
 

Tájékoztatás az adatfeldolgozással kapcsolatban 
(lehívható a http://www.schlotterer.at/de/datenschutz oldalon) 
 

1. Adatvédelem  
 

Az Ön személyes adatainak védelme fontos számunkra. Kötelezzük magunkat arra, hogy az Önről 
gyűjtött adatokat a legnagyobb gondossággal kezeljük, és az adatokat a lehető legjobb módon védjük 
a visszaéléstől.  
 

a) Az adatkezelő neve és kapcsolatadatai:  
Schlotterer Sonnenschutz Systeme GmbH, Seefeldmühle 67 b, 5421 Adnet  
E-mail: verkauf@schlotterer.at  
Internet: www.schlotterer.com  
Telefon: +43 6245 85591-100  
Telefax: +43 6245 85591-9100  
Cégjegyzék szám.: FN 212294y Landesgericht Salzburg 

b) Jogai gyakorlásával kapcsolatban mint érintett, illetve mennyiben kérdései vannak, forduljon 
belső adatvédelmi koordinátorunkhoz e-mail útján a datenschutz@schlotterer.at címre, vagy 
postacímünkre „az adatvédelmi koordinátor kezéhez“ megjegyzéssel.  

c) A feldolgozás első sorban az érintett személlyel, illetve az érintett személy által képviselt 
vállalattal kötött szerződés teljesítése céljából történik, illetve a szerződés előtti intézkedések 
végrehajtásához, melyek a GDPR 6. cikk 1. bekezdés b pontja értelmében az érintett személy 
általi érdeklődésre következnek, vagy az adatkezelő valamely jogi kötelezettsége 
teljesítéséhez a GDPR 6. cikk 1. bekezdés c pont értelmében, illetve a feldolgozás jogos 
érdekből – az adatkezelő vagy harmadik személy jogigénye érvényesítéséhez, gyakorlásához 
vagy védelméhez szükséges. a GDPR 6. cikk 1. bekezdés f pontja szerint. Ha a hozzájárulást 
már megadták, a feldolgozás a GDPR 6. cikk 1. bekezdés a pontja szerinti jogalap alapján 
történik.  

Amennyiben a feldolgozást a GDPR 6. cikk 1. bekezdés f pontján alapszik, az adatkezelő, 
illetve konszern társaságai és az adattovábbítás egyéb fogadói jogos érdeke első sorban 
abban áll, hogy az irányítás optimalizálása és egyszerűsítése céljából, az ügyfelek, az egész 
konszernre kiterjedő kezelése gyakorolható lehessen, valamint a közvetlen üzletszerzés 
céljaira (marketing, és információs intézkedések, első sorban az alábbi konszern társaságok 
által felkínált termékekről és szolgáltatásokról).  

A címzetteknek az alábbi kategóriái vannak a GDPR 13. cikk 1. bekezdés e pontja 
értelmében:  
 

 Az adatkezelő konszern társaságai (ezek első sorban: SOLUCE Sonnenschutz GmbH, 
az IFN-Holding AG és az Internorm International GmbH); 

 Adatfeldolgozó; 

 Termékelőállító (különösképpen a garancia regisztrálásához); 

 Hatóságok;  

 Harmadik felkínálók és együttműködési partnerek (pl. fejlesztési szolgáltatók, 
hitelkártyafelkínálók, bankok); 

 Pénzbeszedő szolgáltatók, jogi- és adótanácsadók, valamint szakértők a jogigények 
érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy megvédéséhez; 

 Könyvvizsgáló társaságok a könyvviteli kötelességek teljesítéséhez; 

 Bíróságok a jogigények érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy megvédéséhez  

 Egyeztető hivatalok (mint pl. az Európai Bizottság online egyeztető hivatala). 
 

d) a személyes adatokat addig tároljuk, amíg ez  

 Egy szerződés teljesítéséhez az érintett személlyel, vagy egy olyan vállalattal, 
amelyet az érintett személy képvisel, vagy  

 Egy jogi kötelezettség teljesítéséhez (például a Vállalati Törvénykönyv, vagy a 
Szövetségi Adórendeletek értelmében történő 7 éves megőrzés) vagy 

 jogigények érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy megvédéséhez szükséges. 
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e) A GDPR alapján az érintettek az alábbi jogai állnak fenn, a mindenkori rendeletekben 
előirányzott kivételekkel:  

 Hozzáférési jog (GDPR 15. cikk), 

 Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk), 

 Törléshez való jog (GDPR 17. cikk), 

 Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk), 

 A tiltakozáshoz való jog az adatkezelés ellen (GDPR 21. cikk), 

 Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk), 

 A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk, első sorban az 
osztrák adatvédelmi hatóság), 

 A hozzájárulás visszavonásához való jog (GDPR 7. cikk 3. bekezdés), amennyiben a 
feldolgozás hozzájáruláson alapszik, a jövőre szóló hatállyal. 

f) A személyes adatok rendelkezésre bocsátását törvény írja elő, vagy szerződéses 
kötelezettségen alapszik úgy, hogy az érintett személy köteles ezeket rendelkezésre 
bocsátani, és a rendelkezésre bocsátás megtagadása a szerződéses viszony visszautasítását 
vonná maga után.  

g) Amennyiben az adatokat nem magánál az érintett személynél gyűjtik, a nyilvánosság számára 
hozzáférhető adatbázisokban (pl. telekkönyv, cégjegyzék, hirdetmény, központi lakcím 
nyilvántartás) kiegészítőleg a személyes adatok alábbi kategóriáit is gyűjtik: 
 

 Telekkönyvi adatok 

 Cégjegyzék adatok 

 Fizetőképességi adatok, ideértve a fizetési magatartás adatait is (pl. hitelvédelmi 
egyesület lekérdezések) 

 Fizetőképtelenségi adatok 

 Bejelentési adatok 

 Keresők, szociális hálózatok, honlapok  
 

j)  Közelebbi tájékoztatás a tiltakozáshoz való jogról a közvetlen üzletszerzés érdekével 
kapcsolatban a 21. cikk értelmében: 
Amennyiben személyes adatokat a GGPR 21. cikk 2. bekezdése értelmében dolgoznak fel, az 
érintettnek jogában áll, hogy bármikor tiltakozzon a személyét érintő személyes adatok 
feldolgozása ellen. Egy ilyen tiltakozás esetén a személyes adatok a továbbiakban nem 
kezelhetők. 

 
 
2. Google Analytics  
 
A www.schlotterer.com honlap Google Analytics-t, a Google Inc. („Google”) egy web elemző 
szolgáltatását alkalmazza. Google Analytics ún. „sütiket”, szöveges fájlokat használ, amelyeket az Ön 
számítógépén ment el, és amelyek lehetővé teszik a honlap Ön általi használatának elemzését. 
Például az Ön operációs rendszerével, keresőjével, IP címével, valamint az Ön által előzőleg felhívott 
honlappal, kapcsolatos információkat gyűjt (referrer-URL), és az Ön látogatásának dátumát és idejét 
honlapunkon. Azokat az információkat, amelyeket ez a szöveges fájl hoz létre honlapunk 
használatával kapcsolatban, Google egy szerverre az Amerikai Egyesült Államokban továbbítja és ott 
mentik el. Google ezeket az információkat arra használja fel, hogy kiértékelje a honlap Ön általi 
használatát, beszámolókat állítson össze a honlappal kapcsolatos tevékenységekről a honlap 
üzemeltetőinek és további, a honlap használatával és az internet használatával kapcsolatos 
szolgáltatásokat nyújtson. Google ezeket az információkat adott esetben harmadik személyeknek is 
továbbítja, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy amennyiben ezeket az adatokat Google 
megbízásából harmadik személyek dolgozzák fel. Google semmi esetre nem hozza összefüggésbe az 
Ön IP-címét egyéb adatokkal. Erről közelebbi tájékoztatás közvetlenül a Google-adatvédelmi 
nyilatkozatban található.  
 
A sütik által előállított és a honlap Ön általi használatával kapcsolatos adatok gyűjtését a Google által 
és ezeknek az adatoknak (ideértve az Ön IP-címét) Google általi feldolgozását megakadályozhatja, ha 
az alábbi linken rendelkezésre bocsátott kereső bővítményt letölti és installálja: 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 
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Utalunk viszont arra, hogy ebben az esetben esetleg nem tudja teljes mértékben használni ennek a 
honlapnak minden funkcióját. Ennek a honlapnak a használatával egyetértését fejezi ki, hogy az Önről 
gyűjtött adatokat Google a fentiekben írt módon a fenti célra feldolgozza.  
 
Google a DoubleClick DART-sütiket használ 
 
A felhasználók kikapcsolhatják a DART-sütik használatát a Google hirdetésekre és tartalmi hálózatra 
vonatkozó adatvédelmi irányelvek felkeresésével. Ekkor nem mentenek el a felhasználóról semmilyen 
közvetlen személyes adatot, hanem csak az internetprotokollt-címet. Ez az információ arra szolgál, 
hogy Önt automatikusan felismerjük, ha ismét meglátogatja honlapunkat. 
 
Honlapjainkat természetesen sütik nélkül is megtekintheti. Ha nem szeretné, hogy felismerjük a 
számítógépét, megakadályozhatja, a sütik elhelyezését az Ön merevlemezén, amennyiben a kereső 
beállításoknál „sütik letiltása” beállítást választja. Azt, hogy ez az egyedi esetben hogyan működik, 
kérjük, az Ön keresője előállító útmutatójában olvassa el. Ha viszont letiltja a sütiket, ez ajánlataink 
korlátozott funkciójához vezethet.  
 
A sütik kis szöveges fájlok, amelyeket a számítógépén, a keresője ment el. A sütik nem okoznak kárt 
a számítógépen, és nem tartalmaznak vírusokat. Nem olvassuk ki az Ön személyes adatait. 
Lehetősége van arra, hogy a keresőjében leállítsa a sütiket. Ez esetben nem menthetők el a sütik az 
Ön számítógépén. 
 
 


