8.2.1 A GLAUB Automation Kft. adatvédelmi nyilatkozata
Olvashatósági okokból a személyekre vonatkozó megnevezések esetén a hímnemű alakot
választottuk, azonban mindig értendő a nőnemű alak is.
1. Adatvédelem
Mi, a GLAUB Automation Kft., különös hangsúlyt fektetünk az adatvédelmi törvények betartására. Az
idevonatkozó adatvédelmi törvényeket, különösen az EU adatvédelmi alaprendeletét és a német
adatvédelmi törvényt (új) teljes terjedelmében betartjuk. A személyes adatok feldolgozása kizárólag
az idevonatkozó törvények alapján történik, és csak a 4. pont alatt említett célok érdekében kerül rá
sor. Az adatok feldolgozása csak ennek az adatvédelmi nyilatkozatnak az előírásai szerint történik.
2. Felelős hely
Az adatfeldolgozásért felelős hely a
GLAUB Automation Kft.
Vendel út 11
HU-1096 Budapest
Telefon: +49 (0) 5341 8639-0
E-Mail: info@glaub.de
Ügyvezető: Andrea Glaub, Claudia Glaub, Niko Glaub
Kapcsolattartó: Piotr Zdanowicz
3. Adatrögzítés
A következő kategóriákba tartozó adatokat kérjük, tároljuk és dolgozzuk fel a szerződésbeli és
törvényi szabályozások teljesítése érdekében:
- Cégadatok (pl. a megbízó neve és címe)
- Személyes adatok (pl. a megbízónál lévő kapcsolattartó neve és címe)
- Elérhetőségek (pl. a kapcsolattartó telefonszáma, e-mail címe)
- Egyéb adatok (pl. a kapcsolattartó pozíciója)
4. Az adatfeldolgozás célja
A 3. pontban említett adatokat kizárólag a következő célokért dolgozzuk fel:
1. a szerződés teljesítése érdekében
2. a törvényi, igazságügyi vagy hatósági előírások/rendelkezések teljesítése érdekében
3. szolgáltatási ajánlatunkról és rendezvényeinkről szóló tájékoztatás érdekében
4. név nélküli statisztikai értékelés, pl. elégedettségi elemzések végrehajtása érdekében
5. Adatok átadása
Az adatok átadása nálunk a szerződésbeli és törvényi szabályozás teljesítése szerint történik, ahogy
a 3. pontban - Adatrögzítés, valamint a 4. pontban - Az adatfeldolgozás célja, említjük.
6. Adatok átadása harmadik országba
Adatok átadására harmadik országba nem kerül sor, és nem is tervezzük.
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7. Törlési határidők
Az általunk tárolt személyes adatokat a 4. pontban említett célok megszűnését követően, ill. a
szükséges tárolási határidők leteltével töröljük, ill. anonimizáljuk.
8. Az érintett személy jogai
Mindenkor jogában áll, hogy tájékoztatást kapjon a nálunk Önről tárolt adatokról. Továbbá rendelkezik
a helyesbítéshez, törléshez, a feldolgozásnak és az adatok átruházhatóságának korlátozásához való
joggal. Jogainak megóvása érdekében (a 7. pontból is) írásban vagy szöveges formában a következő
címhez fordulhat:
GLAUB Automation Kft.
Vendel út 11
HU-1096 Budapest
Telefon: +49 (0) 5341 8639-0
E-Mail: info@glaub.de
Ha a személyes adatainak kezelése során úgy látja, hogy a jogainak megóvása nem teljes körű,
jogában áll panaszt benyújtani az Ön számára illetékes felügyeleti hatósághoz.
Bármikor jogában áll a személyes adatainak feldolgozására adott hozzájárulását a jövőre
vonatkozóan visszavonni. A visszavonás előtt elvégzett feldolgozásokat ez nem érinti.
Kifogásolási jog
A DSGVO 21. cikkelyének 1. bekezdése alapján jogában áll bármikor kifogással élni a személyes
adatainak feldolgozását illetően, amennyiben az nem szolgálja egy szerződés, egy jogi kötelezettség
teljesítését, ill. létfontosságú érdekek védelmét.
9. Adatvédelmi megbízott
Kirendeltünk egy adatvédelmi megbízottat. Ő a személyes adatok védelmével kapcsolatos
valamennyi kérdés esetén elérhető a következő módokon:
Kämmer Consulting GmbH
Adolfstr. 40
DE-38102 Braunschweig
E-Mail: dsb-team@kaemmer-consulting.de
10. A személyes adatok rendelkezésre bocsátásának kötelezettsége
Ha szerződéses viszonyba kíván lépni velünk, rendelkezésünkre kell bocsátania a személyes adatait,
amelyek az ezzel kapcsolatos szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez szükségesek, vagy azok
gyűjtésére törvényi kötelezettség áll fenn.
Amennyiben az adatokat nem bocsátja rendelkezésünkre, nem jöhet létre semmilyen szerződés.
11. Automatizált döntéshozatal
Az ügyfél-, ill. beszállítói kapcsolatok kiépítéséhez, ill. kidolgozásához nem használunk automatizált
döntéshozatalt.
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