Adatvédelmi szabályzat
A MANN+HUMMEL FT Poland Sp. z o.o. Sp. k. (régebben: MANN+HUMMEL Filtration Technology Poland Sp. z
o.o.), ul. Wrocławska 145, 63-800 GOSTYŃ, POLSKA, nagyon komolyan veszi az Ön személyes adatainak
védelmét, valamint betartja az adatvédelemre vonatkozó, érvényben lévő előírásokat.
Jelen Adatvédelmi szabályzatban kitérünk arra, hogy milyen jellegű információkat gyűjtünk, hogyan dolgozzuk
és használjuk fel őket, valamint, hogy mit teszünk a védelmük érdekében.
1. Internetes aktivitásra vonatkozó adatok
A weblapon történő böngészésre vonatkozó általános adatok automatikusan elmentésre kerülnek egy
naplófájlba. Ezek az adatok kizárólag a weblap technikai karbantartása és statisztikakészítés miatt kerülnek
rögzítésre, kivételes esetben bűncselekmény bejelentésekor is felhasználhatók.
Az összegyűjtött adatok nem kerülnek harmadik félhez és nem kerülnek elemzésre, kivéve, ha törvényi
kötelezettség áll fenn az adatok átadására.
A weblap mindegyik látogatásakor az alábbi adatok kerülnek rögzítésre:


letöltött fájl neve,



letöltés dátuma és ideje,



elküldött adatok mérete,



a letöltés sikerességének visszaigazolása,



a felhasználó böngészőjének leírása,



a felhasználó operációs rendszere,



a felhasználó IP-címe.

2. Személyes adatok
Személyes adatokat kizárólag a törvényileg megengedett keretek között gyűjtünk, dolgozunk és használunk fel,
és csakis abban az esetben, ha a felhasználó beleegyezését adta.
E-learning
Az academy.fitlron.eu weblapján elérhető internetes tanfolyam elvégzését igazoló tanúsítványt igénylő
személyektől az alábbi adatokat kérjük be:


név és vezetéknév, valamint betöltött pozíció,



cím,



telefonszám,



e-mail cím.

A tanúsítvány megszerzése érdekében megadott adatokat kizárólag ebből a célból gyűjtjük, tároljuk és szükség
esetén külső szervezetek számára továbbítjuk. Nem folytatunk semmilyen más, adatgyűjtésre, tárolásra,
módosításra vagy adatküldésre irányuló tevékenységet.

3. Sütik kezelésének politikája
Internetes felületünk fejlesztése, valamint az egyes funkciók használatának lehetővé tétele érdekében
különböző oldalakon sütiket alkalmazunk. A sütik olyan kis méretű fájlok, melyek weblapok böngészésekor
a felhasználó számítógépén, tabletjén vagy telefonján kerülnek elmentésre és tárolásra. Némelyik süti
(ún. session) közvetlenül a böngészés befejezésekor, azaz a böngésző kikapcsolásakor kerül törlésre. Más sütik
(ún. állandó sütik) a felhasználó eszközén kerülnek elmentésre és lehetővé teszik a felhasználó felismerését
a weblap ismételt meglátogatásakor.
A sütik nem teszik lehetővé a felhasználó eszközén elmentett más fájlokhoz való hozzáférést, továbbá nem
teszik lehetővé annak az e-mail címnek a meghatározását, mellyel a felhasználó bejelentkezik.
A böngészők nagy része alapbeállításként elfogadja a sütiket. Amennyiben az Ön böngészője alapbeállításokkal
működik, úgy mindegyik folyamat a háttérben, automatikusan fog lezajlani. A felhasználó saját hatáskörében
módosíthatja a sütik elmentésére és tárolására vonatkozó beállításokat.
Az internetböngészőt be lehet állítani úgy, hogy az elmentett sütikről minden alkalommal tájékoztasson
bennünket és megkérdezze, hogy az adott fájlt elmentse-e, vagy akár véglegesen kikapcsolható az összes vagy
némelyik süti elmentése.
A sütik kezelésének bekapcsolása és kikapcsolása a böngésző beállításaitól függ, melyeket a felhasználó
önállóan módosíthat. A böngésző sütikre vonatkozó beállításait az alábbi módon lehet megváltoztatni:







Internet Explorer böngésző
Mozilla Firefox böngésző
Chrome böngésző
Safari böngésző
Opera böngésző

A sütik használatának korlátozása negatívan befolyásolhatja a weblap megfelelő működését.
4. Weblapok látogatottságának elemzése
Weblapra vonatkozó statisztikák a Google Analytics felhasználásával
Ez a weblap Google Analytics eszközt használ, ami a Google Inc. („Google”) tulajdona, és melynek segítségével
a weblapok látogatottsága és statisztikája ellenőrizhető. A Google Analitycs a felhasználó készülékén elmentett
sütiket, ún. tesztfájlokat használ, melyek lehetővé teszik a weblap használatának elemzését. A weblap
használatára vonatkozó, sütik által összegyűjtött információk rendszerint a Google USA-ban található
szervereire kerülnek és ott lesznek elmentve.
Ha a weblapon IP-cím anonimizáló működik, akkor a Google az Ön IP-címét az Európai Unió egyik
tagországában vagy az Európai Gazdasági Közösség Megegyezését elfogadó egyik tagországban előzetesen
lerövidíti. Csak kivételes esetekben kerül lerövidítés céljából az IP-címe a Google USA-ban található szervereire.
Ezen a weblapon IP-cím anonimizáló működik. A weblap üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az
információkat a weblap használatának kiértékelésére használja, hogy jelentéseket készítsen a felhasználók

weblap-aktivitásáról és a weboldal üzemeltetőjének a weboldal használatával vagy internethasználattal
kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson.
A Google az Ön böngészője által kiadott IP-címet nem köti össze más, Google által tárolt adattal.
Megakadályozhatja a sütik elmentését a böngésző megfelelő beállításával. Felhívjuk azonban a figyelmét arra,
hogy ebben az esetben a weblap némelyik funkciója nem lesz elérhető.
A sütik által létrehozott és a weblap használatára vonatkozó adatok (az IP-címmel együtt) Google általi
rögzítését valamint az adatok feldolgozását a következő linken elérhető bővítmény letöltésével és telepítésével
is megakadályozhatja https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Ha nem kívánja letölteni a bővítményt, vagy ha mobileszköz böngészőjét használja, a sütik elmentésének
kikapcsolásához kattintson az alábbi hivatkozásra, mely a jövőben ellehetetleníti ennek a honlapnak
a használatára vonatkozó adatok küldését a Google Analytics számára (a funkció kizárólag ebben a
böngészőben és kizárólag ezen a weblap-címen működik; ha kitörli a sütiket a böngészőből, ismét rá kell
kattintani az alábbi hivatkozásra).
Google Analytics-hez való adatküldés kikapcsolása
További információt a használati feltételekre és az adatvédelemre vonatkozóan az alábbi honlapokon talál
www.google.com/analytics/terms/gb.html vagy www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.
5. Szerzői jog
© Copyright MANN+HUMMEL FT Poland Sp. z o.o. Sp. k. Minden jog fenntartva. A www.filtron.eu weblapon
feltüntetett minden információ - szöveg, kép, grafika, elrendezés jogilag védett.
6. Adatvédelmi szabályzat frissítése
A vállalat fenntartja jelen Adatvédelmi szabályzat módosításának jogát a felhasználók előzetes értesítése
nélkül. Az Adatvédelmi szabályzatban végrehajtott módosítások mindig ezen a honlapon lesznek feltüntetve.
A módosítások az Adatvédelmi szabályzat közzétételével lépnek életbe.
7. Elérhetőség
a www.filtron.eu weblapra vonatkozó kérdésekkel kapcsolatban kérjük az alábbi címre írjon:
kontakt@filtron.pl.

