WEBOLDAL MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS
ADATKEZELÉSI ÉS COOKIE TÁJÉKOZTATÓ
1. §. BEVEZETÉS
1.
Köszönjük, hogy felkereste a Messer Hungarogáz Kft. (a továbbiakban „Messer”)
honlapját, és hogy érdeklődik vállalatunk és termékeink iránt. Az alábbiakban röviden bemutatjuk
Önnek a weboldalon keresztül kezelt személyes adatai kezelésének terjedelmét, módját és célját,
hogyan védjük meg az Ön személyes adatait.
Személyes adat minden olyan információ, amely alapján Ön beazonosítható, pl. az Ön neve,
címe, e-mail címe, telefonszáma vagy felhasználói magatartása, vagy amelyre Önre, mint
beazonosítható, beazonosított érintettre vonatkoznak. Ezért azok a pusztán technikai adatok,
amelyek Önhöz kapcsolódnak, szintén Személyes adatnak tekintendők.
2.

Adatkezelő megnevezése és elérhetősége:
Messer Hungarogáz Kft.
Székhelye: 1044 Budapest, Váci út 117.,
Cégjegyzék: 01-09-725341
Adószáma: 13241348-2-44
E-mail cím: info@messer.hu .

3.

Az adatvédelmi tisztviselőnkkel a következő elérhetőségen veheti fel a kapcsolatot:
Adatvédelmi tisztviselő neve: Dr. Bölcskei Krisztián
Adatkezelő székhely címére küldött postai levél
E-mail: info@adatvedelmiauditor.hu

2.
§.
SZEMÉLYES
ADATOK
MEGLÁTOGATÁSA SORÁN

GYŰJTÉSE

WEBOLDALUNK

1.
Ha weboldalunkat kizárólag tájékozódási céllal használja, azaz ha nem regisztrál vagy
más módon nem továbbít nekünk információt, akkor csak azokat az adatokat gyűjtjük, amelyeket
böngészője a szerverünkre továbbít. Ha weboldalunkat meg kívánja tekinteni, akkor az alábbi
adatokat gyűjtjük, amelyekre technikailag szükségünk van weboldalunk megjelenítése,
adminisztrálása, valamint stabilitásának és biztonságának biztosítása érdekében. Ezek az adatok
tehát a böngésző működése során és nem sütik (lásd később) kezelése során kerülnek hozzánk.
2.
Az adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, jogos érdekünk.
Jogos érdekünk fűződik azon képességünkhöz, hogy a weboldal elleni támadásokat és az azzal
való visszaéléseket vissza tudjuk követni, fel tudjuk ismer, ki tudjuk védeni, fel tudjunk készülni
támadásokra, és hogy az elkövetőkkel szemben meg tudjuk tenni a szükséges lépéseket a
felelősségre vonásuk érdekében. Tekintettel arra, hogy az adatkezelés jogalapja a jogos
érdekünk, és a GDPR, valamint a 2011. évi CXII. törvény lehetővé teszi a jogos érdek elleni
tiltakozást, így ezúton felhívjuk figyelmét arra, hogy az adatkezelés ellen bármikor tiltakozhat.
Ehhez elegendő egy e-mailt küldenie nekünk vagy az adatvédelmi tisztviselőnek a fenti címeket
használva.
Automatikusan, a böngésző segítségével gyűjtött személyes adatok a következők:














Az ÖN Internetprotokoll (IP) címe
Lekérdezés/látogatás időpontja és időtartama
Időzóna-eltérés a greenwichi időtől (GMT)
A keresett kifejezés, ha keresőmotoron keresztül érkezik az oldalunkra
Az oldalunkról letöltött fájlok (pl. PDF vagy Word dokumentumok)
A kérés tartalma (látogatott weboldal)
Hozzáférési állapot / HTTP-állapotkód
A továbbított adatmennyiség
Az URL, amely a weboldalra irányította
Böngésző
Operációs rendszer és felülete
A böngésző nyelve és verziója.

A fenti adatokat tartalmazó szervernaplófájlok 30 nap elteltével automatikusan törlődnek,
azonban fenntartjuk a jogot arra, hogy a szerver naplófájljait hosszabb ideig tároljuk, ha arra utaló
tények állnak fenn, hogy jogosulatlan hozzáférés történt (mint pl. behatolási kísérlet vagy DDOStámadás). Ekkor az adatok kezelése az adott eljárás jogerős befejezéséig fog tartani és az
adatokat továbbíthatjuk igazságügyi szakértők, hatóságok, bíróság számára.

3. §. SÜTIK (COOKIE-K) HASZNÁLATA
1.
Sütik kapcsán az adatkezelő – eltérően a tájékoztató más részeiben meghatározottaktól
– a Messer Group GmbH, elérhetősége: Messer-Platz 1, 65812 Bad Soden, Németország,
datenschutz.migg@messergroup.com
2.
A fentieken kívül a weboldal sütiket használ. A sütik (cookie-k) olyan adatok, amelyeket
webszerver tárol az Ön informatikai rendszerén vagy a böngészőjében a webhely meglátogatása
során, és amelyen keresztül a sütit beállító fél (ebben az esetben a Messer GmbH) hozzájut
bizonyos információkhoz. A sütiket maga a webszerver hozza létre a böngésző segítségével a
felhasználó, tehát az Ön gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. A sütik
semmilyen programot nem indíthatnak el, és nem helyezhetnek el vírust az Ön számítógépén.
3.
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (a Messer GmbH jogos
érdeke) a szükséges sütik vonatkozásában, minden más süti vonatkozásában a GDPR 6. cikk
(1) bekezdés a) pontja, az Ön hozzájárulása. A Messer GmbH jogos érdeke fűződik a speciális
funkciók biztosításához, a weboldal felhasználóbarát kialakításához, a webhely sértetlenségéhez
és biztonságához, valamint webhely használatának elemzéséhez is..
4.
A cookie-k telepítése megakadályozható a böngésző megfelelő beállításaival. Ez az Ön
által használt böngőszőprogramtól függően a „Cookiek letiltása” funckióval érhető el. Ha Ön a
cookie beállításait szeretné kezelni, vagy letiltani a funkcióról, azt a saját informatikai eszközén
megteheti a böngészőjében. A böngésző eszköztárától függően találhatóak meg a cookiek/sütik/követési funkciók elhelyezkedései, általában azonban a Beállítások azon belül az
Adatvédelem beállításai alatt állíthatja be, hogy milyen követési funkciókat engedélyez vagy tilt
meg az informatikai eszközén. A cookie-k törlésének módja eltérő, attól függően, hogy milyen
böngészőt használ. Ahhoz, hogy megtudja, miként hajthatja ezeket végre egy bizonyos
böngészőben,
használhatja
a
beépített
súgó-funkciót,
vagy
meglátogathatja
a http://www.aboutcookies.org honlapot, amely lépésről lépésre elmagyarázza, hogyan
kezelhetők és törölhetők a cookie-k a legnépszerűbb böngészőprogramokban.

3. §. A PIWIK PRO HASZNÁLATA
1.
Ez a weboldal a Piwik Pro webes elemző szolgáltatást használja webhelyünk
felhasználásának elemzésére és rendszeres fejlesztésére. Az így kapott statisztikák alapján
jobbá és érdekesebbé tehetjük az ajánlatunkat az Ön (mint felhasználó) számára. A Piwik Pro
használatának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, a jogos érdekünk. Jogos
érdekünk fűződik weboldalunk használatának elemzéséhez. Tekintettel arra, hogy az
adatkezelés jogalapja a jogos érdekünk, és a GDPR, valamint a 2011. évi CXII. törvény lehetővé
teszi a jogos érdek elleni tiltakozást, így ezúton felhívjuk figyelmét arra, hogy az adatkezelés ellen
bármikor tiltakozhat. Ehhez elegendő egy e-mailt küldenie nekünk vagy az adatvédelmi
tisztviselőnek a fenti címeket használva.
2.
Az értékeléshez sütiket helyezünk el az Ön végkészülékén. Az így gyűjtött információkat
kizárólag az EU-ban lévő szerverén tároljuk. Az értékelést úgy is be lehet állítani, hogy törölje a
meglévő sütiket és megakadályozza a sütik tárolását. Ha megakadályozza a sütik tárolását,
vegye figyelembe, hogy előfordulhat, hogy nem tudja teljes körűen használni ezt a weboldalt. A
sütik tárolását a böngésző beállításaival is megakadályozhatja. Megakadályozhatja a Piwik Pro
használatát, ha aktiválja a letiltó böngészőbővítményt:
Dönthet úgy, hogy letiltja a weboldalon telepített, összes marketing- és reklámeszköz nyomon
követési funkcióját. Ha letiltó sütit szeretne kapni, írjon egy e-mailt az info@messer.hu e-mail
címre.
3.
Ez a weboldal részben anonimizált formában használja a Piwik Pro-t. Ez a további
feldolgozás előtt lerövidíti az internetprotokoll-címeket; ezáltal megakadályozza a személyre való
közvetlen hivatkozást. A böngészője által a Piwik Pro segítségével továbbított IP-címet nem
kombináljuk más, általunk gyűjtött adatokkal. A személyre utaló hivatkozás közvetlenül az
internetprotokoll-címek részleges törlésével jön létre, így csak statisztikai adatok kerülnek
tárolásra.
A Piwik Pro program egy nyílt forráskódú projekt. A harmadik fél adatvédelemért felelős
szolgáltató információi megtalálhatók a https://piwik.pro/privacy-policy/ címen.

4. §. A GOOGLE ANALYTICS HASZNÁLATA
1.
Ez a weboldal a látogatási statisztika nyomonkövetése céljából Google Analytics-et is
használ, mely az Ön eszközére cookie-t (sütit) telepít. A cookie-ban rögzített, a Honlap
látogatottságára vonatkozó adatok (a látogatás időpontjával és az Ön IP címével együtt) a Google
USA szervereire kerülnek átvitelre és letárolásra. A Google arra használja ezeket az adatokat,
hogy a látogató honlap-látogatási szokásait kiértékelje, jelentéseket állítson össze ezekről a
Messer számára, valamint arra, hogy egyéb, a weboldallal és az internet használatával
kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson. Azok a felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google
Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó
böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js,
analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Bővebb
információ: https://www.google.com/analytics/

5.§. A KÖZÖSSÉGI MÉDIA LINKJEINEK HASZNÁLATA
1.
Jelenleg a következő közösségimédia-linkeket használjuk: Facebook, LinkedIn és
Youtube. Ezekkel a linkekkel lehetővé tesszük, hogy kapcsolatba lépjen és kommunikáljon a
közösségi médiával és más felhasználókkal, hogy ajánlatunkat jobbá és érdekesebbé tehessük
az Ön (mint felhasználó) számára. Az ún. két kattintásos megoldást használjuk. Ez azt jelenti,
hogy amikor felkeresi oldalunkat, a személyes adatokat kezdetben elviekben nem adjuk tovább
a közösségimédia-szolgáltatóknak. A közösségimédia-szolgáltatót az első betű vagy a logó fölött
lévő dobozban található jelölés mutatja. A gomb segítségével közvetlenül kommunikálhat a
közösségi média szolgáltatójával. Ha rákattint a megjelölt mezőre, és azzal aktiválja, a közösségi
média szolgáltatója csak akkor értesül arról, hogy online ajánlatunk megfelelő weboldala
lehívásra került. A jelen nyilatkozat 3. §-ában megnevezett adatok szintén továbbításra kerülnek.
A linkek aktiválása tehát Önre vonatkozóan személyes adatokat továbbít az illetékes
közösségimédia-szolgáltatónak, amely azokat tárolja (amerikai szolgáltatók esetében bizonyos
körülmények között az Egyesült Államokban). Az adatok továbbítása független attól, hogy van-e
fiókja a közösségimédia-szolgáltatónál, és ott be van-e jelentkezve. Ha be van jelentkezve a
közösségi média szolgáltatójánál, az általunk összegyűjtött adatokat közvetlenül
összekapcsolhatják a plug-in szolgáltatójánál meglévő fiókjával. Mivel a közösségimédiaszolgáltató különösen sütik segítségével gyűjt adatokat, javasoljuk, hogy böngészője biztonsági
beállításai segítségével töröljön minden sütit. Javasoljuk azt is, hogy adott közösségimédiaszolgáltató használata után jelentkezzen ki, különösen a gomb aktiválása előtt, mivel ezzel
megakadályozhatja, hogy az adatokat összekapcsolják a közösségimédia-szolgáltatónál
meglévő profiljával
2.
Nincs ráhatásunk az összegyűjtött adatokra és a közösségimédia-szolgáltató
adatkezelési tevékenységeire. A közösségimédia-szolgáltató által gyűjtött adatok törléséről
sincsenek információink. Ezzel kapcsolatosan forduljon a közösségi média szolgáltatóihoz.
Ennek fényében javasoljuk, hogy olvassa el a fent említett közösségimédia-szolgáltató vonatkozó
és aktuális adatvédelmi tájékoztatóját.
3.

Az érintett közösségi médiaszolgáltatók címei, URL-jei és adatvédelmi tájékoztatóik:


Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írország;
http://www.facebook.com/policy.php;
bővebb
tájékoztatás
az
adatgyűjtésről:
http://www.facebook.com/help/186325668085084. A Facebook alávetette magát az EU-USA
adatvédelmi pajzsának, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Írország;
https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. A Google alávetette magát az EU-USA
adatvédelmi pajzsának, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2 Írország;
http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. A LinkedIn alávetette magát az EU-USA
adatvédelmi pajzsának, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

6. §. YOUTUBE VIDEÓK INTEGRÁLÁSA
1.
Annak érdekében, hogy webhelyünk ajánlatát vonzóvá és informatívvá tegyük, az online
ajánlatba YouTube videókat építettünk be, amelyeket a http://www.YouTube.com tárol, és
amelyek közvetlenül a weboldalunkon lejátszhatók. Mindezek a „kibővített adatvédelmi mód"
részét képezik, vagyis ha a videókat nem játssza le, akkor az Önre mint felhasználóra vonatkozó

adatok nem kerülnek továbbításra a YouTube-hoz. Csak a videók lejátszásakor továbbítódnak a
2. bekezdésben megnevezett adatok. Erre az adattovábbításra nincs ráhatásunk.
2.
A YouTube webhelyén tett látogatásával vagy a videók lejátszásával a YouTube értesül
arról, hogy Ön weboldalunk megfelelő aloldalát lehívta. A jelen nyilatkozat 3. §-ában megnevezett
adatok szintén továbbítódnak. Erre függetlenül attól sor kerül, hogy a YouTube olyan felhasználói
fiókot biztosít Önnek, amelyen keresztül be van jelentkezve, vagy hogy nincs felhasználói fiókja.
Ha be van jelentkezve a Google-be, adatai közvetlenül a fiókjához társítódnak. Ha nem kívánja,
hogy az adatok hozzárendelődjenek a YouTube profiljához, azt javasoljuk, hogy még a lejátszás
gomb megnyomása előtt jelentkezzen ki.
3.
Az adatokat nem mi tároljuk. A tárolás időtartamára, valamint a YouTube általi adatgyűjtés
és -kezelés céljára és alkalmazási körére vonatkozó, további információk a szolgáltatók alábbi
adatvédelmi nyilatkozataiban találhatók. Ezek további információkat tartalmaznak az Ön ezzel
összefüggő jogaival és a magánéletének védelmét szolgáló beállítási lehetőségekkel
kapcsolatosan: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. A Google az Ön személyes adatait
az USA-ban is kezeli, és alávetette magát az EU-USA adatvédelmi pajzsának,
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

7. §. A GOOGLE TÉRKÉP INTEGRÁLÁSA
1.
Annak érdekében, hogy webhelyünk ajánlatát vonzóvá és informatívvá tegyük, az online
ajánlatba beépítettük a Google Térképet, amelyet a https://google.de/maps tárol, és amely
közvetlenül a weboldalunkon lejátszható. Csak a Google Térkép használatakor, pl. útvonal
tervezésekor továbbításra kerülnek a 2. bekezdésben megnevezett adatok. Erre az
adattovábbításra nincs ráhatásunk.
2.
A Google Térkép webhelyén tett látogatásával a Google Térkép értesül arról, hogy Ön
weboldalunk megfelelő aloldalát lehívta. A jelen nyilatkozat 3. §-ában megnevezett adatok szintén
továbbításra kerülnek. Erre függetlenül attól sor kerül, hogy a Google olyan felhasználói fiókot
biztosít Önnek, amelyen keresztül be van jelentkezve, vagy hogy nincs felhasználói fiókja. Ha be
van jelentkezve a Google-be, adatai közvetlenül a fiókjához társítódnak. Ha nem kívánja, hogy
az adatok hozzárendelődjenek a Google-profiljához, azt javasoljuk, hogy még a Google Térképre
való kattintás előtt jelentkezzen ki.
3.
Az adatokat nem mi tároljuk. A tárolás időtartamára, valamint a Google általi adatgyűjtés
és -kezelés céljára és alkalmazási körére vonatkozó, bővebb felvilágosítás a szolgáltatók alábbi
adatvédelmi nyilatkozataiban található. Ezek további információkat tartalmaznak az Ön ezzel
összefüggő jogaival és a magánéletének védelmét szolgáló beállítási lehetőségekkel
kapcsolatosan: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy . A Google az Ön személyes adatait
az USA-ban is kezeli, és alávetette magát az EU-USA adatvédelmi pajzsának,
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

8. §. AZ ÖN JOGAI
1.
Tájékoztatjuk arról, hogy személyes adatainak ezen a weboldalon történő
megadását általában sem törvény, sem szerződés nem írja elő. Ön nem köteles ezen a
weboldalon semmilyen személyes adatot megadni, kivéve, ha ezt az adatkezelési
tájékoztatóban egyedi esetekben jelezzük. Ennek ellenére a weboldal funkcióinak

biztosításához és a megbízás végrehajtásához Személyes adatainak feldolgozása
szükséges. Ezért adatainak kezelése az Ön előzetes és önkéntes hozzájárulásán alapul
2.
Ha hozzájárult adatai kezeléséhez, ezt a jövőre nézve bármikor visszavonhatja (a GDPR
7. cikk (3) bekezdése). Ez a visszavonás nem befolyásolja az adatok Ön hozzájárulása alapján
végzett kezelésének jogszerűségét mindaddig, amíg ezt a hozzájárulást vissza nem vonja.
3.
Hivatkozva a GDPR és a 2011. évi CXII. törvény előírásaira, ezúton tájékoztatjuk, hogy
személyes adatai tekintetében Ön a következő jogokkal rendelkezik:








Hozzáférés joga (a GDPR 15. cikke)
Helyesbítéshez való jog (a GDPR 16. cikke)
A törléshez való jog (GDPR 17. cikke)
A feldolgozás korlátozásának joga (a GDPR 18. cikke)
Az adatok hordozhatóságához való jog (a GDPR 20. cikke)
Az adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való jog (a GDPR 21. cikke)
A hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk (3) bek.)

4.
Önnek joga van ahhoz, hogy bármikor tájékoztatást kérjen tőlünk az Önnel kapcsolatosan
tárolt adatokról, azok származásáról, címzettjeiről, valamint azon címzettek származásáról vagy
kategóriájáról, akiknek ezeket az adatokat átadjuk, valamint a tárolás céljáról. Ha írásban arra
kér bennünket, kapcsolattartóját a Messernél vagy az adatvédelmi tisztviselőnket, hogy
Személyes adatait helyesbítsük, a továbbiakban ne használjuk vagy töröljük, ezt természetesen
haladéktalanul megtesszük.
5.
Tájékoztatjuk, hogy a joggyakorlásnak lehetnek feltételei, korlátai, így bár a jogairól szóló
tájékoztatás teljes körű, de ez nem jelenti azt, hogy a weboldalon keresztül végzett adatkezelések
tekintetében minden jogával élhet. Az Adatkezelő az Ön joggyakorlása esetén köteles vizsgálni
a feltételeket és Önt értesíteni a joggyakorlásának részleteiről.
6.
Ahhoz is joga van, hogy az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál (NAIH, www.naih.hu,
ugyfelszolgalat@naih.hu, 1363 Budapest, Pf. 9.) panasszal éljen a személyes adatai általunk
történő kezelése miatt (a GDPR 77. cikke), vagy ha megítélése szerint megsértettük jogait,
fordulat bírósághoz is.
7.
Adatkezelővel szemben jogait úgy gyakorolhatja, ha kapcsolatba lép az Adatkezelővel
postai vagy elektronikus úton (elérhetőséget lásd fent), vagy az adatvédelmi tisztviselővel.

9. §. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK
1. Tájékoztatjuk, hogy az Ön személyes adatainak kezelését alapvetően a Messer Information
Services GmbH, a Messer Group GmbH leányvállalata (a továbbiakban mint „MIS”), mint
adatfeldolgozó végzi, amelyet megbíztunk az adatok feldolgozásával. A MIS-t nagy
körültekintéssel választottuk ki és bíztuk meg ezzel a feladattal, emellett köteles betartani a
Messer utasításait, és rendszeres ellenőrzés alatt áll.
2. Amikor postai úton, e-mailben vagy a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül veszi fel velünk a
kapcsolatot, az Ön által közölt összes adatot (az Ön e-mail címét, adott esetben a vezetékés utónevét és telefonszámát) tároljuk, hogy kérdéseire választ tudjunk adni. A

kapcsolatfelvétellel kapcsolatos információkat az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6.
cikk (1) bekezdés a) pontja alapján kezeljük, az Ön hozzájárulásával. Az adatok kezelése
ellen bármikor kifogást emelhet, ehhez elegendő akár egy e-mailt küldenie az adatkezelőnek
vagy az adatvédelmi tisztviselőnek.
3. A Messer Hungarogáz Kft. más adatkezeléseiről további információt találhat
https://www.messer.hu/adatvedelem oldalon.

a

4. A Messer az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében, összhangban a 2011.
évi CXII. tv. 25/I. §-ban meghatározottakkal, gondoskodik különösen:
a. az adatkezeléshez használt belső informatikai rendszerek és eszközök (a
továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének
megtagadásáról,
b. az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy
eltávolításának megakadályozásáról,
c. az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az
abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy
törlésének megakadályozásáról,
d. az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján
történő használatának megakadályozásáról,
e. arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a
hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,
f. arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat
adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják,
illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére
g. arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes
adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe
h. a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása
közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy
törlésének megakadályozásáról
i. arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen.
j. arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő
hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás
működtetésével sem lehessen megváltoztatni.
5.
Az adatvédelmet nagyon komolyan vesszük. Ha bármilyen kérdése vagy javaslata van a
Messert érintő adatainak védelmével kapcsolatosan, kapcsolatba léphet a Messer-rel és az
adatvédelmi tisztviselővel.
6.
Fenntartjuk a jogot a jelen tájékoztató igény szerinti kiigazítására és aktualizálására. A
tájékoztató frissítéseit honlapunkon tesszük közzé. A változások a weboldalunkon való
közzétételük időpontjától lépnek hatályba. Ezért azt javasoljuk, hogy rendszeres időközönként
keresse fel ezt az oldalt, hogy értesüljön az esetleges frissítésekről.
*****
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