Az adatfeldolgozással kapcsolatos információk az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 13. és 14. cikkével összhangban
Adatvédelmi politika
Az Ön személyes adatainak védelme nagyon fontos számunkra. Ezért a személyes adatait (röviden „adatokat”) kizárólag a jogszabályi rendelkezések alapján dolgozzuk fel. Az adatvédelmi
politikával szeretnénk Önt érthetően tájékoztatni adatainak feldolgozásáról a vállalatunknál,
valamint az adatvédelmi kérelmekről és jogokról, amelyekre Ön jogosult.
1. Ki a felelős az adatfeldolgozásért, és kihez lehet fordulni?
Felelős: RWA Magyarország Kft.
Cím: 9141 Ikrény, Lesvár major
Telefon: 36 96 221 0400
E-mail: info@rwa.hu
2. Mely adatokat dolgozzák fel és milyen forrásokból származnak ezek az adatok?
Azokat az adatokat dolgozzuk fel, amelyeket Öntől üzleti kezdeményezéssel és üzleti kapcsolattal összefüggésben kaptunk. Ezenkívül feldolgozzuk a hitelminősítő ügynökségektől, hitelezővédelmi szervezetektől, nyilvánosan elérhető forrásoktól (pl. cégnyilvántartás, egyesületi
nyilvántartás, földhivatali nyilvántartás, média) és más olyan vállalatoktól, valamint raktárszövetkezetektől megengedett módon kapott adatokat, akikkel tartós üzleti kapcsolatunk van.
A személyes adatok magukban foglalják:
A törzsadatokat/kapcsolattartási adatokat, mint:
- privát ügyfélként: A vezetéknév és a keresztnév, a cím, a kapcsolattartási adatok
(e-mail cím, telefonszám, fax), születési idő, a benyújtott azonosító igazolvány adatai (igazolvány másolat), bankadatok
- vállalati ügyfélként: Cégnév, cégjegyzékszám, HÉA-szám, üzem száma, cím, kapcsolattartó személy adatai (e-mail cím, telefonszám, fax), bankadatok
Ezenkívül a következő egyéb személyes adatokat is feldolgozzuk:
- Információk üzleti kapcsolatunk jellegéről és tartalmáról, például szerződési adatok, megrendelési adatok, értékesítési és átvételi adatok, ügyfél- és szállítótörténet, tanácsadási dokumentumok,
- Információk a pénzügyi helyzetéről (pl. hitelképességi adatok),
- Hirdetési és értékesítési adatok,
- Dokumentációs adatok (például tanácsadási jegyzőkönyvek), képadatok,
- A velünk való elektronikus forgalomból származó információk (például IP-cím, bejelentkezési adatok),
- Egyéb adatok, amelyeket üzleti kapcsolatunk részeként kaptunk Öntől (például az
ügyfél találkozókon),
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-

Adatok, amelyeket magunk generálunk a törzsadatokból/kapcsolattartási adatokból, valamint más adatokból, például az ügyfelek igényeinek és az ügyfelek potenciális elemzésének felhasználásával.

3. Milyen célokra és milyen jogalapra dolgozzák fel az adatokat?
Adatait az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) és az osztrák adatvédelmi törvény jelenleg
hatályos változata rendelkezéseinek megfelelően dolgozzuk fel:


a szerződéses és a szerződéskötést megelőző kötelezettségek teljesítéséhez (az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja):
Az Ön adatai feldolgozásra kerülnek áruk és szolgáltatások értékesítéséhez és terjesztéséhez, beszerzési és logisztikai célokra, valamint az ügyfelek adminisztrációjához és elemzéséhez. Az adatokat különösen az üzlet kezdeményezésekor és az Önnel kötött szerződések
végrehajtása során fogják feldolgozni.



a jogi kötelezettségek teljesítéséhez (az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikke
(1) bekezdésének c) pontja):
Adatainak feldolgozása különböző jogi kötelezettségek teljesítésére irányul, pl. a Társasági
Törvénykönyvből (Unternehmensgesetzbuch-UGB) vagy a Szövetségi Adótörvényből
(Bundesabgabenordnung-BAO), a pénzmosási rendelkezésekből, a termékspecifikus szabályozásokból, mint például a Nyersanyag szabályozásból, a Vegyi anyagokra vonatkozó
törvényből származó kötelezettségek.



a jogos érdekek védelme érdekében (az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikke
(1) bekezdésének f) pontja):
Az érdekek mérlegelése alapján a szerződés tényleges teljesítésén túl adatfeldolgozást lehet végrehajtani a saját jogos érdekeink vagy harmadik felek jogos érdekeinek védelme
érdekében. Mindenesetre a következő esetekben adatfeldolgozásra kerül sor a jogos érdekek védelme érdekében:
-



Konzultáció és adatcsere a hitelminősítő ügynökségekkel és a hitelezővédelmi szervezetekkel a hitelképességi adatok azonosítása céljából;
Reklám vagy marketing
Szolgáltatások és termékek üzleti menedzsmentjére és továbbfejlesztésére vonatkozó
intézkedések;
A vásárlói ügyfélszolgálat javítása érdekében raktár vevői adatbázis fenntartása (lásd
a 4.3 pontban)
Intézkedések a vállalatunk szerződésellenes vagy jogellenes magatartás elleni védelme érdekében, pl. hozzáférés-szabályozás és videokamerás ellenőrzés;
jogi eljárás keretében.

a beleegyezésével (az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikke (1) bekezdésének
a) pontja):
Ha Ön beleegyezését adta az adatainak feldolgozásához, azok feldolgozása csak a beleegyező nyilatkozatában meghatározott céloknak megfelelően történik, és az abban foglalt
mértékben. Egy adott beleegyezés bármikor visszavonható a jövőre nézve, pl. hírlevelünk
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küldésére vagy adatainak harmadik felek számára történő továbbítására vonatkozóan. Ez
nem befolyásolja az adatok törvényes feldolgozását a lemondás előtt. Kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az 1. pontban megadott e-mail címünkön.

4. Kik kapják meg az adatokat?
4.1. Ha szerződést kötünk egy szerződéses feldolgozóval, továbbra is felelősek maradunk
az Ön adatainak védelméért. Minden szerződéses feldolgozó szerződéses kötelezettsége,
hogy bizalmasan kezelje az adatait, és azokat csak a szolgáltatásnyújtás részeként kezelje. A
velünk szerződött feldolgozók akkor kapják meg az adatait, ha az adatokra szükségük van a
szolgáltatásuk teljesítéséhez. Ezek IT-szolgáltatók, amelyekre szükségünk van az informatikai
rendszerünk működéséhez és biztonságához, valamint a reklám- és címkiadók a saját hirdetési
kampányainkhoz.
4.2. Vállalati és egyéni reklám/ügyfélszolgálat céljaira az otthon és kert, a technológia, a
mezőgazdaság, az energia, az építőanyagok területén az Ön adatait a saját társvállalatok, RWA
Raiffeisen Ware Austria Aktiengesellschaft (RWA AG), más, az RWA AG-val állandó üzleti kapcsolatban álló raktárak és az RWA AG társvállalatai számára az Ön beleegyezésével továbbítják.
4.3. Az adatait a raktár ügyfél adatbázisában dolgozzák fel. A raktár ügyfél adatbázis támogatja a meglévő ügyfél adatok adatminőségének javítását (másodpéldány-tisztítás, eltorzult/elhunyt jelölés, cím korrekció), és lehetővé teszi a közforrásokból származó adatok dúsítását. Ezeket az adatokat azoknak az RWA társvállalatoknak, valamint raktáraknak a rendelkezésére bocsátják, akik részt vesznek a raktári ügyfél adatbázisban (résztvevő vállalatok), és
azokat személyre szabott direkt marketing tevékenységekre (például hírlevelekre), célzott online marketingre és személyre szabott online bolttervezésre használhatják.
A raktár ügyféladatbázisán keresztül azoknak a részt vevő vállalatoknak, amelyek ugyanazokat
az ügyfeleket szolgálják, képesnek kell lenniük arra, hogy az ügyfelekről információkat szerezzenek az egyes szervezetek között. Ennek a megközelítésnek a célja az ügyfelek számára a
legfrissebb és leglényegesebb információk biztosítása. Az ügyfelek érdekeinek feldolgozása a
GDPR 4. cikke szerinti profilalkotást jelent; automatizált döntéshozatali folyamat nem történik.
Az ügyféladatok tárolása vállalattal kapcsolatban és elkülönítve történik, melynek során az
RWA AG az egyes részt vevő vállalatok szolgáltatójaként működik.
4.4. Ha gyártó portálokon keresztül tesznek ajánlatot/értékesítenek, az Ön által megadott
adatok közvetlenül a gyártó portálján kerülnek feldolgozásra.
4.5. A hitelezők védelme céljából alapadatokat és információkat továbbítunk a pénzügyi
helyzetéről a hitelbiztosítóknak (jelenleg az Acredia Versicherung AG), a hitelbiztosítási szövetségeknek (jelenleg KSV 1870 Information GmbH) és a hitelminősítő ügynökségeknek (jelenleg a CRIF GmbH).
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4.6. Jogi kötelezettség fennállása esetén, és jogi eljárás keretében a hatóságok és a bíróságok, valamint a külső könyvvizsgálók is lehetnek az Ön adatainak az átvevői.
4.7. Ezenkívül a szerződés előkészítésének és a teljesítése biztosításának céljából a bankok,
a hitelminősítő ügynökségek és a szolgáltatók is lehetnek az Ön adatainak az átvevői.
4.8. A 4. pontban felsorolt átvevő kategóriák jobb megértése érdekében a következő link
alatt megtalálja az egyes vállalatok választékát.
5. Mennyi ideig tároljuk az Ön adatait?
Az Ön adatait az üzleti kapcsolat megszűnéséig, vagy az érvényben lévő jótállási, garanciális,
elévülési és törvényes megőrzési időszakok lejártáig dolgozzuk fel (pl. a Társasági Törvénykönyv (Unternehmensgesetzbuch-UGB), a Szövetségi Adótörvény (BundesabgabenordnungBAO) szerint); ezen túlmenően olyan jogviták megszüntetéséig, amelyekben az adatok bizonyítékként szolgálnak.
6. Milyen adatvédelmi jogokkal rendelkezik?
Önnek joga van mindenkor a tárolt adatairól való tájékoztatáshoz, azok helyesbítéséhez, törléséhez vagy korlátozásához, a feldolgozás elleni kifogáshoz, valamint az adatok hordozhatóságához és az adatvédelmi törvény követelményeinek megfelelő panasztételhez.
6.1 Tájékoztatáshoz való jog:
Kérhet tőlünk információt arról, hogy az adatait feldolgozzuk-e és ha igen, milyen mértékben.
6.2 A helyesbítéshez való jog:
Ha a hiányos vagy helytelen adatait dolgozzuk fel, bármikor kérheti helyesbítésüket vagy kiegészítésüket.
6.3 Törléshez való jog:
Kérheti adatainak törlését tőlünk, ha azt jogellenesen dolgoztuk fel, vagy ha a feldolgozás
aránytalanul zavarja a jogos érdekeit. Kérjük, vegye figyelembe, hogy lehetnek olyan okok,
amelyek ellentmondanak az azonnali törlésnek, pl. a törvényileg szabályozott tárolási követelmények esetében.
6.4 A feldolgozás korlátozásához való jog:
Megkövetelheti tőlünk, hogy korlátozzuk az adatok feldolgozását, ha
 tagadja az adatok pontosságát, mégpedig annyi ideig, amely lehetővé teszi számunkra
az adatok pontosságának ellenőrzését.
 az adatok feldolgozása jogellenes, de nem kéri az adatok törlését, hanem ehelyett az
adathasználat korlátozását igényli,
 már nincs szükségünk az adatoknak a rendeltetési célra, de Önnek ezekre az adatokra
még szüksége van a jogi igények érvényesítésére vagy védelmére, vagy
 Ön kifogást nyújtott be az adatok feldolgozása ellen.
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6.5 Az adatok hordozhatóságához való jog:
Kérheti tőlünk, hogy a számunkra átadott adatait, strukturált, szokásos és gépileg olvasható
formában rendelkezésre bocsássuk, és hogy ezeket az adatokat egy másik felelős személy számára akadály nélkül továbbíthassa, feltéve, hogy
 ezeket az adatokat az Ön által megadott és visszavonható hozzájárulás alapján, vagy a
köztünk lévő szerződés teljesítése alapján dolgoztuk fel, és
 ez a feldolgozás automatizált módszerekkel történt.
Technikai megvalósíthatóság esetén kérheti tőlünk az adatok közvetlen átruházását egy másik
felelős személyre.
6.6 Kifogáshoz való jog:
Ha az adatokat jogos érdekek alapján dolgozzuk fel, akkor bármikor kifogásolhatja az adatfeldolgozást az adott helyzetéből eredő okok miatt; ez vonatkozik az e rendelkezéseken alapuló
profilalkotásra is. Ezután nem fogjuk feldolgozni az adatait, hacsak nem bizonyíthatjuk a feldolgozás kényszerítő jogalapját, amely az Ön érdekeit, jogait és szabadságát meghaladják,
vagy a feldolgozás a törvényes jogok érvényesítését, gyakorlását vagy védelmét szolgálja.
Adatainak közvetlen reklám céljára való feldolgozása ellen bármikor indoklás nélkül kifogást
tehet.
6.7 A fellebbezéshez való jog:
Ha úgy gondolja, hogy az adatok feldolgozása során megsértjük az osztrák vagy az európai
adatvédelmi törvényeket, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a kérdések tisztázása érdekében. Természetesen Önnek is jogában áll panaszt tenni az osztrák adatvédelmi hatóságnál
vagy az EU-n belüli felügyeleti hatóságnál.
7. Kinél érvényesítheti Ön ezeket a jogokat?
Amennyiben Ön a fent említett jogok egyikét kívánja érvényesíteni, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az 1. pontban megadott e-mail címünkön. Ha kétségei vannak, kérhetünk további
információkat a személyazonosságának megerősítéséhez. Ez védelmet jelent az Ön jogainak
és a magánéletének.
8. Elkötelezte magát az adatok szolgáltatása mellett?
Adatainak feldolgozása a szerződésünk megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges. Ha nem
bocsátja rendelkezésünkre ezeket az adatokat, akkor általában meg kell tagadnunk a szerződés megkötését vagy a szerződés teljesítését, vagy nem folytathatunk egy már meglévő szerződést, és ennek következtében azt meg kell szüntetni. Azonban Ön nem köteles megadni az
adatfeldolgozáshoz való hozzájárulását azon adatok tekintetében, amelyek a szerződés teljesítéséhez nem lényegesek vagy jogilag nem szükségesek.

9. A személyes adatokat továbbítják harmadik országnak?
5

Alapvetően nem továbbítunk adatokat harmadik országnak. Az egyedi esetekben történő továbbítás csak az Európai Bizottság megfelelőségi határozata, általános szerződési feltételek,
a megfelelő garanciák vagy az Ön kifejezett beleegyezése alapján történik.
10. Pályázati adatok
Ha elküldi nekünk a pályázatát, a pályázat adatai csak a pályázati eljárásban részt vevő felhatalmazott személyek számára lesznek hozzáférhetők. A pályázat adatait legfeljebb két évig
tároljuk, hogy szükség esetén alternatív pozíciókat is kínálhassunk Önnek.
11. Van profilalkotás?
Webhelyünk a kattintási viselkedés alapján profilt alkot. Ennek a profilalkotásnak az a célja,
hogy fokozza az ügyfelek élményét, amikor felkeresik honlapunkat. Ha például mezőgazdasági
termékek és tartalmak érdekelik, akkor a következő alkalommal, amikor meglátogatja a webhelyet, átirányítják a „Mezőgazdaság” célcsoportok bejegyzésére.
Továbbá, a weboldalunkon való böngészési viselkedésével kapcsolatban felajánlanak Önnek
egyes cikkeket vagy ajánlatokat. Például az „Állateledel” szakasz új cikkeit látja honlapunkon,
ha már vásárolt állati takarmányt online boltunkban vagy megtekinthet néhány háziállatokkal
kapcsolatos tartalmat a weboldalunkon.
Ehhez cookie-kat használunk. Ha ezt nem szeretné, beállíthatja a böngészőjét, hogy tájékoztassa Önt a cookie-k beállításáról, és ezt csak egyedi esetekben engedélyezze. A cookie-k letiltásakor a weboldalunk működőképessége korlátozott (lásd a 12.1 pontban).
Ügyfélkapcsolat-kezelésünk keretében az üzleteinkben való vásárlási magatartása alapján és
a vásárlói megbeszélések alapján is profilt alkotunk.
Mindezekben az esetekben a GDPR értelmében nincs automatizált döntés.
12. Cookie-k és nyomkövető eszközök
12.1 Cookie-k
Webhelyünk úgynevezett cookie-kat használ. Ezek kis szöveges fájlok, amelyek a böngésző
segítségével az eszközén tárolódnak. Nem ártalmasak. Cookie-kat használunk, hogy az ajánlatunk felhasználóbarát legyen. Egyes cookie-k tárolódnak az eszközén, amíg nem törli őket. Ez
lehetővé teszik számunkra, hogy felismerjük böngészőjét a következő látogatás során.
Ha ezt nem szeretné, beállíthatja a böngészőjét, hogy tájékoztassa Önt a cookie-k beállításáról, és ezt csak egyedi esetekben engedélyezze.
A cookie-k letiltásakor a weboldalunk működőképessége korlátozott.
12.2 Nyomkövető eszközök és a Google Analytics használata
Honlapunkon a látogatóhasználati mintákról elemzési eszközök segítségével általános információkat érzékelünk. Ezek közé tartoznak például az elérni kívánt oldalak, a tartózkodás időtartama, hivatkozási oldalak és a számítógépes rendszerre vonatkozó általános információk,
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például az operációs rendszer, a képernyőfelbontás, a használt böngésző stb. Az összes öszszegyűjtött adat névtelenül tárolódik, és nem tesz lehetővé semmilyen hozzárendelést az Ön
személyéhez. Ha nem ért egyet a felhasználási viselkedésnek ezzel az anonimizált rögzítésével, akkor megakadályozhatja azt a cookie-k deaktiválásával a böngészőben.
Ez a weboldal a Google Analytics internetes analitikai szolgáltatását is használja. A Google
Analytics olyan cookie-kat használ, amelyek lehetővé teszik a weboldal használatának elemzését.
A cookie-k által ennek a weboldalnak az Ön által történő használatáról létrehozott információkat (beleértve az IP-címet is), a Google szervereire, az Egyesült Államokba továbbítják, és ott
tárolják azokat. A Google ezeket az információkat felhasználja a weboldal használatának értékeléséhez, a weboldal tevékenységére vonatkozó jelentések összeállításához, valamint a
weboldal tevékenységével és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtásához. A Google ezeket az információkat harmadik felek részére is továbbítja, ha azt a törvény előírja, vagy harmadik felek dolgozzák fel ezeket az adatokat a Google nevében. Elutasíthatja a cookie-k használatát a megfelelő beállítások kiválasztásával a böngészőben, de kérjük, vegye figyelembe, hogy ha ezt megteszi, előfordulhat, hogy nem tudja használni a webhely összes funkcióját. A weboldal használatával Ön hozzájárul a Google által Önnek a fentiekben leírt módon és a korábban megadott célok eléréséért történő feldolgozásához.
Tájékoztatjuk Önt, hogy ezen a webhelyen a Google Analytics alkalmazása kizárólag az
„_anonymizeIp ()” deaktiválási bővítménnyel történik. Az IP-címet nem tárolják teljesen. A
weboldal látogatójának azonosítása kizárt.
Ha telepíti a böngésző-bővítményt a Google Analytics letiltásához (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) kifogást tehet a használatával kapcsolatban. Ezzel értesíti
a Google Analytics-et, hogy a weboldal látogatásával kapcsolatos információk nem kerülhetnek továbbításra a Google Analytics szolgáltatásban. Az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül
nem használunk nyomkövető eszközöket, hogy




személyes adatok gyűjtsünk Önről,
az ilyen adatokat harmadik fél szolgáltatóknak és marketingplatformoknak továbbadjuk, vagy
az adatokat személyes adataival (név, cím stb.) társítsuk.

A Google Analytics letiltásához használt böngésző bővítmény kompatibilis a Chrome, az Internet Explorer 8-11, a Safari, a Firefox és az Opera alkalmazásokkal.
12.3 A Google remarketing funkció alkalmazása
Ezen a webhelyen a Google remarketing funkcióját alkalmazzuk. Ez a technológia azokat a
felhasználókat, akik weboldalunkat már egyszer meglátogatták, átirányítja célzott hirdetésekkel a Google Partner Hálózat oldalaira. Ebből a célból tárolja a Google a cookie-kat a számítógépén, amely felhasználható a weboldal látogatásának elemzésére, majd célzott ajánlatok és
érdeklődésen alapuló hirdetések alkalmazására. Lehetősége van arra, hogy letiltsa a cookie-k
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alkalmazását reklám célokra. Ehhez keresse fel a Google Hirdetési beállítások kezelőjét Anzeigenvorgaben-Manager (http://www.google.com/settings/ads), vagy megakadályozhatja a
harmadik féltől származó cookie-k alkalmazását, ha ellátogat a Hálózati hirdetési kezdeményezés Deaktivierungsseite der Netzwerkwerbeinitiative (http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp) oldalára.
13. A közösségi megosztás (SocialSharing) alkalmazása
A közösségi megosztási funkciók esetében nem használjuk a megfelelő közösségi médiaszolgáltatók bővítményeit. Ehelyett csak szöveg vagy kép linket helyezünk el. Ennek eredményeképpen semmilyen adat, például az Ön IP-címe, a használt böngésző, a képernyőfelbontás, a
felkeresett webhely, a dátum és az idő nem kerül továbbításra a megfelelő közösségi médiaszolgáltatókhoz.
Az ilyen linkek így néznek ki: https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A//www.lagerhaus.at
Ha egy közösségi megosztási linkre kattint, miközben bejelentkezik a megfelelő közösségi média fiókjába, oldalaink tartalmát megoszthatja profilján. Ez lehetővé teszi, hogy a közösségi
médiaszolgáltató az oldalaink meglátogatását társítsa felhasználói fiókjával. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy oldal szolgáltatóként nem ismerjük a továbbított adatok tartalmát és a Facebook használatát.
14. Hírlevél
Lehetősége van feliratkozni hírlevelünkre. Ha feliratkozott a hírlevelünkre a weboldalunkon,
egy e-mailt küldünk Önnek, benne egy linkkel a regisztráció megerősítéséhez. A hírlevélre való
feliratkozása bármikor törölhető a hírlevélben található linken keresztül. Ezután töröljük az
adatait azonnal a hírlevél levelezési listájáról.
15. Kapcsolat-felvételi lehetőség a weboldalon keresztül
A jogi előírásoknak megfelelően honlapunk olyan információkat tartalmaz, amelyek lehetővé
teszik a gyorsan kapcsolatba lépést a cégünkkel, és a közvetlen kommunikációt, amely tartalmazza az úgynevezett elektronikus levél (e-mail cím) általános címét is. Ha az érintett személy
e-mailen vagy egy kapcsolat-felvételi űrlapon keresztül kapcsolatba lép az adatkezelővel, akkor az érintett személy által biztosított személyes adatok automatikusan mentésre kerülnek.
Az ilyen személyes adatokat, amelyeket egy személy önként továbbít az adatkezelőnek, adatfeldolgozás vagy az érintett személlyel való kapcsolatfelvétel céljából tárolják. A személyes
adatok harmadik felek számára történő közzététele nem lehetséges.
16. YouTube videók beágyazása
A videók beágyazásához a YouTube szolgáltató úgynevezett „kiterjesztett adatvédelmi módját” alkalmazzuk. A videó lejátszásakor egy cookie mentenek a számítógépére. A YouTube
azonban nem tárol személyes cookie információkat a beágyazott videók visszajátszásához a
továbbfejlesztett adatvédelem érdekében. További információkat a YouTube hivatalos adatvédelmi irányelveiről itt találhat: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.
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Ha biztosítani szeretné, hogy ne tároljanak adatokat Önről a YouTube-on, ne kattintson a beágyazott videókra.
17. A Google reCaptcha alkalmazása
Az internetes űrlapon keresztül történő megrendeléseik védelme érdekében a Google Inc.
(Google) cég reCAPTCHA szolgáltatását használjuk. A lekérdezést használják annak eldöntésére, hogy a bevitel ember által történik-e, vagy automatizált, mechanikus feldolgozással. A
lekérdezés tartalmazza az IP-cím küldését és szükség esetén a Google által a reCAPTCHA-szolgáltatáshoz szükséges egyéb adatokat. Ebből a célból a bevitelt továbbítják a Google-nak és
ott használják. A reCaptcha használatával egyetért azzal, hogy az Ön által megadott felismerés
a régi művek digitalizálására szolgál. Ha azonban az IP anonimizálás aktiválva van ezen a weboldalon, akkor a Google előzetesen lerövidíti az IP-címét az Európai Unió tagállamaiban vagy
az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részt vevő egyéb felek között. Csak
kivételes esetekben küldik el a teljes IP-címet a Google szerverére az Egyesült Államokba, és
rövidítik le ott. A Google ezt az információt felhasználja a weboldal üzemeltetőjének nevében,
hogy értékelje e szolgáltatás alkalmazását. A böngésző által a reCaptcha részeként küldött IPcímet nem vonják össze a Google által szolgáltatott más adatokkal. Ezen adatokra a Google
eltérő adatvédelmi irányelvei vonatkoznak. További információk a Google adatvédelmi irányelveiről: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.
18. A Google Térkép alkalmazása
Ez a webhely a Google Inc. (Google) cég „Google Térkép API”-ját használja a térképek vizuális
bemutatásához. A Google Térkép használatakor a Google összegyűjti, feldolgozza és felhasználja az adatokat a weboldalak látogatói által a Térkép funkcióinak használatáról. A Google
Térkép szolgáltatási feltételei megtalálhatók a Google Térkép Általános Szerződési Feltételeiben Nutzungsbedingungen für Google Maps. További információk a Google adatvédelmi
irányelveiről: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

19. Google Címkekezelő
Ez a weboldal a Google Címkekezelőt alkalmazza. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi a webcímkék
kezelését egyetlen felületen keresztül. A Google Eszközkezelő csak címkéket alkalmaz. Ez a
következőt jelenti: Nem használnak cookie-kat, és nem gyűjtenek személyes adatokat. A Google Eszközkezelő kivált más címkéket, amelyek viszont adatokat gyűjthetnek. A Google Címkekezelő azonban nem fér hozzá ezekhez az adatokhoz. Ha a domainben vagy a cookiek szintjén le is van tiltva, megmarad a nyomkövetési címkékhez, amennyiben azok a Google Címkekezelővel kerülnek végrehajtásra.
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