ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT
A Scania Finance Magyarország Zrt. (székhelye: 2051 Biatorbágy, Rozália park 1., cégjegyzékszám:
13-10-040959, a továbbiakban: „Scania”) az alábbiakban részletes tájékoztatást nyújt a személyes
adatok kezelésének módjáról és terjedelméről, beleértve a személyes adatok kezelésével kapcsolatos
jogokat is.
Az adatvédelem prioritást jelent a Scania számára és a személyes adatok kezelését szigorúan bizalmasan
végezzük. A személyes adatok a hatályos adatvédelmi szabályozásnak megfelelően, különösen az
általános adatvédelmi rendelettel ((EU) 2016/679 rendelete, „GDPR”) összhangban kezeljük.
A Scania adatkezelőként gyűjt, tárol és használ (és más módokon kezel) személyes adatokat, különösen
az alábbi érintettek vonatkozásában:
• ügyfelek és más személyek, például magánszemélyek, akik a Scaniaval adásvételi szerződést,
pénzügyi lízingszerződést, gépjárműbérleti szerződést, pénzügyi szolgáltatások nyújtására
vonatkozó szerződést vagy gépjárműbérleti szerződést egyéb kapcsolódó szolgáltatásokkal (a
„Szerződés”) kötnek, vagy a Scaniaval olyan tárgyalásokba bocsátkoznak, amelynek célja a
Szerződés megkötése vagy a tárgyalások a Szerződés megkötésével kapcsolatosak (az
„Ügyfelek”);
• az Ügyfél nevében eljáró személyek;
• azon személyek, akik a Scania potenciális ügyfelei lehetnek;
• azon személyek, akik kapcsolatban állnak az Ügyféllel vagy egy potenciális ügyféllel (pl.:
házastárs, kezes, az Ügyfél munkavállalója, az Ügyfél járművének sofőre, az Ügyfél fogyasztója,
stb.); vagy
• a www.scania.hu weboldal látogatói
(a továbbiakban együttesen mint “Érintettek”).
Az alábbiakban részletes bemutatásra kerülnek azon megfelelő célok, melyek érdekében a személyes
adatokat kezeljük.
AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI
A Scania az alábbi célok tekintetében jogosult személyes adatok kezelésére:
• Tárgyalások a Szerződés megkötése céljából vagy a Szerződés megkötésével kapcsolatban;
• Az Ügyfél finanszírozási kérelmével kapcsolatos kommunikáció és az ilyen kérelmek
feldolgozása;
• Az Ügyfél hitelképességének, hiteltörténetének és megbízhatóságának felmérése, amely
szükséges az Ügyfél finanszírozási kérelmének elbírálása tekintetében;
• A Szerződés teljesítése;
• Jogszabályoknak való megfelelés – a Scaniara vonatkozó jogi kötelezettségeknek való megfelelés
(úgymint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2017. évi LIII. törvény, adózási és könyvviteli jogszabályok, stb.); a jogszabályoknak való
megfelelés szintén magába foglalja a bűnüldöző szervek és más hatóságok számára történő
adatszolgáltatást az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban;
• Az adatkezelő jogos érdeke – az adatkezelő jogainak és jog által védett érdekeinek védelme,
úgymint az Ügyfél megbízhatóságának, hitelképességének és hiteltörténetének felmérése; a Scania

eszközeinek védelme (például a bérelt gépjárművek esetében); a szerződésből eredő vagy azzal
kapcsolatos igények kezelése és összegyűjtése; a SCANIA CV AB (székhelye: Södertälje, S15184, Svédország) és minden más Volkswagen csoport tagjának tájékoztatása a Scania pénzügyi
teljesítményéről, stb;
• Tárgyalások kiegészítő biztosítási termékekről szóló szerződések megkötése céljából;
• Biztosított esemény rendezésével kapcsolatos segítségnyújtás;
• Kereskedelmi tájékoztatás küldése és az Ügyfél megkeresése további kereskedelmi
ajánlatokkal – a Scania vagy harmadik személy (például biztosító társaságok) termékeinek és
szolgáltatásainak felajánlása.
KEZELT SZEMÉLYES ADATOK
A Scania az adatkezelés célja szerint különösen az alábbi személyes adatokat jogosult kezelni:
Érintettek adatai

Az adatkezelés céljai:

Tárgyalások a Szerződés megkötése céljából vagy a Szerződés megkötésével
kapcsolatban, Az Ügyfél finanszírozási kérelmével kapcsolatos kommunikáció
Azonosítás és
és a kérelmek feldolgozása, Az Ügyfél hitelképességének, hiteltörténetének és
elérhetőségi
megbízhatóságának felmérése, mely szükséges az Ügyfél finanszírozási
adatok (különösen
kérelmének elbírálása érdekében, A Szerződés teljesítése, Jogszabályoknak
név, vezetéknév;
való megfelelés, Az adatkezelő jogos érdeke, Tárgyalások kiegészítő biztosítási
cím; üzleti név;
termékekről szóló szerződések megkötése céljából, Biztosított esemény
igazolványszám,
rendezésével kapcsolatos segítségnyújtás, Kereskedelmi tájékoztatás küldése és
adószám; telefon)
az Ügyfél megkeresése további kereskedelmi ajánlatokkal (amennyiben az
Ügyfél ehhez hozzájárul).
Személyazonosító
szám

Jogszabályoknak való megfelelés, Az adatkezelő jogos érdeke, Tárgyalások
kiegészítő biztosítási termékekről szóló szerződések megkötése céljából.

Születési idő

Tárgyalások a Szerződés megkötése céljából vagy a Szerződés megkötésével
kapcsolatban, Az Ügyfél finanszírozási kérelmével kapcsolatos kommunikáció
és a kérelmek feldolgozása, Az Ügyfél hitelképességének, hiteltörténetének és
megbízhatóságának felmérése, mely szükséges az Ügyfél finanszírozási
kérelmének elbírálása érdekében, A Szerződés teljesítése, Jogszabályoknak
való megfelelés, Az adatkezelő jogos érdeke, Tárgyalások kiegészítő biztosítási
termékekről szóló szerződések megkötése céljából, Biztosított esemény
rendezésével kapcsolatos segítségnyújtás.

Állampolgárság

Tárgyalások a Szerződés megkötése céljából vagy a Szerződés megkötésével
kapcsolatban, Az Ügyfél finanszírozási kérelmével kapcsolatos kommunikáció
és a kérelmek feldolgozása, Az Ügyfél hitelképességének, hiteltörténetének és
megbízhatóságának felmérése, mely szükséges az Ügyfél finanszírozási
kérelmének elbírálása érdekében, Jogszabályoknak való megfelelés, Az
adatkezelő jogos érdeke, Tárgyalások kiegészítő biztosítási termékekről szóló
szerződések megkötése céljából, Biztosított esemény rendezésével kapcsolatos
segítségnyújtás, Tárgyalások kiegészítő biztosítási termékekről szóló
szerződések megkötése céljából.
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Tárgyalások a Szerződés megkötése céljából vagy a Szerződés megkötésével
kapcsolatban, Az Ügyfél finanszírozási kérelmével kapcsolatos kommunikáció
Személyazonosság
és a kérelmek feldolgozása, Az Ügyfél hitelképességének, hiteltörténetének és
igazolása céljából
megbízhatóságának felmérése, mely szükséges az Ügyfél finanszírozási
tárolt személyes
kérelmének elbírálása érdekében, A Szerződés teljesítése, Jogszabályoknak
adat
való megfelelés, Az adatkezelő jogos érdeke, Tárgyalások kiegészítő biztosítási
termékekről szóló szerződések megkötése céljából.

E-mail

Tárgyalások a Szerződés megkötése céljából vagy a Szerződés megkötésével
kapcsolatban, Az Ügyfél finanszírozási kérelmével kapcsolatos kommunikáció
és a kérelmek feldolgozása, Az Ügyfél hitelképességének, hiteltörténetének és
megbízhatóságának felmérése, mely szükséges az Ügyfél finanszírozási
kérelmének elbírálása érdekében, A Szerződés teljesítése, Jogszabályoknak
való megfelelés, Kereskedelmi tájékoztatás küldése és az Ügyfél megkeresése
további kereskedelmi ajánlatokkal.

Banki adatok
(különösen
bankszámlaszám,
bank neve)

Tárgyalások a Szerződés megkötése céljából vagy a Szerződés megkötésével
kapcsolatban, Az Ügyfél finanszírozási kérelmével kapcsolatos kommunikáció
és a kérelmek feldolgozása, Az Ügyfél hitelképességének, hiteltörténetének és
megbízhatóságának felmérése, mely szükséges az Ügyfél finanszírozási
kérelmének elbírálása érdekében, A Szerződés teljesítése, Jogszabályoknak
való megfelelés, Az adatkezelő jogos érdeke.

Információk a
Szerződésről
(szerződés száma,
dátum, stb.)

A Szerződés teljesítése, Jogszabályoknak való megfelelés.

Jármű működési
és lokalizációs
adatai

A Szerződés teljesítése, Az adatkezelő jogos érdeke.

Alvázszám és a
járművel
kapcsolatos más
adatok

Tárgyalások a Szerződés megkötése céljából vagy a Szerződés megkötésével
kapcsolatban, Az Ügyfél finanszírozási kérelmével kapcsolatos kommunikáció
és a kérelmek feldolgozása, Az Ügyfél hitelképességének, hiteltörténetének és
megbízhatóságának felmérése, mely szükséges az Ügyfél finanszírozási
kérelmének elbírálása érdekében, A Szerződés teljesítése, Jogszabályoknak
való megfelelés, Az adatkezelő jogos érdeke.

Azon személyek
adatai, akik
kapcsolatban
állnak az Ügyféllel
vagy egy
potenciális
ügyféllel

Tárgyalások a Szerződés megkötése céljából vagy a Szerződés megkötésével
kapcsolatban, Az Ügyfél finanszírozási kérelmével kapcsolatos kommunikáció
és a kérelmek feldolgozása, Az Ügyfél hitelképességének, hiteltörténetének és
megbízhatóságának felmérése, mely szükséges az Ügyfél finanszírozási
kérelmének elbírálása érdekében, A Szerződés teljesítése, Jogszabályoknak
való megfelelés, Az adatkezelő jogos érdeke, Biztosított esemény rendezésével
kapcsolatos segítségnyújtás.

Személyes adatok,
melyek jelzik, hogy
az Ügyfél
Szerződéshez
kapcsolódó

Tárgyalások a Szerződés megkötése céljából vagy a Szerződés megkötésével
kapcsolatban, Az Ügyfél finanszírozási kérelmével kapcsolatos kommunikáció
és a kérelmek feldolgozása, Az Ügyfél hitelképességének, hiteltörténetének és
megbízhatóságának felmérése, mely szükséges az Ügyfél finanszírozási
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kötelezettségei
miképp vannak
biztosítva

Az Ügyfél
hitelképességére és
megbízhatóságára
vonatkozó adatok

kérelmének elbírálása érdekében, A Szerződés teljesítése, Jogszabályoknak
való megfelelés, Az adatkezelő jogos érdeke.

Tárgyalások a Szerződés megkötése céljából vagy a Szerződés megkötésével
kapcsolatban, Az Ügyfél finanszírozási kérelmével kapcsolatos kommunikáció
és a kérelmek feldolgozása, Az Ügyfél hitelképességének, hiteltörténetének és
megbízhatóságának felmérése, mely szükséges az Ügyfél finanszírozási
kérelmének elbírálása érdekében, A Szerződés teljesítése, Jogszabályoknak
való megfelelés, Az adatkezelő jogos érdeke.

SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK MÓDJA
A Scania az Ügyfél, vagy más Érintett személyes adatainak biztonságát elektronikus vagy papíralapú
formában biztosítja, és jogosult ezen személyes adatokat manuális vagy automatizált módon kezelni. Az
Ügyfél, vagy más Érintett személyes adatai a Scania információs rendszereiben lesznek eltárolva
minden más adattal és információval együtt, amelyek az Ügyfélre vagy más Érintettre,
hitelképességükre, hiteltörténetükre, valamint pénzügyi helyzetükre vonatkoznak. Az említett adatokat
az Ügyfél vagy más Érintett bocsátja a Scania rendelkezésére vagy a Scania harmadik személytől vagy
saját tevékenysége útján szerzi azokat.
A jogszabályoknak való megfelelés céljából, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről
és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: „Pmt.”) 7. § (8) alapján a Scania
köteles fénymásolatot készíteni az Ügyfél személyazonosságát igazoló dokumentumról (az Ügyfél
egyidejű tájékoztatásával) és nyilvántartani az Ügyfél személyazonosító számát.
SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI
A személyes adatok kizárólag a Scania erre jogosult munkavállalói, vagy a Scania adatfeldolgozói és a
közös adatkezelői számára kerülnek átadásra, kizárólag olyan mértékben, amely szükséges az
adatkezelés vonatkozó céljainak teljesítéséhez, illetve amennyiben alkalmazandó, az Érintettek a
személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásán alapulva.
A Scania anonimizálhatja az Ügyfél személyes adatait és ezen adatok alapján összevont jelentéseket
készíthet, melyeket elsősorban a SCANIA CV AB anyavállalatnak (székhelye: Södertälje, S-15184,
Svédország) és más Volkswagen csoportba tartozó társaságoknak továbbít, annak érdekében, hogy
tájékoztassa őket a pénzügyi helyzetéről.
A Scania által kezelt személyes adatok címzettjeinek aktuális listája az Ügyfél és más Érintettek számára
elérhető az adatvédelmi tisztviselő számára a dpoSF@scania.hu e-mail címére küldött kérelem útján a
Szerződés megkötését követően, vagy annak fennállása alatt bármikor.
A jog által meghatározott esetekben a Scania jogosult és/vagy köteles továbbítani a személyes adatokat
az alkalmazandó jogi szabályozás alapján a bűnüldöző szervek és más hatóságok számára.
ADATMEGŐRZÉSI IDŐ
A Scania addig kezeli a személyes adatokat, amíg az a vonatkozó szerződéses kapcsolatból eredő
minden jog és kötelezettség biztosításához szükséges, és abban az időszakban, amelyben a Scania
adatkezelőként köteles megőrizni a személyes adatokat az alkalmazandó jogi szabályozás értelmében
vagy abban az időszakban, amelyre az Érintett az adatkezeléshez hozzájárulását adta.
Az adatkezelés céljának függvényében a Scania az alábbi időtartamokig kezeli a személyes adatokat:
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Az adatkezelés célja

Adatmegőrzési idő
A személyes adat átadásától számított 6 hónapig, ha a Szerződés nem
jön létre.

Tárgyalások a Szerződés
megkötése céljából vagy a
Szerződés megkötésével
kapcsolatban

Ha a Szerződés létrejön az Érintett és a Társaság között, akkor a
Szerződés időtartamáig és a Szerződés megszűnését követő 5 évig
vagy, adott esetben, addig az időszakig, ameddig a Scanianak igénye
áll fenn az Ügyféllel szemben a Szerződés alapján (ha a Szerződés
megszűnése után a Scanianak igénye keletkezik az Ügyféllel szemben
a Szerződésből eredően).
A személyes adat átadásától számított 6 hónapig, ha a Szerződés nem
jön létre.

Az Ügyfél finanszírozási
kérelmével kapcsolatos
kommunikáció és a
kérelmek feldolgozása

Az Ügyfél
hitelképességének,
hiteltörténetének és
megbízhatóságának
felmérése, mely szükséges
az Ügyfél finanszírozási
kérelmének elbírálása
érdekében

Ha a Szerződés létrejön az Érintett és a Társaság között, akkor a
Szerződés időtartamáig és a Pmt. 56. § (2) értelmében a Szerződés
megszűnését követő 8 évig vagy, adott esetben, addig az időszakig,
ameddig a Scanianak igénye áll fenn az Ügyféllel szemben a
Szerződés alapján (ha a Szerződés megszűnése után a Scanianak
igénye keletkezik az Ügyféllel szemben a Szerződésből eredően).
A személyes adat átadásától számított 6 hónapig, ha a Szerződés nem
jön létre.
Ha a Szerződés létrejön az Érintett és a Társaság között, akkor a
Szerződés időtartamáig és a Pmt. 56. § (2) értelmében a Szerződés
megszűnését követő 8 évig vagy, adott esetben, addig az időszakig,
ameddig a Scanianak igénye áll fenn az Ügyféllel szemben a
Szerződés alapján (ha a Szerződés felmondása után a Scanianak
igénye keletkezik az Ügyféllel szemben a Szerződésből eredően).

A Szerződés teljesítése

A Szerződés megszűnését követő 5 évig vagy, adott esetben, addig az
időszakig, ameddig a Scanianak igénye áll fenn az Ügyféllel szemben
a Szerződés alapján (ha a Szerződés megszűnése után a Scanianak
igénye keletkezik az Ügyféllel szemben a Szerződésből eredően).

Jogszabályoknak való
megfelelés

Az alkalmazandó jogi szabályozás által előírt időtartamon keresztül.

Az adatkezelő jogos érdeke

Az adatkezelés egyes meghatározott céljaihoz szükséges időtartamon
keresztül kivéve, ha speciális jogszabály másképp rendelkezik.

Tárgyalások kiegészítő
biztosítási termékekről
szóló szerződések
megkötése céljából

Mindaddig, amíg a biztosítási szerződés megkötésére irányuló
tárgyalások folyamatban vannak, kivéve, ha igazolható ok merül fel a
személyes adat hosszabb ideig tartó megőrzése érdekében adott
ügyhöz kapcsolódóan.

Biztosított esemény
rendezésével kapcsolatos
segítségnyújtás

Az alkalmazandó jogi szabályozás által előírt időtartamon keresztül
vagy, adott esetben, ameddig ez szükséges az adott ügyhöz
kapcsolódóan.
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Kereskedelmi tájékoztatás
küldése és az Ügyfél
megkeresése további
kereskedelmi ajánlatokkal

Abban az időszakban, amelyre kereskedelmi tájékoztatás küldésére
szóló hozzájárulást adtak vagy, adott esetben, az adatkezeléshez adott
hozzájárulás visszavonásáig vagy, adott esetben, az alkalmazandó
jogszabállyal összhangban.

SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE HOZZÁJÁRULÁS ALAPJÁN
Az alábbiak hozzájárulás alapján kerülnek kezelésre:
a) személyes adatok, beleértve a nevet, vezetéknevet, posta- és e-mail címet, melyek a Scania vagy
harmadik személy termékeinek és szolgáltatásainak elektronikus (e-mail) vagy postai
szolgáltató útján történő felajánlása céljából kerülnek kezelésre (marketing/kereskedelmi célú
megkeresés).
Az Ügyfél elismeri, hogy a hozzájárulás megadása önkéntes alapon történt és a dpoSF@scania.hu címre
küldött e-mail útján vagy kereskedelmi célú megkeresés részeként küldött e-mailben található linken
keresztül írásban vonható vissza. A kereskedelmi célú megkereséshez adott hozzájárulás visszavonásig
érvényes. A hozzájárulás Ügyfél vagy más Érintett általi megtagadása nincs hatással a Szerződés
megkötésének lehetőségére. Mindazonáltal, ha a kereskedelmi célú megkereséshez nem járulnak hozzá,
a Scania akkor is jogosult hasonló termékekről és szolgáltatásokról szóló kereskedelmi tájékoztatás
küldésére (direkt marketing), kivéve, ha a címzett korábban kifejezetten ellenezte az ilyen jellegű
marketingkommunikációt.
NYILVÁNOS NYILVÁNTARTÁSOK ÉS MAGÁNSZEMÉLYEK ÁLTAL VEZETETT
NYILVÁNTARTÁSOK
A Scania az Érintettek hozzájárulása nélkül is kezelhet, gyűjthet és megőrizhet az Érintett
hitelképességével, hiteltörténetével és megbízhatóságával kapcsolatos személyes adatokat, annak
céljából, hogy meg tudja határozni a Szerződésből eredő kockázatokat, amellyel a Scanianak szembe
kell néznie. Ennek céljából, a Scania kérelmeket is nyújthat be ingatlan nyilvántartókhoz vagy további
adatbázisok kezelőjéhez, amelyek ingatlanokról vagy magánszemélyek vagy jogi személyek
ingatlanviszonyairól tartalmaznak információkat – úgymint, nyilvános nyilvántartások, pl.: a
cégjegyzék, az ingatlan nyilvántartás, a hitelbiztosítéki nyilvántartás, a zálogjogi nyilvántartás,
adóhatósági nyilvántartások (pl.: végrehajtási eljárás alatt álló adózók listája) stb. A Scania
felhasználhatja az így megszerzett adatokat, hogy felmérje az Érintettek hitelképességét, hiteltörténetét
és megbízhatóságát, vagy arra, hogy ellenőrizze az Érintett által szolgáltatott adatok valódiságát.
Az előző bekezdésben említett célok érdekében, a Scania gyűjtheti, további adatkezelést folytathat és
összehasonlíthatja az Érintett személyes adatait harmadik személyek adatbázisaival. A Scania annak
érdekében, hogy felmérje az esetleges kockázatokat az Érintett hitelképességével, hiteltörténetével és
megbízhatóságával kapcsolatban ellenőrzi a BISZ Zrt. üzemeltet Központi Hitelinformációs Rendszer
(„KHR”) adatbázisát; a KHR-ben kezelt személyes adatok kezelésével kapcsolatos további
információkért, kérjük keresd fel a http://www.bisz.hu/khr weboldalt.
HARMADIK SZEMÉLYEK SZEMÉLYES ADATAI
Harmadik személyek személyes adatai, úgy, mint a munkavállalók és az Ügyféllel együttműködő más
személyek adatai, az Ügyfél nevében eljáró személyek adatai, a Scania potenciális vevőinek adatai és
az Ügyféllel vagy egy potenciális vevővel kapcsolatban álló személyek adatai (pl.: házastárs,
garanciavállaló, az Ügyfél munkavállalója, az Ügyfél sofőre, az Ügyfél fogyasztója, stb.) valamint
egyéb adatok, melyeket az Ügyfél a Szerződés végrehajtásával vagy teljesítésével kapcsolatban bocsájt
a Scania rendelkezésére, az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak megfelelően kerülnek kezelésre.
Az Ügyfél ezúton elismeri, hogy a Scania harmadik személyek adatait a Szerződés fennálltának
időtartama alatt és speciális jogszabály által előírt időszakon keresztül fogja kezelni, vagy ennél
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hosszabb ideig, amennyiben az adatok megőrzése meghatározott esetekben szükséges és ésszerű.
Amennyiben az Ügyfél a Szerződéshez kapcsolódó szerződéskötési tárgyalásokkal összefüggésben,
vagy más körülmények között harmadik személyek személyes adatait a Scania rendelkezésére bocsátja,
az Ügyfél garantálja, hogy a GDPR rendelkezéseinek megfelelően tájékoztatja a harmadik személyeket
a Scania által folytatott adatkezelés tényéről. Amennyiben ez szükséges, beszerezi hozzájárulásukat is
(mely megfelel az érvényes hozzájárulással szemben támasztott érvényes és alkalmazandó jogszabályi
követelményeknek, nevezetesen önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű) személyes
adataik Scaniaval történő közléséhez és azok, a Scania által a Szabályzatban meghatározott célokra
folytatott további kezeléséhez. A Scania kérelmére, a harmadik személy személyes adatait a Scaniaval
közlő Ügyfél köteles bemutatni a harmadik személytől származó hozzájárulást.
KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK
A Szerződéssel összefüggésben, az Ügyfél számára digitális tachográffal és gépjárműflották
irányításával, sofőrképzéssel és betanítással, valamint más kapcsolódó szolgáltatással (“Kapcsolódó
Szolgáltatások”) összefüggő szolgáltatások teljesítésére kerülhet sor. Az Ügyfél elismeri, hogy az
Érintettek vonatkozásában történő adatvédelem és adatkezelés a Kapcsolódó Szolgáltatásokkal
összefüggésben külön dokumentumban van szabályozva, mely a SCANIA KAPCSOLÓDÓ
SZOLGÁLTATÁSOKKAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS ÉS ADATVÉDELEM címet viseli, és melyet
a Scania CV AB anyavállalat szövegezett és hagyott jóvá; a dokumentum elérhető a
https://www.scania.com/content/dam/scanianoe/market/hu/experiencescania/pdf_files/gdpr/finance/HU_GDPR_Connected_Services.pdf weboldalon.
ÉRINTETTEK JOGAI
Az Érintettek jogszabályból eredő jogokkal rendelkeznek személyes adatik kezelésével összefüggésben,
amelyeket bármikor gyakorolhat. Ebbe a körbe tartozik (i) a személyes adatokhoz való hozzáférés joga,
(ii) a pontatlan személyes adat helyesbítéséhez és a hiányos személyes adat kiegészítéséhez való jog,
(iii) a személyes adat törléséhez való jog, ha a személyes adat már nem szükséges azon célokhoz, melyek
érdekében gyűjtötték vagy más módon kezelték vagy ha időközben kiderült, hogy a személyes adatokat
jogszerűtlenül kezelték, (iv) az adatkezelés korlátozásához való jog, (v) az adathordozhatósághoz való
jog, (vi) a tiltakozáshoz való jog, melyet követően a személyes adat kezelését megszüntetik, kivéve ha
bizonyítható olyan lényeges jogos érdek fennállta, mely megelőzi az Érintett érdekeit, jogait és
szabadságait, nevezetesen, ha ezen jogos érdek jogi igények érvényesítéshez kapcsolódik, (vii) a
Felügyeleti Hatósághoz való fordulás joga.
•

Személyes adatokhoz való hozzáférés joga: ha tudni szeretné, hogy a Scania kezeli-e személyes
adatait, jogosult erről tájékoztatást kérni, és amennyiben a Scania kezel személyes adatot, jogosult
személyes adataihoz hozzáférni. Meglapozatlan, túlzó vagy ismétlődő kérelmek esetében a Scania
jogosult ésszerű díjat felszámítani az adott személyes adatról készített másolat fejében vagy
megtagadhatja a kérelem teljesítését (ez az analógia alkalmazandó az alábbi valamennyi jog
érvényesítése esetén is).

•

A pontatlan személyes adat helyesbítéséhez és a hiányos személyes adat kiegészítéséhez való
jog: ha úgy érzi, hogy a Scania által kezelt személyes adatai pontatlanok vagy hiányosak, jogosult
azok helyesbítését vagy kiegészítését kérelmezni. A Scania ezzel egy időben, késedelem nélkül
helyesbíti és kiegészíti személyes adatait, ugyanakkor minidig vegye figyelembe a műszaki
megvalósíthatóságot.

•

Törléshez való jog: amennyiben ezt kéri, a Scania törölni fogja személyes adatait, feltéve hogy (i)
már nem szükségesek azon célokhoz, melyek érdekében gyűjtötték azokat vagy más módon
kezelték, (ii) kezelésük jogszerűtlen, (iii) az adatkezelés ellen tiltakozik és személyes adatának
kezeléséhez nem kapcsolódik lényeges jogos érdek, vagy (iv) a Scania jogszabály alapján köteles
törölni azokat.
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•

Személyes adat kezelésének korlátozásához való jog: ha az adatkezelés korlátozását kérelmezi,
a Scania a személyes adatokat hozzáférhetetlenné teszi, időlegesen eltávolítja vagy megőrzi az
adatokat vagy egyéb adatkezelési tevékenységet végez, amely szükséges a gyakorolt jog megfelelő
teljesítéséhez.

•

Adathordozhatósághoz való jog: ha hozzájárulása vagy a Szerződés alapján a kezelt adatok
harmadik személynek történő továbbítására kéri a Scaniat, akkor az adathordozhatósághoz való
jogát gyakorolja. Ha ezen jog gyakorlása más személy jogait és szabadságát hátrányosan érinti, a
Scania nem teljesítheti a kérését.

•

A tiltakozáshoz való jog: a Scania jogos érdekeinek védelme érdekében kezelt személyes adatok
kezelése elleni tiltakozáshoz való jog. Ha az adatkezeléshez szükséges, az Érintett jogait és
szabadságait megelőző lényeges jogos érdek meglétét nem lehet bizonyítani, a Scania a tiltakozásra
válaszul késedelem nélkül megszüntetni az adatkezelést. Amennyiben az Érintett tiltakozása
elsősorban a hírlevelek küldése ellen irányul, kérjük, használja a tőlünk kapott legutóbbi hírlevél
alján található linket, hogy leiratkozzon a hírlevélről és megszüntesse a kapcsolódó adatkezelést.

Amennyiben úgy véli, hogy a jogait megsértették, a Scania azt javasolja, hogy kezdeményezzen
egyeztetést az adatkezelővel úgy, hogy közvetlenül felveheti a kapcsolatot az adatvédelmi tisztviselővel
a dpoSF@scania.hu e-mail címen. Ha az ilyen egyeztetés nem vezet eredményre, vagy ha az érintett
személy nem kíván részt venni ilyen tevékenységben, a bírósághoz vagy a szokásos tartózkodási helye,
a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban működő felügyeleti hatósághoz
fordulhat. Magyarországon a felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz (NAIH), amely kapcsolati adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor
22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal:
www.naih.hu.
A fenti jogok érvényesítésére irányuló, ismétlődő vagy nyilvánvalóan megalapozatlan kérelmek
esetében, a Scania jogosult ésszerű díjat felszámítani a jogérvényesítéssel kapcsolatban vagy
megtagadhatja a kérelem teljesítését. Ennek megfelelő értesítésre is sor kerül.
A személyes adatok kezelésével kapcsolatos további információkat az adatvédelmi tisztviselő tud adni
a dpoSF@scania.hu e-mail címen keresztül. Azon Érintett esetében, aki jogait a Scania székhelyére
vagy e-mailen keresztül a dpoSF@scania.hu. címre küldött írásbeli kérelem útján érvényesíti, a Scania
fenntartja ahhoz való jogát, hogy megfelelően beazonosítsa a fenti jogokat érvényesítő Érintett
személyazonosságát.
HATÁLY ÉS MÓDOSÍTÁS
A Scania jogosult saját belátás szerint, egyoldalúan megváltoztatni vagy módosítani jelen Szabályzatot.
Amennyiben erre sor kerül, a változtatásokat megelőzően a Scania megfelelő formában értesíteni fogja
az Érintetteket, amely lehetővé teszi számukra, hogy ténylegesen megismerjék a módosításokat.
A Szabályzat szerves részét képezi a Scaniaval megkötött szerződéseknek, 2018. május 25-ei hatállyal.

8/8

