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A Diversey (a „Társaság”) tiszteletben tartja az Ön személyes adatok védelmével kapcsolatos 
aggályait.  Ez az adatvédelmi szabályzat („Adatvédelmi szabályzat”) a jelen Adatvédelmi 
szabályzathoz linkelt (lejjebb meghatározott) személyes adatokra vonatkozik, amelyeket a 
diversey.com és a Társaság egyéb webhelyei (együttesen a „Webhely(ek)”) útján gyűjtünk. 
Az Adatvédelmi szabályzat a Társaság és Ön (valamint ragozott formái) közötti 
webhelyhasználati feltételeken („Feltételek”) alapul, amelyeknek részét képezi, vonatkoznak 
rá és szabályozzák. Az alkalmazott, de a jelen Adatvédelmi szabályzatban nem meghatározott 
nagy kezdőbetűs kifejezések a Feltételekben megadott jelentéssel bírnak. 

Az Adatvédelmi szabályzat leírja, hogy milyen típusú adatokat gyűjtünk a Webhely(ek)en, 
hogyan használhatjuk fel ezeket az adatokat, kikkel oszthatjuk meg őket, és mit teszünk 
megóvásuk érdekében. Ugyancsak közöljük, hogyan érhet el minket, hogy megkérjen 
beállításai frissítésére azzal kapcsolatban, hogyan kommunikálunk Önnel és válaszolunk az 
adatvédelmi gyakorlatunkra vonatkozó kérdéseire. 

Felhívjuk figyelmét, hogy a jelen Adatvédelmi szabályzatnak nem tárgya az Ön adatainak 
üzleti partnereink általi felhasználása és közzététele, amelyek Webhelyeinken keresztül 
szolgáltatásokat kínálhatnak vagy Webhelyeinkre hivatkozhatnak.  Ezeknek a szervezeteknek 
saját szabályzataik vannak, amelyek ismertetik a gyakorlataikat. 

 

Az általunk gyűjtött információk 

Amikor meglátogatja a Webhely(ek)et, akkor adatokat adhat át (és mi gyűjthetünk), mint 
például név, e-mail cím, postai levelezési cím, otthoni/mobil telefonszám, fizetési 
számlaadatok (például hitelkártyaadatok), demográfiai adatok vagy egyéb személyes adatok 
(a továbbiakban „Személyes adatok”) a Webhely(ek) használata során, például amikor 
regisztrál egy fiókra, tartalmat hoz létre, vagy a Webhely(ek) többi felhasználójával 
kapcsolatba lép, például olyan funkciók révén, mint visszajelzés posztolása.  Az alábbiakban 
rövid, általános leírást adunk, hogy milyen típusú adatokat gyűjtünk a Webhely(ek)en 
keresztül. 
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Eszközök útján átadott adatok: vállalati okoseszközök, alkalmazások és a digitális követő 
megoldások (pl. IntelliDish, IntelliCare, IntelliTrail, IntelliTrak, IntelliConsult), ugyancsak 
gyűjtjük a nem személyes adatok különböző formáit is, mint például készülékhasználati 
adatokat, helyadatokat és üzleti információszerzési adatokat.  Amennyiben bármely 
mobileszköze használja egyik alkalmazásunkat, helyadatokat gyűjthetünk az ilyen 
eszköz(ök)höz kapcsolódóan, feltéve, hogy Ön hozzájárult az ilyen adatkezeléshez. Ezek a 
helyadatok összekapcsolhatók más adatokkal személyes adatok létrehozása érdekében. 

Érzékeny személyes adatok: Amennyiben Ön beleegyezett az ilyen adatok kezelésébe, akkor 
fajra, etnikai származásra, szexuális irányultságra, politikai véleményre, vallási vagy 
filozófiai meggyőződésre, vagy egy egyén egészségére vagy munkahelyi szokásaira 
vonatkozó adatokat is gyűjthetünk.  Ezeket az adatokat „érzékeny személyes adatoknak” is 
nevezik. 

Ha külső közösségi hálózatot használ (például a Facebook, a Google + vagy a LinkedIn fiók), 
hogy bejelentkezzen a Webhely(ek)re, vagy más módon lép kapcsolatba a Vállalattal, akkor a 
közösségi hálózatából és fiókjából kigyűjthetjük a nevét és egyéb adatait. Például a 
munkaerő-felvételi oldalainkra bejelentkezhet közösségi hálózati fiókjából, vagy megadhat 
nekünk (iCIMS szolgáltatónk útján) egy dinamikus önéletrajzot, amely automatikusan frissül, 
ha Ön frissíti a közösségi hálózati fiókját. A közösségi hálózat fiókbeállításai segítségével 
leállíthatja az adatok folyamatos megosztását. 

 

Cookie-k 

Amikor meglátogatja Webhelyeinket, mi és harmadik felek gyűjthetünk automatizált módon 
bizonyos adatokat, olyan technikák segítségével, mint például cookie-k, webszervernaplók és 
adatgyűjtő jelek (web beaconok). A cookie-k olyan kisméretű fájlok, amelyeket webhelyek és 
e-mail szerverek a számítógépen vagy az internethez csatlakozó egyéb eszközön keresztül a 
böngésző vagy az eszköz azonosítására, illetve az eszközön található adatok vagy beállítások 
tárolására elhelyeznek. Az Ön böngészője közölheti Önnel, hogyan kell értesíteni, ha 
bizonyos típusú cookie-kat kap, és hogyan korlátozhat, tilthat le vagy törölhet bizonyos 
cookie-kat. Ne feledje azonban, hogy bizonyos cookie-k nélkül nem mindig tudja kihasználni 
a Webhely(ek) összes funkcióját. Előfordulhat például, hogy bizonyos alapvető cookie-kat 
használunk, amelyeket akkor adunk meg, amikor belép egyes Webhelyeinkre, hogy segítse a 
navigálást a látogatása során vagy amikor bizonyos űrlapokat tölt ki. E cookie-k letiltása vagy 
a szokásos lejárati dátumnál korábbi törlése problémákat okozhat. 

 

Automatikusan gyűjtött adatok 

Webszervereink olyan adatokat naplózhatnak, mint például eszközének és az operációs 
rendszerének típusa, a böngésző típusa, a domén, az eszköz ID, az Internet Protocol („IP”) 
cím és más rendszerbeállítások, valamint a rendszer által használt nyelv és az az ország és 
időzóna, amelyben a készüléke található.  A webszerver naplók olyan adatokat is 
rögzíthetnek, mint például annak a weboldalnak a címét, amely Önt a Webhelyeinkhez utalta 
és az internethez való csatlakozáshoz használt eszköz IP-címe. 



Annak beállításához, hogy mely webszerverek helyezzenek el, érjenek el és gyűjtsenek 
adatokat automatikusan, a weboldalainkpn adatgyűjtő jeleknek „(web beacons”) nevezett 
tageket helyezhetünk el; ezek kisméretű fájlok, melyek segítségével megérthetjük 
Webhelyeink látogatóinak tevékenységeit. Hasonló technikát alkalmazhatunk az általunk 
küldött e-mailekben, amelyek lehetővé tehetik cookie-k elhelyezését és elérését, és azt is 
tudathatják velünk, hogy Ön megkapta-e az e-mailt, az e-mailt megnyitotta-e, és rákattintott-e 
az e-mailben lévő valamelyik linkre. 

Ezenkívül olyan adatokat is gyűjtünk, amelyeket Ön akkor bocsát rendelkezésünkre, amikor 
webhelyekben kereséseket végez, megrendeléseket ad fel, vagy szolgáltatásokat újít meg 
(beleértve az Ön által használt termékekét), szerkeszti a profilján található adatokat, 
telefonon, e-mailben, SMS útján vagy más módon kommunikál velünk, vagy vesz részt 
blogokban, vitafórumokban, illetve hozzászól közösségi hálózatokban. 

 

Harmadik felek adatainak gyűjtése 

Webhelyeinken harmadik felek, például a Google Analytics webanalitikai szolgáltatásait 
vesszük igénybe. Ezek a szolgáltatók cookie-kat és adatgyűjtő jeleket vagy más technikákat 
használnak, segítséget nyújtva számunkra annak elemzéséhez, hogy a felhasználók hogyan 
használják a Webhely(ek)et. Az ilyen technológiával gyűjtött adatokat (beleértve adott 
esetben az Ön IP-címét is) közvetlenül ezek a szolgáltatók teszik közzé és gyűjtik össze, akik 
az adatokat a Webhely(ek) Ön általi használatának értékeléséhez használják fel. 

Harmadik felek személyes adatokat gyűjthetnek az Ön különböző Webhely(ek)en végzett, 
adott időtartamú online tevékenységeiről, amikor a Webhelyeinket használja. Például, a 
Webhelyeinken található bizonyos beágyazott tartalmak és eszközök (mint például 
beágyazott Twitter vagy Facebook feed, vagy beágyazott blogkommentáló rendszer 
DISQUS-ból, vagy bármely közösségi hálózat, amelynek segítségével bejelentkezhet a 
Webhelyeinkre vagy adatokat küldhet a Webhelyeinkre) külső szolgáltatói közvetlenül Öntől 
gyűjthetnek személyes adatokat a fenti tartalommal és eszközökkel való interakcióival 
összefüggésben. 

A Webhelyeinken végzett tevékenységeire vonatkozó adatok összegyűjthetők annak 
érdekében, hogy más weboldalak és online szolgáltatások az Ön egyéni érdeklődéseihez 
szabott hirdetéseket küldjenek.  Ön dönthet arról, hogy igényli-e adatainak ilyen célra való 
összegyűjtését. Részt veszünk harmadik felek által kezelt hirdetési szolgáltatásokban. A 
hirdetési szolgáltatások időről időre nyomon követhetik az Ön online tevékenységeit, az 
adatok automatizált eszközökkel történő gyűjtésével, beleértve a fent leírt automatizált 
technikák alkalmazását, és ezeket az adatokat arra használhatják fel, hogy az Ön egyéni 
érdeklődéseihez szabott és/vagy a Webhelyeinken tett korábbi látogatásain alapuló 
hirdetéseket juttassanak el Önhöz. Mi és külső szolgáltatók is az első féltől és harmadik féltől 
származó cookie-kat önmagukban vagy együttesen alkalmazhatjuk egyéb automatizált 
eszközökkel, és az ilyen eszközökkel és más forrásokból összegyűjtött adatokat 
felhasználhatjuk arra (i), hogy tájékoztassunk, optimalizáljunk és szolgáljunk hirdetéseket 
(beleértve a Webhelyünkön tett korábbi látogatásokon alapuló hirdetéseket, és (ii) jelentést 
adjunk a hirdetési benyomásainkról, a hirdetési szolgáltatások egyéb felhasználásairól és az e 
hirdetési benyomásokkal és hirdetési szolgáltatásokkal való interakciókról (beleértve, hogy 
hogyan kapcsolódnak a Webhelyeinken tett látogatásokhoz). 



Nem gyűjtünk több személyes adatot, mint amennyi ésszerűen szükséges vagy releváns 
Webhelyeink használatának és kapcsolódó funkcióknak maradéktalan élvezetéhez, valamint a 
termékek, egyéb szolgáltatások vagy támogatás nyújtásához. 

 

Hogyan használjuk fel az összegyűjtött adatokat 

Az általunk Önről szerzett adatokat felhasználhatjuk, amikor a Webhely(ek)et különböző 
célokból meglátogatja, beleértve a következőket: 

• személyazonosságának ellenőrzése; 
• kérelmeinek, érdeklődéseinek és jelentkezéseinek feldolgozása, értékelése és 

megválaszolása; 
• fiókjai létrehozása, kezelése és az Önnel folytatott kommunikáció fiókjaival 

kapcsolatban; 
• megkeresése közvetlen marketingkommunikáció céljából, ha ehhez beleegyezését 

adta; 
• adatok feldolgozása, lehetővé téve számunkra az Ön és/vagy cége által vásárolt vagy 

licencbe vett termékek és szolgáltatások átadását; 
• kapcsolatba lépés Önnel szükség esetén a Feltételek érvényesítéséhez; 
• hozzáférés adása felhasználói profiljához és Webhely történetéhez; 
• ezen adatok összesítése és személyekre azonosítható vonatkozásaik eltávolítása 

adatelemzési szolgáltatások végzése érdekében, feltéve, hogy Ön beleegyezését adta, 
illetve az adatkezelés törvényesen megengedett.  Ez magában fogja foglalni az 
alábbiakat: álnevek és anonimizált adatok létrehozása; 

• üzleti tevékenységünk folytatása, értékelése és javítása (beleértve új termékek és 
szolgáltatások fejlesztését; kommunikációnk irányítását; piackutatási és adatelemzési 
tevékenységeket; reklám- és marketingszolgáltatásaink hatékonyságának 
meghatározását és kezelését; termékeink, szolgáltatásaink, Webhelyeink és 
kommunikációnk elemzését és testreszabását; Webhelyeink adminisztrációját; és 
számviteli, könyvvizsgálati, számlázási, egyeztetési és behajtási tevékenységek 
végzését, feltéve, hogy Ön beleegyezését adta, és az adatkezelés törvényesen 
megengedett.); 

• munkára való jelentkezésének kezelése és kapcsolatfelvétel Önnel a Webhely(ek)en 
keresztül Ön által megküldött adatok alapján; 

• csalás, tiltott tranzakciók, követelések és egyéb kötelezettségek elleni védekezés, a 
kockázatoknak való kitettség és a minőség kezelése; 

• az alkalmazandó jogszabályi követelmények, iparági standardok, szabályzataink és 
feltételeink, mint például a Feltételek betartása és érvényesítése; 

• az összesített webhelyhasználati mutatószámok, mint például a látogatók össz-
számának és a megtekintett oldalaknak a figyelése; és 

• személyreszabási és követési szolgáltatások nyújtása; 
• az Önnel vagy az Önt alkalmazó vagy Önnel szerződött szervezettel kötött üzleti 

megállapodásaink betartása és teljesítése. 

Személyes adatokat csak addig őrzünk meg, ameddig szükséges vagy lényeges a fent említett 
célok teljesítéséhez, az alkalmazandó jog betartásához, viták rendezéséhez, problémák 
elhárításához vagy vizsgálatok elősegítéséhez.  Miután már nem szükséges megőriznünk 



személyes adatokat, az adatmegőrzési és ártalmatlanítási szabályzatunknak megfelelően 
ártalmatlanítjuk azokat. 

 

Adatátvitelek/külső felekhez történő továbbítások 

A Vállalat az Önről gyűjtött személyes adatokat átadhatja a Vállalat által a termékek és egyéb 
tartalmak és szolgáltatások nyújtásához igénybe vett külső szolgáltatók részére. Amennyiben 
az alkalmazandó jogszabályok megengedik, a Vállalat automatikusan összegyűjtött és egyéb 
összesített, személyazonosításra nem alkalmas adatokat közölhet érdekelt harmadik felekkel, 
hogy hozzásegítse e feleket bizonyos, a Vállalaton keresztül elérhető programok, tartalmak, 
szolgáltatások, hirdetések, promóciók és/vagy funkciók használatának, megtekintésének és 
demográfiai mintáinak megértéséhez. Ezek a közlések általában a jelen Adatvédelmi 
szabályzathoz hasonló feltételekkel történnek, és a címzettek az adatokat csak az előírt célra 
használhatják fel. 

Egyes személyes adatokat az alkalmazandó jogszabályok által megengedett módon, a jelen 
Adatvédelmi szabályzatban leírt célok érdekében leányvállalatainkkal és közös 
marketingpartnereinkkel is megoszthatunk. Személyes adatokat adhatunk át meghatalmazott 
forgalmazóink részére abból a célból, hogy kapcsolatba lépjenek Önnel kéréseinek teljesítése 
érdekében, illetve, hogy értesüljön új tevékenységekről. 

A Vállalat harmadik felek fizetési szolgáltatásait is igénybe veheti, és az Ön személyes adatai 
a Webhely(ek)en Ön által kezdeményezett díjfizetési és egyéb tranzakciók feldolgozásával 
kapcsolatban közölhetők e szolgáltatókkal. 

A vállalat csak olyan harmadik feleknek fog adatokat átadni, amelyek szerződésben vállalják, 
hogy az ilyen adatokat a Vállalat személyes adatai védelmére vonatkozó standardjaihoz 
képest nem kevésbé korlátozó módon védik. 

 

A gyűjtés földrajzi helyétől kívülre történő adatátvitelek 

Az Önről gyűjtött személyes adatokat továbbíthatjuk az Egyesült Államokban vagy más 
országokban található olyan helyekre, amelyek eltérnek azoktól a helyektől, amelyekben az 
adatokat eredetileg gyűjtötték. Lehetséges, hogy ezek az országok nem rendelkeznek 
ugyanolyan adatvédelmi jogszabályokkal, mint az az ország, amelyben Ön az adatokat 
eredetileg átadta. Amikor külföldre továbbítjuk az Ön adatait, a jelen Adatvédelmi 
szabályzatban leírtak szerint és az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően óvjuk ezeket 
az adatokat. 

 

Törvényben előírt adatátvitelek 

Az alkalmazandó jogra is figyelemmel, nyilvánosságra hozhatunk Önre vonatkozó adatokat: 
(i) ha törvény, jogszabály vagy jogi eljárás, például idézés kötelez erre minket; (ii) 
kormányzati szervek, mint például bűnüldöző hatóságok megkereséseire; (iii) ha úgy véljük, 



hogy a közzététel fizikai, pénzügyi vagy egyéb károsodás, kár vagy veszteség megelőzése 
érdekében szükséges vagy helyénvaló; vagy (iv) feltételezett vagy tényleges törvényellenes 
tevékenység kivizsgálásával kapcsolatban. 

 

Az Ön választási lehetőségei 

Ha frissíteni vagy módosítani szeretné az adatait vagy az előfizetési beállításai, akkor lépjen 
kapcsolatba velünk a lenti „Kapcsolat” pontban leírtak szerint. Egyes Webhely(ek)en a 
fiókjába való bejelentkezéssel közvetlenül is megtehetők ezek a választások. Bármely 
promóciós e-mailünkről leiratkozhat, ha a tőlünk kapott promóciós e-mail „leiratkozás” 
linkjére kattint. Profiljának módosításai akkor lépnek érvénybe, amikor a személyes 
adatokkal kapcsolatos felhasználói kérdések megválaszolására vonatkozó általános 
eljárásaink szerint elmentjük őket a rendszereinkbe. 

Országának adatvédelmi jogszabályaitól függően jogosult lehet hozzáférni az általunk Önről 
őrzött személyes adataihoz.  Továbbá, ha úgy véli, hogy a személyes adatai pontatlanok, 
akkor jogában áll, hogy kérje tőlünk az adatok kijavítását vagy módosítását. E kérelmekhez 
vagy személyes adatai általunk történő feldolgozásának megtiltásához vagy hozzájárulásának 
visszavonásához (bizonyos országok törvényei által biztosított jogok), kapcsolatba léphet 
velünk a lenti Kapcsolat pontban ismertetett módon. 

 

Opt-in (érzékeny személyes adatoknál) 

Amint fentebb említettük, akkor gyűjthetünk Önről érzékeny személyes adatokat, ha megadja 
a hozzájárulását. Ha engedélyezni szeretné érzékeny személyes adatok általunk történő 
gyűjtését és felhasználását, hogy olyan szolgáltatásokat nyújtsunk az Ön számára, amelyek 
magukban foglalhatják az ilyen érzékeny személyes adatok harmadik felek részére történő 
átadását, akkor az ilyen felhasználásokat az „opt-in” mező bejelölésével engedélyezheti 
felhasználói beállításaiban. Ha az elérhető lehetőségek egyike sem felel meg a 
követelményeinek, vagy egyéb kérdései vannak, akkor forduljon közvetlenül hozzánk.  

 

Opt-out (harmadik feleknek történő adatátvitelre) 

Személyes adatokat külső partnereinknek az Adatátvitel pontban leírtak szerint adunk át. Ha 
limitálni vagy korlátozni szeretné személyes adatai külső feleknek történő közzétételét, akkor 
letilthatja a harmadik feleknek szóló ilyen közzétételeket oly módon, hogy megváltoztatja 
profilja beállításait, vagy értesítést küld számunkra e-mailben vagy ezen opt-out kérelmező 
űrlap útján. Ha korábban megadta a „opt-in”-t személyes adatainak bizonyos gyűjtési és 
felhasználási gyakorlataira, akkor ezt követően „opt-out”-ot adhat ki profilja beállításainak 
megváltoztatásával vagy e-mail értesítés útján. Elérhetőségi adataink lejjebb találhatók. 

 

Hogyan óvjuk a személyes adatokat 



Személyes adatainak biztonsága fontos számunkra, de erőfeszítéseink ellenére sem 
ígérhetjük, hogy biztonsági programunk mindig és minden lehetséges biztonsági kockázatot 
kiküszöböl, ezért a felelősségünk a Feltételekben meghatározott módon korlátozott. 

A Vállalat minden gazdaságilag ésszerű erőfeszítést megtesz az összes adat biztonságának 
megőrzése és védelme érdekében, beleértve a vállalat által a Webhelyeken keresztül Önről 
gyűjtött személyes adatokat is. A Vállalat bizonyos adminisztratív, műszaki és fizikai 
biztosítékokat tart fenn annak érdekében, hogy megóvja az általunk a Webhely(ek)en gyűjtött 
személyes adatok biztonságát. A személyes adatokat és egyéb adatokat hosztingolt és 
biztonságos környezetben tároljuk, amelyek az adatbiztonságra vonatkozó elfogadott iparági 
standardokat használnak. A Vállalat gazdaságilag ésszerű erőfeszítéseket tesz arra, hogy az 
adatok, beleértve a személyes adatok gyűjtésére, tárolására, hosztingolására, kezelésére és 
megőrzésére olyan külső szolgáltatókkal működjön együtt, amelyek megfelelnek az 
elfogadott iparági standardoknak. 

A fentiek ellenére a Vállalat nem biztosíthatja, szavatolhatja vagy garantálhatja, hogy a 
Vállalat által gyűjtött adatok a rendszer meghibásodása vagy a biztosítékok kijátszása esetén 
nem lesznek elérhetők, nem kerülnek nyilvánosságra, nem változnak vagy semmisülnek meg. 

Ugyancsak fontos, hogy betartsa a hozzáférés szabályozását (például a . felhasználónév/jelszó 
kezelése) és a Feltételek egyéb vonatkozó rendelkezéseit, védelmül a fiókjához és a 
Webhely(ek) eléréséhez használt eszközeihez való jogosulatlan hozzáférés ellen. 

 

Más harmadik felek webhelyeihez vezető hivatkozások; harmadik felek tevékenységei 

Webhelyeink az Ön kényelme és tájékoztatása érdekében más webhelyekre mutató 
hivatkozásokat is tartalmazhatnak. Ezeket a weboldalakat a velünk leányvállalati 
kapcsolatban nem álló cégek is üzemeltethetik. A linkelt weboldalak rendelkezhetnek saját 
adatvédelmi szabályzattal amelynek áttekintését nyomatékosan javasoljuk, ha bármilyen 
linkelt weboldalt meglátogat. Nem vagyunk felelősek olyan weboldalak tartalmáért, 
használatáért vagy adatvédelmi gyakorlatáért, amelyek nem leányvállalatainkhoz tartoznak. 

 

Panaszok 

Amennyiben bármilyen panasza van a személyes adatok általunk való felhasználására 
vonatkozóan, kapcsolatba léphet velünk a lenti címen. 

 

Vitarendezés 

A viták rendezése a Feltételek szerint történik. 

 

Humánerőforrás-adatok 



A Vállalat személyes adatokat gyűjthet a Vállalatnak küldött álláspályázatokkal 
kapcsolatban, a munkaerő-felvételi oldalunkon keresztül, mint például az önéletrajzát, és a 
Webhelyeinken meghirdetett konkrét állásokhoz kapcsolódó egyéb adatokat.  Az ilyen 
személyes adatokra a jelen Feltételek vonatkoznak. Minden ilyen személyes adatnak a 
munkaerő-felvételi oldalunkon keresztüli benyújtását engedélyeznie kell („opt-in”). 

 

Összeolvadások, vállalatfelvásárlások és átszervezések 

Abban az esetben, ha a Vállalat egészét vagy egy részét, vagy annak eszközeit felvásárolják, 
átszervezik vagy egyesítik egy harmadik féllel, fenntartjuk a jogot, hogy e körülmények 
bármelyike esetén a felhasználóktól gyűjtött adatokat átvigyük vagy átruházzuk az ilyen 
összeolvadással, felvásárlással, értékesítéssel vagy az irányítás egyéb változásával 
összefüggésben.  Ilyen esetben előírjuk a vevő vagy harmadik fél számára, hogy vállalja: az 
Ön Webhelyeit a jelen Adatvédelmi szabályzatban vagy a Feltételekben meghatározottnál 
nem kevésbé korlátozó módon kezeli. 

 

Fontossági sorrend 

A jelen Adatvédelmi szabályzatra a Felhasználási feltételek vonatkoznak, beleértve, 
korlátozás nélkül, a jelen szabályzatban megnevezett összes felelősséget kizáró vagy limitáló 
nyilatkozatot és korlátozást. A jelen Adatvédelmi szabályzat és a Feltételek közötti 
ellentmondás esetén a Feltételek irányadók. 

 

Adatvédelmi szabályzatunk frissítései 

A vállalat saját belátása szerint ezt az Adatvédelmi szabályzatot, előzetes értesítés nélkül 
rendszeresen frissítheti, hogy tükrözze a személyes adatokra vonatkozó gyakorlatunk vagy az 
alkalmazandó jogszabályok változásait.  A frissített változatot feltesszük a Webhelyeinkre, és 
felül jelezzük, hogy mikor történt az utolsó frissítés. 

Kérjük, rendszeresen látogassa meg ezt az oldalt, hogy tudomást szerezzen a jelen 
Adatvédelmi szabályzat esetleges változásairól..  Abban az esetben, ha a változtatások 
lényegesen megváltoztatják az Ön jogait és kötelezettségeit, gazdaságilag ésszerű 
erőfeszítéseket teszünk, hogy értesítsük a változásról. Például üzenetet küldhetünk az e-mail 
címére, ha rendelkezünk vele, vagy felugró vagy hasonló értesítést hozunk létre, ha első 
alkalommal lép be a Webhely(ek)re azt követően, hogy ilyen lényeges változtatások 
történtek. Módosított Adatvédelmi szabályzatunk a frissítés közzétételének időpontjában 
automatikusan érvénybe lép, azzal a különbséggel, hogy (a) az Ön korábban összegyűjtött 
személyes adatait beleegyezése nélkül nem használjuk fel olyan módon, ami nem felel meg 
az információk tudomásunkra jutása időpontjában hatályos Adatvédelmi szabályzatnak, és (b) 
ha nem ért egyet az Adatvédelmi szabályzat módosításával, bezárhatja a fiókját, amivel a 
Webhely(ek) használatát is megszünteti. A módosított vagy frissített Adatvédelmi szabályzat 
érvénybe lépése után a Webhely(ek) további használata azt jelenti, hogy elolvasta, megértette 
és elfogadta az Adatvédelmi szabályzat aktuális változatát. 



 

EU-lakosok 

Ha Ön uniós illetőségű, és a Webhely(ek)et EU-lakosok számára kínált termékek vagy 
szolgáltatások megvásárlására használja, vagy ha az Ön által a Webhely(ek)en keresztül 
részünkre átadott személyes adatokat gyűjtünk, követünk nyomon, kezelünk és/vagy 
továbbítunk, akkor az adatait a jelen Adatvédelmi szabályzat, az alkalmazandó Feltételek és 
az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) (2016/679/EU) követelményeivel összhangban 
kezeljük. 

 

EU-n kívülre történő adattovábbítások 

Ha Ön uniós illetőségű, és személyes adatait a Webhelyeinken keresztül gyűjtjük, ezeket az 
adatokat átadhatjuk harmadik felek számára adatfeldolgozás és adatellenőrzés céljából, a 
jelen Adatvédelmi szabályzatban leírtak szerint.  Külső adatfeldolgozókkal vagy 
adatkezelőkkel kötött üzleti megállapodásaink megfelelnek az Európai Bizottság által 
jóváhagyott (módosított) standard EU adatvédelmi szerződéses záradékoknak. 

 

Opt-in 

Minden látogató, a Vállalat vagy a cégcsoportjához tartozó bármely vállalat meglevő 
vevőinek kivételével, valamint azok, akik a vállalatok szolgáltatásai és termékei iránt 
korábban érdeklődtek, engedélyükhöz köthetik az Ön személyes adatainak gyűjtését, 
követését és felhasználását (opt-in).  Nem fogunk személyes adatokat gyűjteni Önről, hacsak 
kifejezetten nem fogadja el a az adatkezelési gyakorlatunkat a jelen Adatvédelmi 
szabályzatban leírtaknak megfelelően. Opt-in formanyomtatványunk: a Diversey összegyűjti, 
nyomon követi és továbbíthatja személyes adatait, amelyeket Ön ezen a Webhelyen keresztül 
ad meg, vagy amelyeket a Diversey automatizált eszközök, cookie-k és egyéb adatbányászati 
képességek működtetésével szerez meg. A Diversey e személyes adatokat az Ön által 
Webhelyeinken keresztül használt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó 
szolgáltatások nyújtására, adatelemzési műveletek elvégzésére, valamint az Ön adatainak 
tárolására vagy kezelésére használhatja az alkalmazandó jogszabályoknak és az Adatvédelmi 
szabályzatban megnevezett egyéb funkcióknak megfelelően. Ha Ön beleegyezik személyes 
adatainak ilyen használatába, kérjük, jelölje be a következő opt-in négyzetet: Igen: ________ 

 

Opt-out/korrekciók 

Mnden látogatónak jogában áll letiltani (opt-out) az Ön adatainak gyűjtését vagy 
felhasználását, illetve a beleegyezését visszavonni.  Ha visszavonja a beleegyezését, kérjük, 
vegye figyelembe, hogy ez gátolhatja vagy korlátozhatja azon képességünket, hogy az Ön 
számára bizonyos szolgáltatásokat nyújtsunk és bizonyos funkciókat ellássunk. Továbbra is 
használhatja azonban a Webhely(ek)et a Feltételeknek és az Adatvédelmi szabályzatnak 
megfelelően. 



Ön azt is kérheti, hogy megtekinthesse és megváltoztassa az adatbeállításait, a biztonsági 
beállításokat, és a beleegyezési beállításokat a fiók irányítópultjában, feltéve, hogy 
létrehozott egy felhasználói profilt a Webhelyünkön, vagy e-mail küldése útján a lenti 
elérhetőségi adatok felhasználásával. EU-illetőségű személyként továbbá le is tilthatja (opt-
out) vagy visszavonhatja a hozzájárulását, kérheti a gyűjtött vagy benyújtott adatokban lévő 
hibák kijavítását, személyes adatainak törlését vagy eltávolítását a hivatkozás vagy a lenti 
kapcsolati adatok segítségével értesítve bennünket. Ha visszavonja a beleegyezését, akkor a 
Vállalat törli vagy eltávolítja a gyűjtött releváns személyes adatokat. 

 

Kapcsolat 

Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a jelen Adatvédelmi szabályzattal kapcsolatban, 
vagy azt szeretné, hogy frissítsük az Önről vagy preferenciáiról szóló információkat, akkor, 
kérjük, forduljon hozzánk az alábbi címen: 

Diversey Ltd. Pyramid Close Weston Favell Northampton NN3 8PD 

privacy@diversey.com 
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