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ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 

2021. június 
Személyes adatainak védelme számunkra kiemelt fontosságú ügy. Az általános adatvédelmi 
rendelet (GDPR) és az osztrák adatvédelmi törvény rendelkezései alapján tájékoztatjuk Önt 
az adatfeldolgozásunk legfontosabb szempontjairól, melyek keretében az Önnel fennálló üzleti 
kapcsolatunkból kifolyólag, a webhelyünk látogatása okán vagy más összefüggésben Önre 
vonatkozó személyes adatokat kezeljük.  
 

1. AZ ADATFELDOLGOZÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS 

Mi minősül személyes adatnak?  
Személyes adatnak minősül bármely olyan információ, amely alapján egy természetes 
személyt beazonosítanak vagy beazonosíthatnak. Ilyen például az Ön neve, címe, 
telefonszáma és születési dátuma, valamint az online szolgáltatásaink igénybe vételére 
vonatkozó adatok. 
 
Miért dolgozzuk fel az adatait?  
Vállalatunk az Ön adatait kizárólag áruk előállítása és szolgáltatások nyújtása céljából –- 
beleértve az esetlegesen szükséges másodlagos feldolgozási tevékenységeket –, valamint 
üzleti kapcsolatok kezdeményezése céljából dolgozza fel.  
 
Honnan szerezzük meg az Ön adatait?  
Vállalatunk különböző forrásokból és különböző célokra kapja az adatokat feldolgozásra: 

 az érintett személlyel történő közvetlen kapcsolatfelvétel – például szakmai vásárok, 
webhelylátogatások, álláspályázatok – során 

 harmadik felektől – ügyfelekkel, beszállítókkal, leányvállalatokkal és partnercégekkel 
kötendő szerződések előkészítése, illetve ezekkel folytatott üzleti tranzakciók 
lebonyolítása során 
 

Milyen intézkedéseket teszünk az Ön adatainak védelme érdekében? 
Számos szervezeti és technológiai óvintézkedés létezik a személyes adatai védelme 
érdekében. Ilyen óvintézkedések közé tartozik az adatokhoz való jogosulatlan, jogellenes 
vagy véletlen hozzáférés, illetve az adatok jogosulatlan, jogellenes vagy véletlen feldolgozása, 
felhasználása vagy manipulációja elleni védelem. A következetesen és megfelelően magas 
szintű gondossági előírások betartására irányuló erőfeszítések ellenére nem zárható ki, hogy 
az Ön által az interneten keresztül számunkra megadott információkat mások is láthatják és 
felhasználhatják. 

Mennyi ideig tároljuk az Ön adatait?  
A szerződés kezdeményezése vagy megkötése tekintetében személyes adatait a szerződés 
teljesítése érdekében kezeljük, a szerződés teljesítését követően pedig a vonatkozó 
szavatossági, jótállási, elévülési és törvényes megőrzési határidők lejártáig, illetve ezen 
túlmenően az esetleges jogviták lezárásáig, amennyiben az adatokra bizonyítékként szükség 
van. 
 
Az érdeklődőktől és ügyfelektől marketing- és tájékoztatási céllal gyűjtött adatokat a vonatkozó 
hozzájárulás megadásától annak visszavonásáig, illetve – amennyiben ez jogos érdekünkben 
áll – az utolsó üzleti kapcsolatfelvételtől vagy az érdeklődő által kezdeményezett 
kapcsolatfelvételtől számított három évig kezeljük. 
Amennyiben Ön kéri, a marketingcélokra feldolgozott adatait ezen időszak lejárta előtt töröljük, 
ha ez jogilag megengedett.  
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Az álláspályázati dokumentumokat legkésőbb az elutasítástól számított hat hónap elteltével 
töröljük, kivéve, ha a pályázó beleegyezését adja, hogy azokat hosszabb ideig megőrizzük.  
 
A vállalat jogos érdekében – például a minőségbiztosítás, az információbiztonság vagy a 
tulajdon védelme céljából – gyűjtött vagy feldolgozott adatokat a törvényes megőrzési 
időszakok lejárta után töröljük. 
 
A sütik (cookie-k) megőrzési ideje az általunk használt sütik táblázatában látható. 
 

2. AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI 

Áruk előállítása és szolgáltatások nyújtása 
Az áruk előállításához és a szolgáltatások nyújtásához szükséges adatfeldolgozási 
tevékenységek, többek között: 
 termékek, anyagok és szolgáltatások beszerzése 
 termékek és szolgáltatások értékesítése 
 ingatlanok és gépek lízingje 
 termékeink megvásárlását követő karbantartás és szolgáltatások 
 a gépek teljesítményének optimalizálása 
 értékesítési partnereinkkel fenntartott kommunikációs csatornák biztosítása 
 a munkavállalókra vonatkozó adatok feldolgozása és továbbítása a fizetések, bérek és 

javadalmazások kifizetése, valamint a nyilvántartási, tájékoztatási és jelentéstételi 
kötelezettségek teljesítése céljából 

 
 
Szakmai vásárok látogatói 
Szakmai vásárok látogatói nevük, címük, e-mail-címük és telefonszámuk megadásával 
további információkat tudhatnak meg cégünkről munkatársainktól, és esetleges 
szerződéskötést kezdeményezhetnek, illetve névjegykártyájukat átadhatják, hogy később 
felvehessük velük a kapcsolatot. 

Hírlevelek  
Ügyfeleinknek és más érdeklődőknek lehetőséget biztosítunk arra, hogy rendszeres 
hírleveleket kapjanak. A szükséges adatok feldolgozása érdekében a regisztrációs folyamat 
során megkérjük Önt, hogy adja meg hozzájárulását, és hivatkozunk a jelen adatvédelmi 
nyilatkozatra. A hírlevelek küldéséhez szükséges adatfeldolgozás során az Ön adatait nem 
továbbítjuk harmadik félnek. Az adatokat kizárólag hírlevelek küldésére használjuk fel. Az 
adatok feldolgozásának jogalapja a hozzájárulás megadása a GDPR 6. szakaszának 1(a) 
pontjában foglaltak szerint. A felhasználó e-mail-címét a hírlevél kézbesítése céljából gyűjtjük. 
Az adott adatokat töröljük, amint azokra már nincs szükség azokhoz a célokhoz, amelyekhez 
eredetileg begyűjtöttük őket. A felhasználó e-mail-címét mindaddig tároljuk, amíg a hírlevélre 
való feliratkozás aktív marad. A hírlevélre való feliratkozást az egyes felhasználók bármikor 
lemondhatják. A megfelelő hivatkozást minden hírlevél tartalmazza. 

Rendezvények 
Rendezvények, különösen szakmai vásárok során az értékesítési munkatársaink és 
alkalmazottaink neve, a vásáron való elhelyezkedésük és fényképük megjelenik egy 
képernyőn, hogy a vásárlók láthassák, és könnyebben kapcsolatba léphessenek velük. A 
fényképeket kizárólag az érintett alkalmazottak beleegyezésével tesszük közzé. 

Kapcsolatfelvételi űrlap és kapcsolatfelvétel e-mailben 
Webhelyünkön több különböző űrlap található. Ezen űrlapok segítségével léphet Ön 
kapcsolatba velünk, illetve érdeklődhet termékeinkről. Amikor a felhasználó él ezzel a 
lehetőséggel, az űrlapon megadott adatokat a webhely továbbítja számunkra, és azokat 



 

3 

elmentjük. Az űrlapokon megadott és velünk megosztott adatokat feldolgozzuk. A kérések 
megfelelő feldolgozása érdekében előfordulhat, hogy ezeket az adatokat továbbítanunk kell 
értékesítési partnereinknek és partnercégeinknek.  
Az üzenet elküldésekor a következő adatok is mentésre kerülnek:  

 IP-cím 
 Dátum és időpont 

Ennek jogalapja a szerződés teljesítése – beleértve a szerződéskötést megelőző lépéseket –, 
valamint az érintett és az adatkezelő jogos érdekeinek védelme. 
 
Állásra jelentkezők 
A vállalatcsoporton belüli bármely vállalatnál betöltendő állásra egy online felületen keresztül 
jelentkezhet. Ehhez a következő adatokra van szükség: 

 Megszólítás 
 Név 
 Cím 
 Születési dátum 
 Telefonszám 
 E-mail-cím 

Ezeket az adatokat kizárólag az álláspályázat elbírálása céljából, a szerződéskötést megelőző 
lépésként használjuk és dolgozzuk fel. Ha nem kerül sor munkaviszony létesítésére, az 
adatokat jogos érdek alapján az elutasítástól számított hat hónapig tároljuk, majd törüljük. Az 
adatokat a jelölt hozzájárulása esetén legfeljebb három évig lehet tárolni és megőrizni. Ez a 
hozzájárulás bármikor visszavonható. A pályázók adatait esetleg megosztjuk a vállalatcsoport 
más, a munkaerő-toborzási folyamatban részt vevő vállalataival.  

Videofelügyelet 
A vállalatcsoport videofelügyeleti rendszert működtet az érintett telephelyein, egyrészt a 
robbanóanyagok biztonságos kezelésének biztosítása, másrészt a vállalatcsoport és harmadik 
felek tulajdonának védelme érdekében. 
 
Ennek jogalapja az adatkezelő vagy harmadik felek (pl. munkavállalók) jogos érdeke a 
munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal összefüggésben: 

 a minőségellenőrzéshez és a kármegelőzéshez fűződő jogos érdek az anyagi károk, 
testi sérülések, szabályszegések stb. elkerülése érdekében. 

 az ügy megoldását segítő bizonyítékok bemutatása megsemmisülés, veszteség, testi 
sérülés vagy anyagi kár esetén 

 
Ennek jogalapja az adatkezelő vagy harmadik felek jogos érdeke az ingatlan és a tulajdon 
védelmével összefüggésben: 

 az üzem és a vállalat telephelyének védelme az illetéktelen behatolással és lopással 
szemben 

 az adatkezelővel vagy harmadik féllel szemben elkövetett tulajdon elleni 
bűncselekmények esetén az ügy megoldását elősegítő bizonyítékok bemutatása 

 az ügy megoldását segítő bizonyítékok bemutatása megsemmisülés, veszteség, testi 
sérülés vagy anyagi kár esetén 

 
A felvételeket általában nem ellenőrizzük és nem elemezzük. Elemzésre csak tényleges vagy 
feltételezett incidens esetén kerül sor. A felvételek legkésőbb 72 órával a rögzítés után 
törlődnek. Amennyiben ez az időszak szombaton, vasárnap, munkaszüneti napon, 
nagypénteken vagy karácsony este jár le, az időszak a következő munkanapra 
meghosszabbodik. 
 
 
 



 

4 

Sütik (cookie-k) 
Weboldalunkon sütiket használunk, hogy online kínálatunkat felhasználóbarátabbá, 
hatékonyabbá és biztonságosabbá tegyük. A süti (cookie) egy kis szöveges fájl, melyet a 
webszerverünkön keresztül az Ön számítógépének merevlemezén lévő böngésző sütifájljába 
helyezünk át. Ennek segítségével webhelyünk felismeri Önt, amikor a böngészőjével újra 
csatlakozik webszerverünkhöz. A sütik segítségével tudjuk meghatározni a felhasználói 
gyakoriságot és a felhasználók számát a webhelyeinken. Az általunk használt sütik tartalma 
egy azonosító számra korlátozódik, amely nem teszi lehetővé az egyes felhasználók 
azonosítását az általuk használt böngészőn túl. A sütik fő célja, hogy felismerjék, amikor egy 
adott felhasználó meglátogatja a webhelyet. Böngészője beállításait konfigurálhatja úgy, hogy 
értesítést kapjon a sütik használatáról, és eseti alapon fogadja el azokat; illetve, hogy 
bizonyos esetekben vagy általában kizárja a sütik elfogadását; vagy hogy a böngésző 
bezárásakor automatikusan törölje a sütiket. A sütik letiltása korlátozhatja a webhely 
funkcióinak körét.  
 
Google Analytics A jelen webhely a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, CA 94043, USA) által biztosított Google Analytics szolgáltatást használja a  webhely 
használatának elemzésére. A szolgáltatás sütiket (az Ön eszközén tárolt kis szöveges 
fájlokat) használ. A sütik által gyűjtött információk általában a Google egy USA-ban található 
szerverére kerülnek, és azok tárolása is ott történik. A jelen webhely IP-anonimizálást használ. 
Az Európai Unió tagállamain és az Európai Gazdasági Térségen belüli felhasználók IP-címei 
rövidített formában szerepelnek. Ez a rövidített forma lehetetlenné teszi, hogy az egyénről 
bármilyen azonosítható információt nyerjünk. A webhely üzemeltetője és a Google Inc. által 
kötött szerződéses adatfeldolgozási megállapodás részeként a Google Inc. a begyűjtött 
információkat a webhely használatának és tevékenységének elemzésére és az 
internethasználattal kapcsolatos szolgáltatások nyújtására használja fel. Önnek lehetősége 
van arra, hogy megakadályozza a sütik tárolását az eszközén, a böngésző beállításainak 
megfelelő módosításával. Nem garantáljuk, hogy a jelen webhely minden funkcióját használni 
tudja majd, ha az Ön böngészője nem fogadja el a sütiket. Továbbá a böngésző egy beépülő 
moduljának segítségével megakadályozhatja a sütik által gyűjtött információk (beleértve az Ön 
IP-címét) Google Inc.-hez történő továbbítását, illetve a Google Inc. által történő 
felhasználását. A szükséges beépülő modul ezen a hivatkozáson érhető 
el:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Itt találhat további felvilágosítást arról, 
hogy a Google Inc. miként használja fel az 
adatokat: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de 
 

Az általunk használt összes sütit, valamint azok célját és érvényességi idejét az alábbi 
táblázat tartalmazza: 

A süti megnevezése Érvényesség Leírás 

Google „_ga” 2 év A webhely felhasználóit különbözteti meg. 

Google „_gid” 24 óra A webhely felhasználóit különbözteti meg. 

Google „_gat” 1 perc A kérések ütemének korlátozására szolgál. Ha a Google 
Analytics integrálva van a Google Tag Manager 
eszközzel, a süti megnevezése „_dc_gtm”. 

 

3. KIKNEK KÜLDJÜK EL AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT? 

Az adatfeldolgozás részeként, amennyiben szükséges, az adatokat esetleg más 
adatkezelőknek vagy külső adatfeldolgozóknak is továbbítjuk. Ilyenek lehetnek: 

 a vállalatcsoporton belüli más vállalatok 
 szolgáltatók 
 informatikai szolgáltatók 
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 kereskedelmi partnerek 
 hivatalos szervek és hatóságok 
 biztosítótársaságok 
 társadalombiztosítási szervek 
 bíróságok 
 könyvvizsgálók 

 
A fentiek némelyike – különösen az informatikai szolgáltatók – harmadik országban 
rendelkezhetnek székhellyel. 
Amennyiben a személyes adatokat harmadik országba küldjük (mint a Google Analytics 
esetében), az összes szükséges rendelkezést betartjuk. 

4. AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIVAL KAPCSOLATOS JOGAI 

A GDPR és az osztrák adatvédelmi törvény értelmében az alábbi jogok és jogorvoslati 
lehetőségek állnak az Ön, mint érintett rendelkezésére: 
 

1. Hozzáférési jog (EU GDPR 15. szakasz) 
Érintettként Ön jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy kezelik-e az Önre vonatkozó 
adatokat, és ha igen, mikor és milyen adatokat. Saját védelme érdekében – annak 
megakadályozására, hogy az Ön adataira vonatkozó információk illetéktelen kezekbe 
kerüljenek – szükség lehet arra, hogy először megfelelő módon ellenőrizzük az Ön 
személyazonosságát.  
 

2. Helyesbítéshez (EU GDPR 16. szakasz) és törléshez való jog (EU GDPR 17. 
szakasz) 
Jogában áll haladéktalanul kérni az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok 
helyesbítését, vagy – az adatkezelés céljait figyelembe véve – a hiányos személyes 
adatok kiegészítését, illetve adatai törlését az EU GDPR 17. szakaszában foglalt 
feltételek teljesülése esetén.  
 

3. Az adatkezelés korlátozásához való jog (EU GDPR 18. szakasz)  
Jogában áll kérni a begyűjtött személyes adatok feldolgozásának korlátozását a 
törvényben foglalt feltételek szerint. Az adatkezelés korlátozására irányuló kérelem 
benyújtásától kezdve ezeket az adatokat csak az Ön hozzájárulásával, illetve jogi 
igények előterjesztése vagy érvényesítése céljából lehet feldolgozni.  
 

4. Az adathordozhatósághoz való jog (EU GDPR 20. szakasz)  
Jogában áll kérni, hogy személyes adatait akadályoztatás vagy korlátozás nélkül 
továbbítsák harmadik félnek.  
 

5. A tiltakozáshoz való jog (EU GDPR 21. szakasz) 
Jogában áll az Ön saját helyzetével kapcsolatos okokra hivatkozva bármikor tiltakozni 
az Önre vonatkozó olyan személyes adatok feldolgozása ellen, amely a mi jogos 
érdekünket vagy egy harmadik fél jogos érdekét szolgálja. A tiltakozást követően az 
Ön adatait a továbbiakban nem kezeljük, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő 
erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön mint érintett 
érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Jogában áll 
bármikor – jövőbeni hatállyal – tiltakozni személyes adatainak marketing-célú 
feldolgozása ellen.  
 

6. A hozzájárulás visszavonásához való jog  
Amennyiben Ön hozzájárulását adta az adatainak külön-külön történő 
feldolgozásához, ezt a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás ilyen 



 

6 

visszavonása csak azt követően érinti az Ön személyes adatai feldolgozásának 
megengedhetőségét, hogy Ön erről tájékoztatott minket. 
 

7. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 
Bármely más közigazgatási vagy bírósági jogorvoslat sérelme nélkül Ön jogosult 
panaszt tenni egy felügyeleti hatóságnál, különösen a lakóhelye, munkahelye vagy az 
állítólagos jogsértés helye szerinti tagállamban, ha úgy véli, hogy az Önre vonatkozó 
személyes adatok kezelése sérti a GDPR-t. A panaszt fogadó felügyeleti hatóság 
folyamatosan tájékoztatja a panaszost a benyújtott panasz állapotáról vagy 
eredményéről, beleértve a bírósági jogorvoslat lehetőségét is, a GDPR 78. 
szakaszában foglaltak szerint. 
A csoportunkért felelős felügyeleti hatóság az Osztrák Adatvédelmi Hatóság: 
Barichgasse 40-42, 1030 Bécs, Ausztria, e-mail: dsb@dsb.gv.at, www.dsb.gv.at 

5. MI TÖRTÉNIK ADATVÉDELMI INCIDENS (PL.  ADATLOPÁS) ESETÉN? 

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az adatvédelmi incidenseket idejekorán 
felismerjük, és adott esetben azonnal továbbítsuk az illetékes felügyeleti hatóságnak, az 
érintett adatkategóriákra való hivatkozással. 

6. HOGYAN VONHATJA VISSZA AZ ADATKEZELÉSHEZ ADOTT HOZZÁJÁRULÁSÁT? 

Amennyiben Ön hozzájárulását adta nekünk adatai feldolgozásához, ezt a hozzájárulását 
bármikor visszavonhatja. Ilyen esetben írjon e-mailt a  gdpr@astotec.com címre.  Postai úton 
is visszavonhatja hozzájárulását a következő címen: Astotec Holding GmbH, 
Leobersdorferstraße 31-33, 2552 Hirtenberg, Ausztria. Ha bármilyen egyéb kérdése van a 
személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban, írjon nekünk a következő e-mail-
címre:  gdpr@astotec.com. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az eredeti hozzájárulás 
alapján a visszavonás időpontjáig végzett adatfeldolgozás jogszerűségét. 
 

7. KI A FELELŐS AZ ADATOK FELDOLGOZÁSÁÉRT? 

A jelen adatvédelmi nyilatkozat az alább felsorolt valamennyi vállalatra vonatkozik, és a 
GDPR-ral kapcsolatos valamennyi kérdésben az Astotec Holding GmbH a központi 
kapcsolattartó. A megkeresések belső szétosztása munkakörök és felelősségi körök alapján 
történik. 

Orasis Industries Holding GmbH Leobersdorfer Straße 31-33, 2552 Hirtenberg, Ausztria 
Astotec Holding GmbH Leobersdorfer Straße 31-33, 2552 Hirtenberg, Ausztria 
Astotec Automotive GmbH Leobersdorfer Straße 31-33, 2552 Hirtenberg, Ausztria 
Astotec Automotive Hungary Bt. 8500 Pápa, Nagysallói utca 2., Magyarország 
Astotec Automotive Czech Republic s.r.o. Brankovice č.p. 350, 683 33 Brankovice, 
Csehország 
Astotec Pyrotechnic Solutions GmbH Hauptstrasse 1, 2722 Winzendorf, Ausztria 
Astotec Metal Processing GmbH Leobersdorfer Straße 31-33, 2552 Hirtenberg, Ausztria 
 

8. KÖZPONTI KAPCSOLATTARTÁSI PONT 

Astotec Holding GmbH Leobersdorferstraße 31-33, 2552 Hirtenberg, Ausztria  
Ha bármilyen kérdése van az Ön adatainak feldolgozásával kapcsolatban, vagy ha jogait 
szeretné gyakorolni, írjon a  gdpr@astotec.com e-mail-címre.  
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[1] Amennyiben a természetes személyekre csak férfi nemben történik utalás, ez az utalás 
minden nemre egyaránt vonatkozik. 

 


