SCANIA
ADATKEZELÉSI
TÁJÉKOZTATÓ
Nálunk, a Scania-nál alapvető érték az egyéneket megillető jogok tiszteletben tartása.
Ennek megfelelően járunk el, mikor kapcsolatba lépünk Önnel, mint nagyra értékelt
vásárlónkkal, gépjárművünk sofőrjével, globális szervezetünk munkavállalójával,
megbízható partnerünkkel/beszállítónkkal vagy abban az esetben, ha honlapunkat,
illetve irodáinkat, szervizeinket vagy valamely eseményünket látogatja.
Amennyiben a www.scania.com weboldalról elérhető szolgáltatások tekintetében a jelen
tájékoztató eltérően nem rendelkezik, személyes adatait a Scania CV AB (mint
adatkezelő) kezeli.
Az alábbi célok érdekében gyűjtjük személyes adatait:
•
•
•
•
•
•

termékeink szállítása, szolgáltatásaink nyújtása,
az Ön támogatása, valamint segítség nyújtása, amikor termékeinket és
szolgáltatásainkat használja, illetve igénybe veszi,
szerződéses kötelezettségek teljesítése, nyomon követése,
jogszabályi kötelezettségek, bűnügyi hatóságok, illetve egyéb hatóságok
kérelmeinek, kötelezéseinek teljesítése,
termékeinkkel és szolgáltatásainkkal, valamint közelgő eseményeinkkel
kapcsolatos tájékoztatás nyújtása,
a minőség növelése, valamint meglévő, illetve új termékeink és szolgáltatásaink,
valamint szervezetünk fejlesztése.

Mindenkor a személyes adatok bizalmas és biztonságos kezelésére törekszünk..
Előfordul, hogy megbízható partnerek közreműködését vesszük igénybe termékeink
szállítása és szolgáltatásaink nyújtása érdekében. Amennyiben személyes adatok
továbbítása válik szükségessé, gondoskodunk arról, hogy az érintett adatok kezelése
során a továbbiakban is garantált legyen a megfelelő védelmi szint.
Jelen adatkezelési tájékoztató az általunk kezelt személyes adatokra, az adatkezelés
céljára, valamint a személyes adatok védelmével kapcsolatos jogokra vonatkozó
információkat tartalmaz. Amennyiben kérdése merülne fel, kérjük, vegye fel velünk a
kapcsolatot itt vagy keresse fel helyi Scania kapcsolattartóját.
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ADATKEZELÉSI
TÁJÉKOZTATÓ –
GY.I.K.
Továbbítja a Scania a személyes adataimat harmadik felek részére?

Annak érdekében, hogy mind a termékek, mind a szolgáltatások tekintetében a legjobbat
nyújthassuk, megbízható partnerekből álló globális szervezetünket és hálózatunkat
hasznosítjuk. Ennek keretében bizonyos esetekben – időről-időre – a Scania Csoporton
belül, valamint az általunk igénybe vett megbízható partnereink számára továbbíthatjuk
személyes adatait.
Tipikusan az alábbi esetek merülhetnek fel:
•
•
•
•

amennyiben Ön a Scania Webshop-ban vásárol, személyes adatait továbbítjuk a
fizetést vagy a szállítást lebonyolító partnerünk részére;
személyes adatait külsős informatikai cégek által lefejlesztett, illetve
szolgáltatott informatikai rendszerekben is kezelhetjük;
az egyes rendezvények szervezéséhez, amelyen Ön is részt vesz, harmadik
feleket vehetünk igénybe a szállás, személyszállítás vagy egyéb tevékenységek
végett;
amennyiben Ön az Emergency Assistance szolgáltatásunkat igénybe veszi,
személyes adatait továbbíthatjuk többek között a vontatást lebonyolító cég
számára.

Amennyiben személyes adatait üzleti partnereinknek továbbítjuk, gondoskodunk arról,
hogy az általunk biztosított védelmi szint a továbbiakban is fennmaradjon. Személyes
adatait a hatóságok részére abban az esetben továbbítjuk, amennyiben jogszabály, vagy
bűnügyi, illetve egyéb hatóságok arra köteleznek minket.

Hol kezeli személyes adataimat a Scania?
A Scania egy, több, mint 100 országban működő globális vállalat. Erre tekintettel mind az
Európai Unión belül, s mind azon kívül sor kerülhet a személyes adatok (azok egésze
vagy egy része) kezelésére. Minden esetben gondoskodunk arról, hogy a személyes
adatok kezelése az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban történjen. A személyes
adatokat az Európai Unión kívülre megfelelő garanciák alapján továbbítjuk.
Adatkezelésen, a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek
összessége értendő, mint például a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás,
átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás,
terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy
összekapcsolás, korlátozás, törlés illetve megsemmisítés.
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Milyen módon valósul meg a személyes adataim védelme?
Elkötelezettek vagyunk személyes adatait megillető védelem folyamatos biztosítása
iránt. Az adatbiztonság garantálása érdekében megfelelő jogi, technikai, szervezési és
biztonsági intézkedéseket végzünk az adatok manipulációja, elvesztése,
megsemmisítése vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozása ellen.
Adatbiztonsági intézkedéseinket folyamatosan fejlesztjük az elérhető biztonsági
termékekkel és szolgáltatásokkal összhangban.

Meddig őrzik meg személyes adataimat?
Személyes adatait töröljük, amennyiben arra már nincs szükségünk:
•
•
•

az Önnel szemben fennálló szerződéses kötelezettségeink teljesítéséhez
azon cél teljesítéséhez, amely érdekében az adatot gyűjtöttük
a jogi kötelezettségeink teljesítéséhez

Részletes információkért kérjük, tekintse meg a www.scania.com weboldalon elérhető
piac, illetve szolgáltatás specifikus adatkezelési tájékoztatóinkat.

Milyen jogok illetik meg Önt?
Hozzáférési jog
Ön jogosult egy olyan nyilvántartás kivonatát kérni, amely megmutatja, hogy mely
személyes adatait kezeljük. Amennyiben megbizonyosodtunk személyazonosságáról, a
kért személyes adatokat biztonságos úton továbbítjuk az Ön részére.

A helyesbítéshez való jog
Ön jogosult személyes adatait frissíteni, annak érdekében, hogy mindenkor a helyes
adatokat kezeljük Önről.

Törléshez való jog
Ön jogosult személyes adatai törlését kérni, amennyiben az alábbi feltételek valamelyike
fennáll:
•
•
•

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat
gyűjtötték.
az adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásán alapul, és hozzájárulását
visszavonja.
az adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A tiltakozáshoz való jog
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Ön minden esetben jogosult a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében
történő kezelése ellen tiltakozni. Ez egy abszolút jog, amely azt jelenti, hogy amennyiben
Ön tiltakozik, személyes adatait közvetlen üzletszerzés céljából többé nem kezeljük.
Ön jogosult továbbá azon adatkezelések ellen tiltakozni, amelyeket jogos érdekünk
alapján végzünk. Ez esetben meg kell jelölni, hogy mely adatkezelés ellen és miért
tiltakozik. A személyes adatokat csak akkor vagyunk jogosultak tovább kezelni, ha
bizonyítjuk, hogy azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget
élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy azok jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult az adatok kezelésének ideiglenes korlátozását kérni. Az adatkezelés az
alábbi esetekben korlátozható:
•

•
•

amennyiben Ön úgy gondolja, hogy személyes adatai pontatlanok és azok
helyesbítését kérte. Ez esetben az adatkezelés korlátozása arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok
pontosságát.
amennyiben az adatkezelés jogellenes, azonban Ön ellenzi azok törlését, és
ehelyett azok korlátozását igényelni.
amennyiben nekünk már nincs szükségünk az adatokra, azonban Ön igényli
azokat jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében

Az adathordozhatósághoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait megkapja annak
érdekében, hogy azokat más adatkezelő részére továbbítsa. E jog csak abban az esetben
illeti meg, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy a közöttünk fennálló szerződésen
alapul.
A hozzájárulás visszavonásának lehetősége
Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, úgy jogosult hozzájárulását
bármikor visszavonni az alábbi címen, e-mail címen, vagy az e-mail üzenetekben
szereplő leiratkozási linken keresztül: dpo@scania.hu. A hozzájárulás visszavonása nem
érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Jogsértés közlése (panasz)
Amennyiben úgy véli, hogy személyes adatai kezelése jogszabályba ütközik, kérjük,
késedelem nélkül jelentse nekünk. Ön jogosult továbbá egy felügyeleti hatóságnál –
különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye, vagy a feltételezett jogsértés
helye szerinti tagállamban – panaszt tenni. Az illetékes felügyeleti hatóságok
elérhetőségei: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en

Kérdés esetén hogyan vehetem fel a Scania-val a kapcsolatot?
Bármely kérdés esetén forduljon bizalommal a Scania Csoport Adatvédelmi
Tisztviselőjéhez, vagy a Scania helyi kapcsolattartójához.
Telefonszám: +46 8 553 810 00
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Cím: Scania CV AB, ATT: Data Protection Office, ZCD, S-151 87 Södertälje, Sweden
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KEZELT ADATOK
A kezelt adatok köre az Ön és a Scania között fennálló kapcsolattól függően alakul. Az
alábbi táblázatokban részletes információt talál a különféle adatkezelési célok
érdekében kezelt személyes adatokról.

Milyen személyes adatokat kezelünk Önnel mint vásárlóval
kapcsolatban?
Amennyiben Ön és/vagy munkavállalói terméket vagy szolgáltatást rendelnek tőlünk,
úgy kapcsolattartás, valamint termékek kiszállítása, illetve szolgáltatások nyújtása
céljából az Ön elérhetőségi adatait kezeljük.
Amennyiben Ön egyéni vállalkozó, általunk kezelt adatai személyes adatoknak
minősülnek.

Miért kezeljük személyes A személyes adatai mely kategóriáit
adatait?
kezeljük?
•
•
Ajánlatadás
•

•
•
•
Szerződés teljesítése

•
Szolgáltatás és támogatás
nyújtása
Azon fejlesztésekkel,
termékekkel és
szolgáltatásokkal kapcsolatos
tájékoztatás, amely Önt
érdekelheti
Kérdőívek kitöltése a
teljesítést követően a
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•

•
•
•
•

Szervezeti adatok, mint például a
cégnév, ország, székhely, telefonszám
Elérhetőségi adatok (mint például név,
e-mail, telefonszám, cím)
Amennyiben Ön egyéni vállalkozó,
pénzügyi adatait is kezeljük, többek
között a hitelminősítéseket
Szervezeti adatok, mint például a
cégnév, ország, székhely, telefonszám
Elérhetőségi adatok (mint például név,
e-mail, telefonszám, cím)
Amennyiben Ön egyéni vállalkozó,
pénzügyi adatait is kezeljük, többek
között a hitelminősítéseket,
bankszámlaszámot, fizetéseket,
szerződéshez kapcsolódó adatokat,
különösen a szerződések számát,
rendelési számot, számlákkal
kapcsolatos adatokat
Elérhetőségi adatok (mint például név,
e-mail, telefonszám, cím)
Szervezeti adatok, mint például a
cégnév, ország, székhely, telefonszám

Jogalap

Jogos érdek

Szerződés
teljesítése

Szerződés
teljesítése

Elérhetőségi adatok (mint például név,
Jogos érdek
e-mail, telefonszám, cím)
Kapcsolattartási preferenciák
Elérhetőségi adatok (mint például név,
e-mail, telefonszám, cím)
Jogos érdek
Kapcsolattartási preferenciák

termékkel, valamint a
szolgáltatással kapcsolatban
fennálló elégedettségi szint
tekintetében

•
•
•
•

•

•
•
•
•
Javítási intézkedések
megtétele

•
•

•
•
•
•

Minőségelemzés, minőség
növelése, termékek,
szolgáltatások, valamint a
vállalat fejlesztése

•
•
•

•
•
Jogszabályi kötelezettségek,
valamint hatósági kötelezések,
megkeresések teljesítése

2020-01-24

•
•
•

Vásárlások, tranzakciók
Vezetési szokások (mint pl. vezetési
minták, geo-lokáció, üzemidő)
azonosítási adatok (mint pl.
járműazonosító adatok, vezetői ID)
jármű teljesítményével kapcsolatos
adatok (mint pl. járműalkatrészek
adatai, fogyasztás, fékhasználat,
sebességváltó, akkumulátor használat,
motorral kapcsolatos adatok,
hibajelentések)
IP cím, operációs rendszer, eszköz
típusa, applikáció neve, verziószáma,
böngésző típusa, verziószáma
Elérhetőségi adatok (mint például név,
e-mail, telefonszám, cím)
Szállítási cím
Vásárlások, tranzakciók
Vezetési szokások (mint pl. vezetési
minták, geo-lokáció, üzemidő)
azonosítási adatok (mint pl.
Jogos érdek
járműazonosító adatok, vezetői ID)
jármű teljesítményével kapcsolatos
adatok (mint pl. járműalkatrészek
adatai, fogyasztás, fékhasználat,
sebességváltó, akkumulátor használat,
motorral kapcsolatos adatok,
hibajelentések)
Elérhetőségi adatok (mint például név,
e-mail, telefonszám, cím)
Szállítási cím
Vásárlások, tranzakciók
Pénzügyi adatok (mint pl.
hitelminősítés, számlaszám, fizetések,
szerződéssel kapcsolatos adatok, mint
a szerződésszám, rendelési azonosító,
számlák)
Vezetési szokások (mint pl. vezetési
Jogos érdek
minták, geo-lokáció, üzemidő)
azonosítási adatok (mint pl.
járműazonosító adatok, vezetői ID)
jármű teljesítményével kapcsolatos
adatok (mint pl. járműalkatrészek
adatai, fogyasztás, fékhasználat,
sebességváltó, akkumulátor használat,
motorral kapcsolatos adatok,
hibajelentések)
Elérhetőségi adatok (mint például név,
e-mail, telefonszám, cím)
Szállítási cím
Vásárlások, tranzakciók
Pénzügyi adatok (mint pl.
hitelminősítés, számlaszám, fizetések,
szerződéssel kapcsolatos adatok, mint

Jogi
kötelezettség
teljesítése,
vagy jogos
érdek

•
•
•

Tájékoztatásadás a kért
információkról, valamint
frissítésekről

•

a szerződésszám, rendelési azonosító,
számlák)
Vezetési szokások (mint pl. vezetési
minták, geo-lokáció, üzemidő)
azonosítási adatok (mint pl.
járműazonosító adatok, vezetői ID)
jármű teljesítményével kapcsolatos
adatok (mint pl. járműalkatrészek
adatai, fogyasztás, fékhasználat,
sebességváltó, akkumulátor használat,
motorral kapcsolatos adatok,
hibajelentések)
Elérhetőségi adatok (mint például név,
Jogos érdek
e-mail, telefonszám, cím)

Milyen személyes adatokat kezelünk Önnel, mint sofőrrel kapcsolatban?
Ön mint sofőr, az alább megnevezett három fő módon kerülhet kapcsolatba a Scania-val.

Scania gépjármű vezetése
A jármű működésével kapcsolatos olyan adatokat gyűjtünk, mint például az üzemanyagfogyasztás, vezetési stílus, a jármű földrajzi helyzete, hibajelentések, stb. Ezen adatok
személyes adatokká válnak, ha valamely természetes személlyel kapcsolatba hozhatók.
A személyes adatokat az alábbi célok érdekében kezeljük:
•

az ügyfél által igényelt szolgáltatás teljesítése

•

járművel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása kérés esetén

•

távoli diagnosztika lefolytatása, valamint javítási és karbantartási tervek
elkészítése

•

támogatás nyújtása

•

szerződés teljesítése

•

minőségelemzés, minőség növelése, termékek, szolgáltatások, valamint a vállalat
fejlesztése

•

jogszabályi kötelezettségek, valamint hatósági kötelezések, megkeresések
teljesítése

•

a vonatkozó frissítésekről, újításokról való tájékoztatás küldése

A személyes adatokat az Ön munkáltatójától, vagy a járműből gyűjtjük, illetve bizonyos
esetben az informatikai rendszerünk generálja azokat.

Amennyiben a Scania által rendezett sofőr versenyen részt kíván venni, úgy bizonyos
személyes adatait – például nevét és elérhetőségi adatait - kezelnünk szükséges a
regisztráció és a versenyen történő részvétel érdekében. Ezen adatokat közvetlenül
Öntől gyűjtjük.

Amennyiben Ön veszélyhelyzetbe kerül az úton és úgy dönt, hogy a mi segítségünket
veszi igénybe, úgy bizonyos személyes adatokat szükséges kezelnünk annak érdekében,
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hogy azonosítsuk Önt, a veszélyhelyzet körülményeiről információt szerezzünk,
segítséget nyújtsunk, valamint, hogy felvegyük Önnel a kapcsolatot, illetve a
segítségnyújtással kapcsolatos további kommunikációt lebonyolíthassuk.

Miért kezeljük
személyes adatait?
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A személyes adatai mely kategóriáit
kezeljük?

Jogalap

Szerződéses
kötelezettségek
teljesítése, különösen:
• az ügyfél/Ön
munkáltatója által
igényelt
szolgáltatások
teljesítése
• járművel
kapcsolatos
szolgáltatás
nyújtása kérés
esetén
• távoli diagnosztika
lefolytatása,
valamint javítási és
karbantartási
tervek elkészítése
• támogatás nyújtása

•
•

•

•

•
•
Az ügyfél szerződéses
kötelezettségei
teljesítésének nyomon
követése

•

•
•
A vezetési versenyen való
részvétel feldolgozása

•
•
•
•
•

Segítségnyújtás az utakon

•
•
•

•
•
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Vezetési magatartás, mint pl. vezetési
stílus, ideértve a földrajzi helyzetet és az
üzemidőt is
Azonosító adatok, mint pl. rendszám, IP
cím, MAC azonosító, vezetői
azonosítószám, felhasználói azonosító az
informatikai rendszerben
Szerződés
A járműre vonatkozó teljesítmény
teljesítése
adatok, mint pl. a jármű alkatrészeiből
származó adatok, üzemanyagfogyasztás, fék használat, sebváltó,
akkumulátor használat, motor adatok,
hibajelentések
Az informatikai rendszerekben tárolt
naplózások

Vezetési magatartás, mint pl. vezetési
stílus, ideértve a földrajzi helyzetet és az
üzemidőt is
Azonosító adatok, mint pl. rendszám, IP
cím, MAC azonosító, vezetői
azonosítószám, felhasználói azonosító az
informatikai rendszerben
Jogos érdek
A járműre vonatkozó teljesítmény
adatok, mint pl. a jármű alkatrészeiből
származó adatok, üzemanyagfogyasztás, fék használat, sebváltó,
akkumulátor használat, motor adatok,
hibajelentések
Az informatikai rendszerekben tárolt
naplózások
Elérhetőségi adatok (mint például név,
email cím, telefonszám, cím)
Életkor
Hozzájárulás
Választott nyelv
Munkáltató cégneve
Elérhetőségi adatok (mint például név,
email cím, telefonszám, cím)
Szervezeti adatok, mint például a
cégnév, ország, székhely, telefonszám
Rendszám
Regisztrációs szám
Jogos érdek
A veszélyhelyzet leírása, ideértve az
esetleges fizikai sérülésre, valamint az
orvosi segítségnyújtásra vonatkozó
információkat is
Földrajzi helyzet
Távoli ellenőrzéshez szükséges
gépjármű adatok

•
•
•
Minőségelemzés, minőség
növelése, termékek,
szolgáltatások, valamint a
vállalat fejlesztése

•

•

•
•

Jogszabályi
kötelezettségek, valamint
hatósági kötelezések,
megkeresések teljesítése

•
•
•

•
•
•

Tájékoztatásadás a kért
információkról, valamint
frissítésekről
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•

Elérhetőségi adatok (mint például név,
email cím, telefonszám, cím)
Szervezeti adatok, mint például a
cégnév, ország, székhely, telefonszám
Vezetési magatartás, mint pl. vezetési
stílus, ideértve a földrajzi
helyzetet,üzemidőt és preferencia
beállításokat is
Azonosító adatok, mint pl. rendszám, IP
cím, MAC azonosító, vezetői
Jogos érdek
azonosítószám, felhasználói azonosító az
informatikai rendszerben
A járműre vonatkozó teljesítmény
adatok, mint pl. a jármű alkatrészeiből
származó adatok, üzemanyagfogyasztás, fék használat, sebváltó,
akkumulátor használat, motor adatok,
hibajelentések
Veszélyhelyzetben történő
segítségnyújtásra vonatkozó adatok
Elérhetőségi adatok (mint például név, email, telefonszám, cím)
Szállítási cím
Vásárlások, tranzakciók
Pénzügyi adatok (mint pl. hitelminősítés,
számlaszám, fizetések, szerződéssel
kapcsolatos adatok, mint a
Jogi
szerződésszám, rendelési azonosító,
kötelezettség
számlák)
teljesítése,
Vezetési szokások (mint pl. vezetési
vagy jogos
minták, geo-lokáció, üzemidő)
érdek
azonosítási adatok (mint pl.
járműazonosító adatok, vezetői ID
jármű teljesítményével kapcsolatos
adatok (mint pl. járműalkatrészek adatai,
fogyasztás, fékhasználat, sebességváltó,
akkumulátor használat, motorral
kapcsolatos adatok, hibajelentések)
Elérhetőségi adatok (mint például név, eJogos érdek
mail, telefonszám, cím)

•

•

Kérdőívek kitöltése a
teljesítést követően a
termékkel, valamint a
szolgáltatással
kapcsolatban fennálló
elégedettségi szint
tekintetében

•
•
•
•
•

•

Kérdőívek kitöltése a teljesítést
követően a termékkel, valamint a
szolgáltatással kapcsolatban fennálló
elégedettségi szint tekintetében
Szervezeti adatok, mint például a
cégnév, ország, székhely, telefonszám
Preferált kapcsolattartás
Vásárlások, tranzakciók
Vezetési szokások (mint pl. vezetési
minták, geo-lokáció, üzemidő)
azonosítási adatok (mint pl.
Jogos érdek
járműazonosító adatok, vezetői ID
jármű teljesítményével kapcsolatos
adatok (mint pl. járműalkatrészek adatai,
fogyasztás, fékhasználat, sebességváltó,
akkumulátor használat, motorral
kapcsolatos adatok, hibajelentések)
IP cím, operációs rendszer, eszköz
típusa, applikáció neve, verziószáma,
böngésző típusa, verziószáma

Milyen személyes adatokat kezelünk Önnel, mint munkavállalóval
kapcsolatban?
Amennyiben munkavállalás céljából a Scania-hoz benyújtja pályázatát, szükségünk van
bizonyos személyes adatokra (mint például elérhetőségi adatok, referenciák a korábbi
munkahelyekről, tanulmányok, oklevelek) annak érdekében, hogy jelentkezését
feldolgozhassuk.
A Scania-nál fennálló munkaviszonya alatt személyes adatait az alábbi célokból kezeljük:
•
•
•

munkaviszony nyilvántartása
munkáltatóra vonatkozó jogszabályi kötelezettségek teljesítése
jogos érdekünk alapján:
o a munkafolyamatok irányítása, tervezése, értékelése
o munkavállalók és vagyontárgyak védelme
o munkavállalókkal való kapcsolat fenntartása, munkavállalók tájékoztatása
o a tulajdonosok és a nyilvánosság irányában fennálló átláthatóság
biztosítása

Munkaviszonya megszűnését követően jogszabályi kötelezettségek teljesítése végett
kezeljük néhány személyes adatát (pl. munkaviszony időtartamára vonatkozó
információk).

Miért kezeljük
személyes adatait?
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A személyes adatai mely kategóriáit
kezeljük?

Jogalap

•
Személyzeti
nyilvántartások kezelése

•
•
•
•

Jogi kötelezettségek
teljesítése (mint pl.
hatósági megkeresések
teljesítése, rehabilitáció
dokumentálása, kollektív
szerződések teljesítése),
illetve bűnügyi vagy egyéb
hatósági megkeresések
teljesítése

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tervezés és nyomon
követés

•
•
•
•

Informatikai
rendszerünkhöz való
hozzáférés biztosítása,
rendszerek fejlesztése

Vészhelyzet esetén
biztonság garantálása
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•
•
•
•
•
•
•
•

Elérhetőségi adatok (mint például név,
email cím, telefonszám, cím)
Szerződés
Munkavállalói adatok (munkavállalói
teljesítése
szám, felhasználó ID, fotók)
Pénzügyi információk (fizetés, adók,
költségek, bankszámlaszám, stb.)
Elérhetőségi adatok (mint például név,
email cím, telefonszám, cím)
Munkavállalói adatok (munkavállalói
szám, felhasználó ID, fotók)
Állampolgárság
Születési idő
jogosítvány regisztrálása
Jogszabályi
Pénzügyi információ (mint pl. fizetés,
kötelezettség
adók)
teljesítése,
szakszervezeti tagság (kollektív
vagy jogos
szerződés teljesítése, szükséges adatok érdek
gyűjtése))
IT rendszerek és belépési rendszerek
naplózott adatai
applikációk és hálózati szolgáltatások
logolt adatai
kamerás megfigyelés, egyéb
képfelvételek
Elérhetőségi adatok (mint például név,
email cím, telefonszám, cím)
Munkavállalói adatok (munkavállalói
szám, felhasználó ID, fotók)
Jogos érdek
Szervezeti információk (munkavégzés
helye, költségközpont, közvetlen felettes,
stb.)
Teljesítményértékelés
Fejlődési tervek
Elérhetőségi adatok (mint például név,
email cím, telefonszám, cím)
Felhasználó ID
Jogos érdek
Felhasználói preferenciákra vonatkozó
rendszerbeállítások
Rendszerhasználat adatainak naplózása
Elérhetőségi adatok (mint például név,
email cím, telefonszám, cím)
Munkavállalói adatok (munkavállalói
Létfontosságú
szám, felhasználó ID, fotók)
érdek védelme
Közeli hozzátartozó
Állampolgárság
Születési idő

•
•
Munkavállalók és
vagyontárgyak védelme

Személyes adatok
továbbítása, amely a
munkavégzéshez
szükséges

Minőségelemzés, minőség
növelése, termékek,
szolgáltatások, valamint a
vállalat fejlesztése

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elérhetőségi adatok (mint például név,
email cím, telefonszám, cím)
Munkavállalói adatok (munkavállalói
szám, felhasználó ID, fotók)
Informatikai és belépési rendszerekhez
Jogos érdek
történő hozzáférési adatok naplózása
Applikációkon és hálózati
szolgáltatásokon keresztül történő ITnaplózások
Kamerás megfigyelés
Biztonsági incidens jelentése
Elérhetőségi adatok (mint például név,
email cím, telefonszám, cím)
Munkavállalói adatok (munkavállalói
szám, felhasználó ID, fotók)
Jogos érdek
Jogosítvány regisztrációja
Szerződésben feltüntetett személyes
adatok
Képek és videofelvételek
Elérhetőségi adatok (mint például név,
email cím, telefonszám, cím)
Munkavállalói adatok (munkavállalói
szám, felhasználó ID, fotók)
Állampolgárság
Születési idő
Jogosítvány regisztrációja
Jogos érdek
szervezeti információk (munkavégzés
helye, költség központ, közvetlen vezető,
stb.)
IT rendszerek és belépési rendszerek
naplózott adatai
applikációk és hálózati szolgáltatások
logolt adatai

•
Tájékoztatásadás a kért
információkról, valamint
frissítésekről

•

Elérhetőségi adatok (mint például név, eJogos érdek
mail, telefonszám, cím)

Milyen személyes adatokat kezelünk Önnel, mint üzleti
partnerrel/beszállítóval kapcsolatban?
Amennyiben Ön a Scania részére termékeket és szolgáltatásokat nyújtó beszállító
képviselőjeként jár el, úgy bizonyos személyes adatait (mint például elérhetőségi adatok
és azonosító adatok) kezeljük. Ezen adatokat az ajánlatok értékelése, a szerződések
kezelése, valamint a releváns IT-rendszerekhez való hozzáférés biztosítása végett
kezeljük.
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Miért kezeljük
személyes adatát?
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A személyes adatai mely kategóriáit
kezeljük?

Jogalap

•
Öntől, illetve
munkáltatójától kapott
ajánlat értékelése

•
•

•
Önnel vagy
munkáltatójával kötött
szerződés teljesítése

•
•

•
Informatikai
rendszereinkhez történő
hozzáférés biztosítása

Önnel illetve
munkáltatójával való
kapcsolattartás

•
•
•
•
•
•
•

Minőségelemzés, minőség
növelése, termékek,
szolgáltatások, valamint a
vállalat fejlesztése

•

•
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Elérhetőségi adatok (mint például név,
email cím, telefonszám, cím)
Szervezeti adatok, mint például a cégnév,
ország, székhely, telefonszám
Amennyiben Ön egyéni vállalkozó, úgy
pénzügyi adatait is kezeljük, különösen a
hitelminősítéseket és árakat
Elérhetőségi adatok (mint például név,
email cím, telefonszám, cím)
Szervezeti adatok, mint például a cégnév,
ország, székhely, telefonszám
Amennyiben Ön egyéni vállalkozó, úgy
pénzügyi adatait is kezeljük, különösen a
hitelminősítéseket, számlaszámokat és
fizetéseket
Elérhetőségi adatok (mint például név,
email cím, telefonszám, cím)
Felhasználó ID
Nyelvi beállítások a rendszerben
Rendszerhasználatra vonatkozó
naplózások
Elérhetőségi adatok (mint például név,
email cím, telefonszám, cím)
Szervezeti adatok, mint például a cégnév,
ország, székhely, telefonszám
Elérhetőségi adatok (mint például név,
email cím, telefonszám, cím)
Szervezeti adatok, mint például a cégnév,
ország, székhely, telefonszám
Amennyiben Ön egyéni vállalkozó, úgy
pénzügyi adatait is kezeljük, különösen a
hitelminősítéseket, számlaszámokat és
fizetéseket
rendszerünk használatával kapcsolatos
naplózott adatok

Jogos érdek

Jogos érdek

Jogos érdek

Jogos érdek

Jogos érdek

•
•
•

Jogszabályi
kötelezettségek, valamint
hatósági kötelezések,
megkeresések teljesítése

•
•
•
•
•
•
•
•

Tájékoztatásadás a kért
információkról, valamint
frissítésekről

•

Elérhetőségi adatok (mint például név,
email cím, telefonszám, cím)
Szervezeti adatok, mint például a cégnév,
ország, székhely, telefonszám
Amennyiben Ön egyéni vállalkozó, úgy
pénzügyi adatait is kezeljük, különösen a
hitelminősítéseket, számlaszámokat és
fizetéseket
Állampolgárság
Születési idő
Jogi
jogosítvány regisztrálása
kötelezettség
Pénzügyi információ (mint pl. fizetés,
teljesítése
adók)
szakszervezeti tagság (kollektív
szerződés teljesítése, szükséges adatok
gyűjtése))
IT rendszerek és belépési rendszerek
naplózott adatai
applikációk és hálózati szolgáltatások
logolt adatai
kamerás megfigyelés, egyéb
képfelvételek
Elérhetőségi adatok (mint például név, email, telefonszám, cím)

Jogos érdek

Milyen személyes adatokat kezelünk, ha weboldalunkat, illetve
üzlethelyiségeinket, szervizeinket látogatja?
Amennyiben üzlethelyiségeinket, szervizeinket, valamint az általunk szervezett
eseményeket látogatja, úgy a személyes adatok kezelésének célja az eredményes,
illetve biztonságos látogatás garantálása. A kezelt adatok köre többek között magában
foglalja az elérhetőségi adatokat, jogosítvány számot, étkezési szokásokat, valamint az
utazótársra vonatkozó információkat.
Amikor weboldalunkat látogatja, böngészője bizonyos személyes adatokat továbbít
részünkre, amelyek megmutatják, hogy Ön miként használja honlapunkat. Többek között
arra vonatkozó információkat kapunk, hogy Ön mobil készüléket vagy számítógépet
használ-e, mely régióban böngészik, milyen böngészőt használ. Ezen adatok segítenek
weboldalunk testreszabásában, valamint a böngészési élmény növelésében.
A weboldal használatára vonatkozó adatok gyűjtése érdekében meghatározott számú
cookie-t alkalmazunk honlapunkon. A cookie-kra vonatkozó részletesebb információkat
a Cookie tájékoztatónk tartalmaz.
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Miért kezeljük
személyes adatait?
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A személyes adatok mely kategóriáit
kezeljük?

Jogalap

Böngészési élmény
növelése

Weboldal használatának
értékelése, weboldal
javítása

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A látogatás céljának
teljesítése

•
•
•
•
•
•

Látogatók, valamint
cégünk vagyontárgyainak
védelme

•
•
•
•
•

Minőségelemzés, minőség
növelése, termékek,
szolgáltatások, valamint a
vállalat fejlesztése

•
•
•
•
•
•
•
•

Jogszabályi
kötelezettségek, valamint
hatósági kötelezések,
megkeresések teljesítése

•
•
•
•
•
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IP cím
Böngésző típusa és verziója
Operációsrendszer
Látogatás dátuma és időpontja
A vonatkozó weboldal URL címe
IP cím
Böngésző beállítások
A weboldalhoz való hozzáféréshez
használt eszköz típusa
Elérhetőségi adatok (mint például név,
email cím, telefonszám, cím)
Kísérő személy adatait (mint például név,
email cím, telefonszám, cím, életkor)
Szervezeti adatok, mint például a cégnév,
ország, székhely, telefonszám
Nyelv
Étel-preferenciák
Utazásra és szállásra vonatkozó
információk
Jogosítvány
Vendéglátó adatai
Informatikai és belépési rendszerhez való
hozzáférések naplózása
Applikációkon és hálózati
szolgáltatásokon keresztül történő ITnaplózások
Kamerás megfigyelés
Biztonsági incidensek jelentése
Elérhetőségi adatok (mint például név,
email cím, telefonszám, cím)
Utazótársra vonatkozó adatok (mint pl.
név, email cím, telefonszám, cím, életkor)
Szervezeti adatok, mint például a cégnév,
ország, székhely, telefonszám
nyelv
Utazással és szálláshellyel kapcsolatos
információk
jogosítvány
vendéglátóra vonatkozó adatok
Elérhetőségi adatok (mint például név,
email cím, telefonszám, cím)
Utazótársra vonatkozó adatok (mint pl.
név, email cím, telefonszám, cím, életkor)
Szervezeti adatok, mint például a cégnév,
ország, székhely, telefonszám
nyelv
Utazással és szálláshellyel kapcsolatos
információk
jogosítvány
vendéglátóra vonatkozó adatok

Jogos érdek

Jogos érdek

Jogos érdek

Jogos érdek

Jogos érdek

Jogi
kötelezettség
teljesítése,
vagy jogos
érdek

Tájékoztatásadás a kért
információkról, valamint
frissítésekről, ideértve a
webcast-okat és az éves
jelentéseket is
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•
•
•

Elérhetőségi adatok (mint például név,
email cím, telefonszám, cím)
Szervezeti adatok, mint például a cégnév, Jogos érdek
ország, székhely, telefonszám
nyelv

COOKIE
TÁJÉKOZTATÓ
Weboldalunkon cookie-kat használunk. Az alábbiakban többek között arra vonatkozó
részletes információkat talál, hogy mi az a cookie, mely cookie-kat használjuk, milyen
célból használjuk ezeket, valamint, hogyan lehet a cookie-kat blokkolni vagy törölni.
A weboldal, illetve annak funkcióinak használatához feltétlenül szükséges cookie-kat
leszámítva, csak olyan cookie-kat alkalmazunk, amelyekhez Ön hozzájárult, azáltal, hogy
a megfelelő gombra kattintott.

Mi az a cookie (“süti”)?
A cookie-k olyan, terjedelmüket tekintve kis információcsomagok, amelyek a weboldal
látogatásakor az Ön készülékére telepítődnek. Ezt követően, minden további
látogatáskor a cookie-k visszaküldésre kerülnek az eredeti weboldalra vagy egy másik
olyan oldalra, amely az adott cookie-t felismeri. A cookie-k lehetővé teszik a weboldal
számára, hogy az a felhasználó eszközét felismerje.
A cookie-k egy típusa véglegesen tárolja a fájlokat az Ön számítógépén. E cookie-kat
arra használjuk, hogy weboldalunkat az Ön beállításai és preferenciái szerint
alakíthassuk. További népszerű típusnak minősül az ún. relációs (“session”) cookie. A
weboldal látogatásakor, információk gyűjtése érdekében a cookie-k továbbításra
kerülnek az Ön számítógépe és a szerver között. A relációs cookie-k törlődnek az
internetböngésző bezárásával. A cookie-kra vonatkozó további információért kérjük,
látogasson el a következő weboldalra: www.allaboutcookies.org

Mire használjuk a cookie-kat?
A cookie-kat többek között a weboldalunk funkcionalitásának növelése érdekében
használjuk. A cookie-k lehetővé teszik különösen, a felhasználó azonosítását, ha a
felhasználó a weboldal biztonságos felületére lép be, továbbá az adott weboldalon
hozzáférhetővé tett információk meghatározását. A cookie-k segítségével
bejelentkezési adatok tárolására is sor kerülhet, azaz a felhasználó beléphet és
elhagyhatja a weboldalt az azonosítását szolgáló adatok minden egyes alkalommal
történő megadása nélkül. A cookie-k lehetővé teszik továbbá bizonyos információk (pl.
kedvenc termékek, stb.) tárolását a weboldalon. A cookie-kat a felhasználói
viselkedésekre vonatkozóstatisztikák készítése érdekében is használjuk, hogy a
böngészési élményt növelhessük.

Weboldalunkon használt cookie-k
A jelen weboldalon használt cookie-k:
•
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Permanens/állandó cookie-k (permanent cookies). Az állandó cookie-k
előre meghatározott ideig kerülnek tárolásra a felhasználó
számítógépén/eszközén. E cookie-k a felhasználók azonosítását
lehetővé tevő olyan információk gyűjtését szolgálják, mint például a

•
•

böngészési szokások vagy felhasználói preferenciák egy bizonyos
oldal vonatkozásában.
Relációs cookie-k (session cookies). Ezek a cookie-k ideiglenesek, a
böngésző bezárásával törlődnek.
Harmadik félhez tartozó cookie-k (third party cookies): E cookie-k
lehetővé teszik, hogy harmadik felek telepítsenek cookie-kat az Ön
készülékére. A harmadik fél cookie-kat böngészési előzmények
visszakövetésére használják, valamint e cookie-k lehetővé teszik, hogy
Facebook vagy Twitter fiókjára weboldalunkról tartalmat küldjön.

Az általunk használt cookie-kra vonatkozó részletesebb tájékoztatásért kérjük, tekintse
meg az alábbi táblázatot.

Cookie-k letiltása, illetve törlése
Weboldalunk látogatásakor arra kérjük, hogy válassza ki, mely cookie-k működését
engedélyezi. Amennyiben nem kívánja engedélyezni a cookie-k használatát,
böngészőjében beállíthatja azok tárolásának automatikus blokkolását, vagy kérheti,
hogy tájékoztatást kapjon, amikor egy weboldal cookie-kat szándékozik elhelyezni a
számítógépén. A korábbiak során tárolt cookie-k törlésére szintén fennáll a lehetőség.
További információért kérjük, keresse fel böngészőjének vonatkozó weboldalát.
Amennyiben weboldalunkat több különböző eszközről látogatja (számítógép, tablet vagy
okostelefon), a böngészési beállításokat valamennyi eszközön külön-külön kell
elvégezni.

2020-01-24

