával, és a kényszerítő indokok ellenőrzése folyamatban van 

Továbbra is használhatjuk a személyes adatait a korlátozásra vonatkozó kérelmet követően, ha: 

 ehhez hozzájárul 

 jogi követelések megalapozásához, gyakorlásához vagy védelméhez 

 másik természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében 

 
 

Személyes adatok továbbításának joga 

Kérheti tőlünk, hogy személyes adatait strukturált, általánosan használt, gépileg olvasható formában biztosítsuk, vagy 

kérheti, hogy azt közvetlenül egy másik adatkezelőhöz továbbítsuk, de minden esetben csak akkor, ha: 

 az adatkezelés a hozzájárulásán vagy az Önnel kötött szerződés teljesítésén alapul 

 az adatkezelést automatizált eszközök végzik 

 
 

Személyes adatok adatkezelése elleni tiltakozás joga 

Ön tiltakozhat az Ön személyes adatai feldolgozása ellen, amely törvényes érdekeiként jogilag megalapozott, ha úgy 

gondolja, hogy alapvető jogai és szabadságai felülírják jogos érdekünket. Tiltakozás esetén lehetőségünk nyílik arra, 

hogy bebizonyítsuk, hogy vannak érvényben jogos érdekek, amelyek felülbírálják a jogait és szabadságait. 

 

 

Tiltakozás az ellen, hogyan használjuk fel a személyes adatokat közvetlen marketing céljából 

Ön kérheti, hogy változtassuk meg a módszert, ahogyan megkeressük Önt marketing célokból. Kérheti, hogy 

személyes adatait ne továbbítsuk harmadik félnek közvetlen marketing vagy más célokból. 

 

 

Másolat kérésének joga az országától eltérő joghatóságba történő továbbítás esetén a személyes adatokra vonatkozó 
biztosítékokról 

Kérhet másolatot vagy hivatkozást a biztosítékokra, amelyek alapján az Ön személyes adatait az Európai Unió területén 

kívülre továbbítják. A kereskedelmi feltételek védelme érdekében létrehozhatunk adattovábbítási megállapodásokat. 

 
 

Panasz benyújtásának joga a helyi felügyeleti hatósághoz 

Önnek jogában áll panaszt benyújtani a helyi felügyeleti hatósághoz, ha aggályai vannak azzal kapcsolatban, hogyan 

kezeljük személyes adatait. Kérjük, hogy előbb próbálja meg velünk megoldani a problémákat, bár jogában áll bármikor 

felvenni a kapcsolatot a felügyeleti hatósággal. 
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KAPCSOLATFELVÉTEL 

Az adatvédelmi tájékozatóból eredő valamennyi kérdés esetén az elsődleges kapcsolattartó a csoport adatvédelmi 

tisztviselője. A csoport adatvédelmi tisztviselőjével az alábbi módon vehet fel a kapcsolatot: 

 gdpo@bodycote.com 

 c/o Bodycote plc., Springwood Court, Springwood Close, Tytherington Business Park, Macclesfield, Cheshire 

SK10 2XF 

Ha bármilyen kérdése, problémája vagy panasza van a jelen tájékoztatónak és az adatvédelmi törvényeknek való 

megfelelésünkkel kapcsolatban, vagy ha jogait gyakorolni szeretné, javasoljuk, hogy először vegye fel a kapcsolatot a 

csoport adatvédelmi tisztviselőjével vagy velünk. Megvizsgáljuk és megpróbáljuk megoldani a panaszokat és a vitákat, 

és minden ésszerű erőfeszítést megteszünk azért, hogy tiszteletben tartsuk azt a kívánságát, hogy a lehető 

leggyorsabban és minden esetben az adatvédelmi törvények által biztosított időtartamon belül gyakorolhassa jogait. 

Önnek jogában áll bármikor panaszt benyújtani a helyi (a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy az állítólagos 

jogsértés helye szerinti) adatvédelmi felügyelő hatóságnak. Kérjük, hogy mielőtt a helyi felügyeleti hatósághoz fordulna, 

próbálja meg velünk megoldani a problémát. 

mailto:gdpo@bodycote.com

