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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 személyes 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. Az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos további 
információk meghatározott esetekben a részletesebb adatvédelmi nyilatkozatokban és 
szolgáltatás leírásokban találhatók. Ezekben az esetekben az információkat az 
alkalmazás/rendszer/szolgáltatás elérésekor találja meg. Amennyiben kérdése merülne 
fel, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot itt, vagy keresse fel helyi Scania 
kapcsolattartóját. 

http://www.scania.com/
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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 TRATON Csoporton belül 
(melynek a Scania a része), valamint az általunk igénybe vett megbízható partnereink számára 
továbbítjuk személyes adatait (teljes egészben vagy részben, ahogyan az egyes érintett 
kategóriák esetében érvényes). Tipikusan az alábbi esetek merülhetnek fel: 

• amikor a Scania Webshopban vásárol, akkor megosztjuk 
személyes adatait a Webshopot üzemeltető partnereinkkel; 

• 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; 

• amikor felhívja az Emergency Assistance segélyszolgálatunkat, akkor 
megoszthatjuk személyes adatait harmadik felekkel, például a vontatást 
végző céggel; 

• amikor ügyfelünk (Ön vagy a munkáltatója) külsős szolgáltató bevonása 
mellett dönt és ebből kifolyólag hozzáférést biztosít a szolgáltató számára, 
a Scania a vezetővel, a járművel, a motorral, a pótkocsival, a felépítménnyel 
vagy egyéb termékekkel kapcsolatos személyes adatokat oszt meg; 

• Amikor szerződést köt a Scaniával pénzügyi/biztosítási termék vagy 
szolgáltatás nyújtására, hitelképesség céljából megoszthatunk információkat 
megbízható felekkel. 

• amikor kutatás-fejlesztési tevékenységet végzünk, megoszthatjuk 
személyes adatait egyetemekkel, kutatóintézetekkel vagy más 
megbízható partnerekkel. 

• Ha Ön elfogadja a harmadik felektől származó cookie-kat, akkor az Ön 
személyes adatait megosztásra kerülhetnek ezekkel a harmadik felekkel (a 
cookie-kkal kapcsolatban további információ a Cookie tájékoztatónkban 
található). 

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

 
Ha az Ön személyes adatait az Európai Unióból („EU”-ból) egy „harmadik országba” (az EU-
n/EGK-n kívüli országba) továbbítják, ez megfelelő átviteli mechanizmusok használatával 
történik, beleértve a vonatkozó előzetes értékeléseket és a megfelelő biztosítékokat; lásd 
lentebb. 
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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 kerül a személyes adatok (azok egésze vagy egy része) 
kezelésére. Minden esetben gondoskodunk arról, hogy a személyes adatok kezelése az 
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alkalmazandó törvényekkel, jogszabályokkal és bírósági határozatokkal összhangban és 
biztonságosan történjen. Ha az Ön személyes adatait az Európai Unión kívülre továbbítják, ez 
megfelelő átviteli mechanizmusok alkalmazásával történik, beleértve a vonatkozó előzetes 
értékeléseket és a megfelelő biztosítékokat. Leggyakrabban az Európai Bizottság által kiadott 
általános szerződési feltételekre (ÁSZF) támaszkodunk. Amennyiben az Ön személyes adatai egy 
ÁSZF segítségével biztosított adattovábbítás részét képezik, Ön jogosult a vonatkozó, megkötött 
ÁSZF egy példányát megkapni. Lépjen kapcsolatba velünk itt, vagy forduljon az Ön Scania 
kapcsolattartójához. 

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 védi a Scania a személyes adataimat? 

Elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatait megillető védelem folyamatos biztosítása 
iránt. Az adatbiztonság garantálása érdekében megfelelő jogi, technikai, szervezési és 
biztonsági intézkedéseket végzünk az általunk kezelt adatok megfelelő védelme érdekében. 
Adatbiztonsági intézkedéseinket folyamatosan fejlesztjük az elérhető biztonsági termékekkel és 
szolgáltatásokkal összhangban. 

 
Meddig őrzi a Scania a személyes adataimat? 

Minden adatfeldolgozási tevékenységhez tartozik egy meghatározott megőrzési idő, melynek alapját a 
vonatkozó jogszabályok és/vagy a feldolgozás célja képezi. Személyes adatait ezért a szükséges 
minimumra csökkentjük, illetve töröljük, amennyiben azokra már nincs szükségünk: 

• az Önnel szemben fennálló szerződéses kötelezettségeink teljesítéséhez, 

• azon cél teljesítéséhez, amely érdekében a személyes adatot gyűjtöttük, 

• jogi kötelezettségeink teljesítéséhez. 

 

 
Milyen jogaim vannak? 
 
Tájékoztatáshoz való jog  
Ön jogosult tájékoztatást kapni az általunk kezelt személyes adatairól. Ezen túlmenően joga 
van tájékoztatást kapni az adatkezeléssel kapcsolatos konkrétumokról, beleértve azt, hogy 
miért kezeljük az Ön személyes adatait, mennyi ideig tároljuk személyes adatait, kik a 
személyes adatok címzettjei vagy címzettkategóriái, melyek az általunk védett jogos érdekek 
(amennyiben ez alkalmazható), ill. arról, hogy továbbításra kerülnek-e a személyes adatai 
„harmadik országba” (az EU-n / EGT-n kívüli országba).  
 
Ezek az információk ebben az Adatvédelmi tájékoztatóban szerepelnek, de ahogy azt fentebb 
említettük, az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozó részletesebb információk 
bizonyos esetekben részletesebb adatvédelmi tájékoztatókban, többek között a szerződéses 
mellékletekben és a szolgáltatásleírásokban találhatók. Ezekben az esetekben az információk 
az alkalmazáshoz/rendszerhez/szolgáltatáshoz való hozzáféréskor érhetők el. Bármilyen 
kérdés vagy kétség esetén lépjen kapcsolatba velünk itt  vagy forduljon az Ön Scania 
kapcsolattartójához. 
 

Hozzáférési jog 
Önnek joga van  tájékoztatást kapnia arról, hogy kezeljük-e az Ön személyes adatait. 
Amennyiben így van, Ön jogosult arra, hogy másolatot kapjon az Ön – általunk kezelt – 
személyes adatairól. Ezen felül jogában áll tájékoztatást kapni a következőkkel kapcsolatban: az 
adatkezelés célja, a címzettek kategóriái, a tervezett megőrzési időt és az esetleges 
automatizált döntéshozatal (beleértve a profilalkotást is) ténye. Amennyiben 
megbizonyosodtunk személyazonosságáról, a kért személyes adatokat biztonságos úton 
továbbítjuk az Ön részére közérthető és könnyen hozzáférhető formában. 

 
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 vagy 
egyéb módon kezelték. 

• Ön tiltakozott az adatok felhasználása ellen, és számunkra nem áll fenn elsőbbséget élvező 
indok az adatok kezelésére. 

• Az adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásán alapul, és hozzájárulását 
visszavonja.  

• Az adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell vagy a személyes 
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adatok kezelése jogtalanul történt. 
 
Előfordulhatnak olyan helyzetek, amikor a fentiek a GDPR rendelet rendelkezései szerint nem 
alkalmazandók, például ha a személyes adatokat az uniós jognak vagy az alkalmazandó tagállami jognak 
való megfelelés érdekében, vagy jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében kell 
kezelnünk. 
 

A tiltakozáshoz való jog 
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 a továbbiakban nem kezeljük. 
 
Ön jogosult továbbá azon adatkezelések ellen tiltakozni, amelyeket jogos érdekünk vagy 
közérdekű feladat ellátása alapján végzünk, ideértve az ilyen jogalapra hivatkozva végzett 
profilalkotást is. 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. 
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Az adatkezelés korlátozásához való jog 
Ön jogosult a személyes adatok kezelésének korlátozását kérni, az alábbi esetekben: 

• 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, Ön ellenzi azok törlését, és ehelyett azok 
korlátozását igényli. 

• Amennyiben nekünk már nincs szükségünk az Ön személyes adataira, azonban Ön igényli azokat 
jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében. 

• Annak ellenőrzéséig, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön egyéni 
(szabadság)jogaival szemben, ha Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelés jogalapja 
jogos érdek vagy közérdekű feladat. 

 
Az automatizált egyéni döntéshozatalra (beleértve a profilalkotást is) vonatkozó jogok 
Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – 
ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy 
Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Önnek joga van tiltakozni az ilyen 
adatkezelés ellen.  
 
Ez azonban nem vonatkozik arra az esetre, ha a döntés az Önnel való szerződéskötéshez vagy 
az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy ha a döntést az Önre vonatkozó 
uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, vagy ha a döntés az Ön kifejezett hozzájárulásán 
alapul.  
 

 

Az adathordozhatósághoz való jog 
Ön jogosult arra, hogy a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait megkapja annak 
érdekében, hogy azokat más adatkezelő részére továbbítsa. E jog abban az esetben illeti meg, 
ha a személyes adatok kezelése hozzájáruláson, vagy a közöttünk fennálló szerződésen alapul 
és az adatkezelés automatizált módon történik. 

 
 

Jogsértés közlése (panasz) 
Amennyiben úgy véli, hogy személyes adatai kezelése jogszabályba ütközik, kérjük, késedelem 
nélkül jelentse nekünk. Ön jogosult továbbá az adatvédelmi hatóságnál panaszt tenni. 

 

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. 

 

Online: https://www.scania.com/group/en/home/admin/misc/privacy-statement/contact-privacy.html 
Telefonszám: +46 8 553 810 00 
Cím: Scania CV AB, ATT: Data Protection Office, ZCD, S-151 87 Södertälje, Sweden. 
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AZ ÁLTALUNK KEZELT 
SZEMÉLYES ADATOK 
Az általunk kezelt személyes 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 kezel a Scania Önnel mint vásárlóval 
kapcsolatban? Amikor Ön a vállalata képviseletében jár el, az alábbi célokból kell 
feldolgoznunk a személyes adatait. Amennyiben Ön egyéni vállalkozó, általunk kezelt adatai 
személyes adatoknak minősülnek. 

 
 

 
Miért kezeljük személyes 
adatait? 

A személyes adatai mely kategóriáit 
kezeljük? 

Jogalap 

Potenciális ügyfelek 
adatbázisának létrehozása, pl. 
külső felektől származó 
adatok felhasználásával 

• Szervezeti adatok, mint például a 
cégnév, ország, székhely, 
telefonszám 

• Elérhetőségi adatok (mint például 
név, e-mail, telefonszám, cím) 

Jogos érdek 

Ajánlatadás • 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 

• Kapcsolattartási preferenciák 

• Vásárlások és tranzakciók 

• Vezetési viselkedés, például 
vezetési stílus, földrajzi pozíció, 
üzemórák és preferált beállítások 

• Azonosításra alkalmas adatok, 
például a jármű, a pótkocsi, a 
felépítmény vagy a motor 
azonosítószáma, valamint a 
járművezető azonosítója, IP-száma, 
MAC-címe, informatikai rendszere 
és felhasználói azonosítója 

• A jármű, a pótkocsi, a felépítmény, a 
motor vagy egyéb termékek 
teljesítményével kapcsolatos adatok, 
például a jármű alkatrészeire, 
üzemanyag- fogyasztására, a 
fékhasználatra, a sebességváltásra, 
az akkumulátorhasználatra 
vonatkozó információk, a motor 
adatai és hibakódok 

Jogos érdek 
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Szerződés teljesítése • 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 

• Vezetési viselkedés, például vezetési 

stílus, földrajzi pozíció, üzemórák és 

preferált beállítások 

• Azonosításra alkalmas adatok, 
például a jármű, a pótkocsi, a 
felépítmény vagy a motor 
azonosítószáma, valamint a 
járművezető azonosítója, IP- 
száma, MAC-címe, 
informatikai rendszere és 
felhasználói azonosítója 

• A jármű, a pótkocsi, a felépítmény, a 
motor vagy egyéb termékek 
teljesítményével kapcsolatos 
adatok, például a jármű 
alkatrészeire, üzemanyag- 
fogyasztására, a fékhasználatra, a 
sebességváltásra, az 
akkumulátorhasználatra vonatkozó 
információk, a motor 
adatai és hibakódok 

Szerződés 
teljesítése 
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Szolgáltatás és 
támogatás nyújtása, 
szerződéses 
kötelezettségek 
teljesítése 

• Elérhetőségi adatok (mint például 
név, e-mail, telefonszám, cím) 

• Szervezeti adatok, mint például a 
cégnév, ország, székhely, 
telefonszám 

• Kapcsolattartási preferenciák 

• Vásárlások és tranzakciók 

• Vezetési viselkedés, például vezetési 

stílus, földrajzi pozíció, üzemórák és 

preferált beállítások 

• Azonosításra alkalmas adatok, 
például a jármű, a pótkocsi, a 
felépítmény vagy a motor 
azonosítószáma, valamint a 
járművezető azonosítója, IP-száma, 
MAC-címe, informatikai rendszere és 
felhasználói azonosítója 

• A jármű, a pótkocsi, a felépítmény, a 
motor vagy egyéb termékek 
teljesítményével kapcsolatos 
adatok, például a jármű 
alkatrészeire, üzemanyag-
fogyasztására, a fékhasználatra, a 
sebességváltásra, az 
akkumulátorhasználatra vonatkozó 
információk, a motor 
adatai és hibakódok 

Szerződés 
teljesítése 

 

Azon fejlesztésekkel, 
termékekkel és 
szolgáltatásokkal kapcsolatos 
tájékoztatás, amely Önt 
érdekelheti 

• Elérhetőségi adatok (mint például név, 
e-mail, telefonszám, cím) 

• Kapcsolattartási preferenciák  

• Foglalkozás 

• Érintett piac 

• Vásárlások és tranzakciók 

• Vezetési viselkedés, például vezetési 

stílus, földrajzi pozíció, üzemórák és 

preferált beállítások 

• Azonosításra alkalmas adatok, 
például a jármű, a pótkocsi, a 
felépítmény vagy a motor 
azonosítószáma, valamint a 
járművezető azonosítója, IP-száma, 
MAC-címe, informatikai rendszere és 
felhasználói azonosítója 

• A jármű, a pótkocsi, a felépítmény, a 

motor vagy egyéb termékek 

teljesítményével kapcsolatos adatok, 

például a jármű alkatrészeire, 

üzemanyag-fogyasztására, a 

fékhasználatra, a sebességváltásra, 

az akkumulátorhasználatra vonatkozó 

információk, a motor adatai és 

hibakódok 

Az adott 
ország 
marketing 
törvényei 
szabályozzák 
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Kérdőívek kitöltése a 
teljesítést követően a 
termékkel, valamint a 
szolgáltatással kapcsolatban 
fennálló elégedettségi szint 
tekintetében 

• Elérhetőségi adatok (mint például név, 
e-mail, telefonszám, cím) 

• Kapcsolattartási preferenciák  

• Vásárlások, tranzakciók 

• Vezetési szokások (mint pl. vezetési 
minták, geo-lokáció, üzemidő) 

• Azonosításra alkalmas adatok, 
például a jármű, a pótkocsi, a 
felépítmény vagy a motor 
azonosítószáma, valamint a 
járművezető azonosítója, IP- 
száma, MAC-címe, informatikai 
rendszere és felhasználói 
azonosítója 

• A jármű, a pótkocsi, a felépítmény, a 

motor vagy egyéb termékek 

teljesítményével kapcsolatos adatok, 

például a jármű alkatrészeire, 

üzemanyag-fogyasztására, a 

fékhasználatra, a sebességváltásra, az 

akkumulátorhasználatra vonatkozó 

információk, a motor adatai és 

hibakódok 
IP cím, operációs rendszer, eszköz 
típusa, applikáció neve, verziószáma, 
böngésző típusa, verziószáma, 
valamint az Ön által a kérdőívünk 
kérdéseire adott válaszok 

Jogos érdek 

Javítási intézkedések 
megtétele 

• Elérhetőségi adatok (mint például 
név, e-mail, telefonszám, cím) 

• Szállítási cím 

• Vásárlások, tranzakciók 

• Vezetési szokások (mint pl. vezetési 
minták, geo-lokáció, üzemidő és 
beállítások) 

• Azonosításra alkalmas adatok, 
például a jármű, a pótkocsi, a 
felépítmény vagy a motor 
azonosítószáma, valamint a 
járművezető azonosítója, IP- 
száma, MAC-címe, 
informatikai rendszere és 
felhasználói azonosítója 

• A jármű, a pótkocsi, a felépítmény, a 
motor vagy egyéb termékek 
teljesítményével kapcsolatos 
adatok, például a jármű 
alkatrészeire, üzemanyag-
fogyasztására, a fékhasználatra, a 
sebességváltásra, az 
akkumulátorhasználatra vonatkozó 
információk, a motor adatai és 
hibakódok 

• Informatikai rendszereinkből 
származó rendszernaplók 

Jogos érdek, 
illetve 
szerződés 
teljesítése 
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Minőségelemzés, minőség 
növelése, termékek, 
szolgáltatások, valamint a 
vállalat fejlesztése 

• Elérhetőségi adatok (mint például név, 
e-mail, telefonszám, cím) 

• A Scania által meghatározott 
regisztrációs szám 

• 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 
minták, geo-lokáció, üzemidő, 
beállítások) 

• Azonosításra alkalmas adatok, 
például a jármű, a pótkocsi, a 
felépítmény vagy a motor 
azonosítószáma, valamint a 
járművezető azonosítója, IP- 
száma, MAC-címe, informatikai 
rendszere és felhasználói 
azonosítója 

• A jármű, a pótkocsi, a felépítmény, a 
motor vagy egyéb termékek 
teljesítményével kapcsolatos adatok, 
például a jármű alkatrészeire, 
üzemanyag-fogyasztására, a 
fékhasználatra, a sebességváltásra, az 
akkumulátorhasználatra vonatkozó 
információk, a motor adatai és 
hibakódok 

• Informatikai rendszereinkből származó 
rendszernaplók 

• Kérdőívek kérdéseire adott válaszok 

Jogos érdek 

Jogszabályi kötelezettségek, 
valamint hatósági kötelezések, 
megkeresések teljesítése 

• 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 

Jogi 
kötelezettség 
teljesítése, 
vagy jogos 
érdek 
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 • Vezetési szokások (mint pl. 
vezetésiminták, geo-lokáció, 
üzemidő) 

• Azonosításra alkalmas adatok, 
például a jármű, a pótkocsi, a 
felépítmény vagy a motor 
azonosítószáma, valamint a 
járművezető azonosítója, IP- 
száma, MAC-címe, informatikai 
rendszere és felhasználói 
azonosítója 

• A jármű, a pótkocsi, a felépítmény, 
a motor vagy egyéb termékek 
teljesítményével kapcsolatos adatok, 
például a jármű alkatrészeire, 
üzemanyag-fogyasztására, a 
fékhasználatra, a sebességváltásra, 
az akkumulátorhasználatra vonatkozó 
információk, a motor adatai és 
hibakódok 

• Informatikai 
rendszereinkből 
származó rendszernaplók 

• Az érintett személy 
beosztása, aláírása 

 

Tájékoztatásadás a kért 
információkról, valamint 
frissítésekről 

• Elérhetőségi adatok (mint például név, 
e-mail, telefonszám, cím) 

• Azonosításra alkalmas adatok, 
például a jármű, a pótkocsi, a 
felépítmény vagy a motor 
azonosítószáma, valamint a 
járművezető azonosítója, IP-száma, 
MAC-címe, informatikai rendszere és 
felhasználói azonosítója 

• Földrajzi helyzet 

• A jármű, a pótkocsi, a felépítmény, a 
motor vagy egyéb termékek 
teljesítményével kapcsolatos adatok, 
például a jármű alkatrészeire, 
üzemanyag-fogyasztására, a 
fékhasználatra, a sebességváltásra, 
az akkumulátorhasználatra vonatkozó 
információk, a motor adatai és 
hibakódok 

• Rendszernaplók az informatikai 
rendszereinkből 

Jogos érdek / 
Az adott 
ország 
marketing 
törvényei 
szabályozzák 
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Milyen személyes adatokat kezel a Scania Önnel, mint sofőrrel /üzemeltetővel 
kapcsolatban? 

Ön Scania gépjárművet vezet vagy olyan gépet kezel, amelyben Scania 
alkatrész található 

A jármű, a motor, a pótkocsi, a felépítmény és egyéb, általunk értékesített termékek 
működésével kapcsolatban olyan adatokat gyűjtünk, mint például az üzemanyag- 
fogyasztás, vezetési stílus, a jármű földrajzi helyzete, hibajelentések stb. Ezen adatok 
személyes adatokká válnak, ha ezekből beazonosítható, ki vezeti a járművet, illetve kezeli 
a gépet. 

A személyes adatokat az alábbi célok érdekében kezeljük: 

▪ az ügyfél által igényelt szolgáltatás teljesítése – az adatok feldolgozásával 
kapcsolatban további információ a vonatkozó szolgáltatás leírásában található 

▪ 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, motorból, pótkocsiból, 
felépítményből vagy egyéb termékekből gyűjtjük, illetve bizonyos esetben az informatikai 
rendszerünk generálja azokat. 

 
 

Nevezés a Scania által rendezett sofőrversenyre 

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

 
 

A Scania Assistance igénybevétele közúti vészhelyzet esetén 

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

A személyes adatai mely kategóriáit 
kezeljük? 

Jogalap 

Szerződéses 
kötelezettségek 
teljesítése, különösen: 

• az ügyfél/az Ön 
munkáltatója által 
igényelt 
szolgáltatások 
teljesítése 

• járművel 
kapcsolatos 
szolgáltatás 
nyújtása kérés 
esetén 

• távoli diagnosztika 
lefolytatása, 
valamint javítási és 
karbantartási 
tervek elkészítése 

• támogatás nyújtása 

• Vezetési magatartás, mint pl. vezetési 
stílus, ideértve a földrajzi helyzetet 
és az üzemidőt is 

• Azonosításra alkalmas adatok, 
például a jármű, a pótkocsi, a 
felépítmény vagy a motor 
azonosítószáma, valamint a 
járművezető azonosítója, IP-száma, 
MAC-címe, informatikai rendszere 
és felhasználói azonosítója 

• A jármű, a pótkocsi, a felépítmény, a 
motor vagy egyéb termékek 
teljesítményével kapcsolatos adatok, 
például a jármű alkatrészeire, 
üzemanyag-fogyasztására, a 
fékhasználatra, a sebességváltásra, az 
akkumulátorhasználatra vonatkozó 
információk, a motor adatai és hibakódok 

• Informatikai rendszereinkből 
származó rendszernaplók 

Jogos érdek 

Az ügyfél szerződéses 
kötelezettségei 
teljesítésének nyomon 
követése 

• Elérhetőségi adatok (mint például név, 
e-mail, telefonszám, cím) 

• Kapcsolattartási preferenciák 
• Vásárlások, tranzakciók 

• Vezetési magatartás, mint pl. vezetési 
stílus, ideértve a földrajzi helyzetet és 
azüzemidőt is 

• Azonosításra alkalmas adatok, 
például a jármű, a pótkocsi, a 
felépítmény vagy a motor 
azonosítószáma, valamint a 
járművezető azonosítója, IP-száma, 
MAC-címe, informatikai rendszere 
és felhasználói azonosítója 

• A jármű, a pótkocsi, a felépítmény, a 
motor vagy egyéb termékek 
teljesítményével kapcsolatos adatok, 
például a jármű alkatrészeire, 
üzemanyag-fogyasztására, a 
fékhasználatra, a sebességváltásra, 
az akkumulátorhasználatra vonatkozó 
információk, a motor adatai és hibakódok 

• Informatikai rendszereinkből 
származó rendszernaplók 

Jogos érdek 

A vezetési versenyen való 
részvétel feldolgozása 

• Elérhetőségi adatok (mint például 
név, e-mail cím, telefonszám, cím) 

• Életkor 
• Választott nyelv 
• Munkáltató cégneve 

• Vezetési magatartás, mint pl. vezetési 
stílus, ideértve a földrajzi helyzetet és 
azüzemidőt is 

• Azonosításra alkalmas adatok, például a 
jármű, a pótkocsi, a felépítmény vagy a 
motor azonosítószáma, valamint a 
járművezető azonosítója, IP-száma, 
MAC-címe, informatikai rendszere és 
felhasználói azonosítója 

Hozzájárulás 
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 • A jármű, a pótkocsi, a felépítmény, a 
motor vagy egyéb termékek 
teljesítményével kapcsolatos adatok, 
például a jármű alkatrészeire, 
üzemanyag-fogyasztására, a 
fékhasználatra, a sebességváltásra, 
az akkumulátorhasználatra vonatkozó 
információk, a motor adatai és 
hibakódok 

 

Segítségnyújtás az utakon • Elérhetőségi adatok (mint például 
név, e-mail cím, telefonszám, cím) 

• Szervezeti adatok, mint például a 
cégnév, ország, székhely, telefonszám 

• Azonosításra alkalmas adatok, például 
a jármű, a pótkocsi, a felépítmény 
vagy a motor azonosítószáma, 
valamint a járművezető azonosítója, 
IP-száma, MAC-címe, informatikai 
rendszere és felhasználói azonosítója 

• Rendszám 

• A veszélyhelyzet leírása, ideértve az 
esetleges fizikai sérülésre, valamint 
azorvosi segítségnyújtásra vonatkozó 
információkat is 

• Földrajzi helyzet 

• Távoli ellenőrzéshez 
szükséges gépjárműadatok 

• Hang- vagy videóhívások felvételei 

Jogos érdek 
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Javítási intézkedések 
megtétele 

• Elérhetőségi adatok (mint például 
név, e-mail, telefonszám, cím) 

• Szállítási cím 

• Vásárlások, tranzakciók 

• Vezetési szokások (mint pl. vezetési 
minták, geo-lokáció, üzemidő és 
beállítások) 

• Azonosításra alkalmas adatok, például 
a jármű, a pótkocsi, a felépítmény vagy 
a motor azonosítószáma, valamint a 
járművezető azonosítója, IP-száma, 
MAC-címe, informatikai rendszere és 
felhasználói azonosítója 

• A jármű, a pótkocsi, a felépítmény, a 
motor vagy egyéb termékek 
teljesítményével kapcsolatos adatok, 
például a jármű alkatrészeire, 
üzemanyag-fogyasztására, a 
fékhasználatra, a sebességváltásra, az 
akkumulátorhasználatra vonatkozó 
információk, a motor adatai és 
hibakódok 

• Informatikai rendszereinkből származó 
rendszernaplók 

Jogos érdek 
vagy 
szerződés 
teljesítése 

Meglévő és új termékek és 
szolgáltatások, valamint 
szervezetünk elemzéséhez 
és jobbításához 

• Elérhetőségi adatok (mint például név, 
e-mail 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 

• Azonosításra alkalmas adatok, 
például a jármű, a pótkocsi, a 
felépítmény vagy a motor 
azonosítószáma, valamint a 
járművezető azonosítója, IP-száma, 
MAC-címe, informatikai rendszere 
és felhasználói azonosítója 

• A jármű, a pótkocsi, a felépítmény, a 
motor vagy egyéb termékek 
teljesítményével kapcsolatos 
adatok, például a jármű 
alkatrészeire, üzemanyag- 
fogyasztására, a fékhasználatra, a 
sebességváltásra, az 
akkumulátorhasználatra vonatkozó 
információk, a motor adatai és 
hibakódok 

• Veszélyhelyzetben történő 
segítségnyújtásra vonatkozó adatok 

• Kérdőívek kérdéseire adott válaszok 

• Helyadatok 
• Informatikai rendszereinkből 

származó rendszernaplók 

Jogos érdek 



Dátum: 2022-12-19 

Kiadás: p9.0-1 

 

 

Jogszabályi 
kötelezettségek, valamint 
hatósági kötelezések, 
megkeresések teljesítése 

• Elérhetőségi adatok (mint például név, 
e- mail, telefonszám, cím) 

• Szállítási cím 

• Vezetési szokások (mint pl. vezetési 
minták, geo-lokáció, üzemidő) 

• Azonosításra alkalmas adatok, 
például a jármű, a pótkocsi, a 
felépítmény vagy a motor 
azonosítószáma, valamint a 
járművezető azonosítója, IP-száma, 
MAC-címe, informatikai rendszere 
és felhasználói azonosítója 

• A jármű, a pótkocsi, a felépítmény, a 
motor vagy egyéb termékek 
teljesítményével kapcsolatos adatok, 
például a jármű alkatrészeire, 
üzemanyag-fogyasztására, a 
fékhasználatra, a sebességváltásra, az 
akkumulátorhasználatra vonatkozó 
információk, a motor adatai és hibakódok 

• Informatikai rendszereinkből 
származó rendszernaplók 

Jogi 
kötelezettség 
teljesítése, 
vagy jogos 
érdek 

Tájékoztatásadás a kért 
információkról, valamint 
frissítésekről 

• Elérhetőségi adatok (mint például név, 
e-mail, telefonszám, cím) 

• Azonosításra alkalmas adatok, 
például a jármű, a pótkocsi, a 
felépítmény vagy a motor 
azonosítószáma, valamint a 
járművezető azonosítója, IP-száma, 
MAC-címe, informatikai rendszere 
és felhasználói azonosítója 

• A jármű, a pótkocsi, a felépítmény, a 
motor vagy egyéb termékek 
teljesítményével kapcsolatos adatok, 
például a jármű alkatrészeire, 
üzemanyag-fogyasztására, a 
fékhasználatra, a sebességváltásra, az 
akkumulátorhasználatra vonatkozó 
információk, a motor adatai és hibakódok 

• Földrajzi helyzet 

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

• Elérhetőségi adatok (mint például név, 
e- mail, telefonszám, cím) 

• Szervezeti adatok, mint például a 
cégnév, ország, székhely, telefonszám 

• Preferált kapcsolattartás 

• Vásárlások, tranzakciók 

• Vezetési szokások (mint pl. vezetési 
minták, geo-lokáció, üzemidő) 

• Azonosításra alkalmas adatok, 
például a jármű, a pótkocsi, a 
felépítmény vagy a motor 
azonosítószáma, valamint a 
járművezető azonosítója, IP-száma, 
MAC-címe, informatikai rendszere 
és felhasználói azonosítója 

• A jármű, a pótkocsi, a felépítmény, a 
motor vagy egyéb termékek 
teljesítményével kapcsolatos 
adatok, például a jármű 
alkatrészeire, üzemanyag- 
fogyasztására, a fékhasználatra, a 
sebességváltásra, az 
akkumulátorhasználatra vonatkozó 
információk, a motor adatai és 
hibakódok 

• IP cím, operációs rendszer, eszköz 
típusa, applikáció neve, verziószáma, 
böngésző típusa, verziószáma, 
valamint az Ön által a kérdőívek 
kérdéseire adott válaszok 

Jogos érdek 
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Ajánlatkészítés az 
ügyfélnek/az Ön 
munkáltatójának 

• Vezetési viselkedés, például 
vezetésistílus, földrajzi pozíció, 
üzemórák és preferált beállítások 

• Azonosításra alkalmas adatok, 
például a jármű, a pótkocsi, a 
felépítmény vagy a motor 
azonosítószáma, valamint a 
járművezető azonosítója, IP-száma, 
MAC-címe, informatikai rendszere 
és felhasználói azonosítója 

• A jármű, a pótkocsi, a felépítmény, a 
motor vagy egyéb termékek 
teljesítményével kapcsolatos 
adatok, például a jármű 
alkatrészeire, üzemanyag- 
fogyasztására, a fékhasználatra, a 
sebességváltásra, az 
akkumulátorhasználatra vonatkozó 
információk, a motor adatai és 
hibakódok 

Jogos érdek 

A járművek biztonságának 
monitorozása annak 
érdekében, hogy időben 
azonosítani lehessen a 
támadásokat és a 
biztonsági előírások 
megsértését, illetve azért, 
hogy meg lehessen tenni a 
szükséges lépéseket.  
 

• Járműazonosítók és elektronikus 
vezérlőegység-azonosítók 

Jogi 
kötelezettség 
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Milyen személyes adatokat kezel a Scania Önnel, mint munkavállalóval 
kapcsolatban? 

Munkáltatóként a Scania olyan személyek személyes adatait dolgozza fel, akik az 
alábbiak: jelentkezők, alkalmazottak, tanácsadók és korábbi alkalmazottak. 

Amennyiben munkavállalás céljából a Scania-hoz benyújtja pályázatát, szükségünk van 
bizonyos személyes adatokra 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 fennállóátláthatóság biztosítása. 

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

 

Miért kezeljük 
személyes adatait 
és mennyi ideig?  

A személyes adatai mely kategóriáit 
kezeljük? 

Jogalap 

Munkaadói márkaépítés 
(pl. kapcsolatfelvétel a 
Scania számára vonzó 
készségekkel és 
kompetenciákkal 
rendelkező emberekkel 
eseményekről és 
karrierlehetőségekről 
szóló információk 
küldésével, versenyek 
és gyakornoki 
programok szervezése, 
valamint célcsoport- 
profilok létrehozása). 
 
Minden személyes adatot 
az esemény végéig őrzünk 
meg. A személyes 
adatokra a 
kapcsolattartás, valamint 
a későbbi meghívások 
vagy kutatások miatt van 
szükség és maximum 4 
évig őrizzük meg őket.  
 

• Elérhetőségi adatok (például név, 
e-mail cím, telefonszám) 

• Korábbi kapcsolat a Scaniával 
(például nyári munka, szakmai 
gyakorlat, korábbi munkahelyek) 

• Oktatási adatok (például 
végzettség, iskola/egyetem 
neve) 

• A szakmai gyakorlatra vonatkozó 
foglalkoztatási adatok (például 
kezdési/végi dátum, cipő- és 
ruhaméret, szerződés típusa, 
kék/fehér gallér, fizetés, 
foglalkoztatási szám, osztály, 
vezető) 

• Allergia 

• A felmérés adatai (például 
végzettség, munkakör, életkor, 
nem, érdeklődési körök, név, e-mail 
cím) 

Hozzájárul
ás illetve 
jogos 
érdek/ors
zágonként
i 
marketing 
törvények 
szabályoz
zák 
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Toborzás 
 
A toborzáshoz szükséges 

személyes adatokat addig 

őrizzük meg, amennyi időt 

a nemzeti munkajogi 

törvény előír. A 

munkavállalói 

szerződéshez szükséges 

személyes adatokat a 

munkaszerződés 

érvényességének végéig 

őrizzük meg.  

 

• Elérhetőségi adatok (például név, 
e-mail cím, telefonszám, lakcím) 

• Oktatási adatok (például 
végzettség, iskola vagy egyetem 
neve, évfolyamok) 

• Kompetenciák, tapasztalatok és 
készségek (például szakma és 
szakmai előzmények, referenciák 
és ajánlások, teljesítményteszt) 

• Háttérellenőrzés (az adatokat egy adott 
pozícióra a végső jelöltről gyűjtik) 

Jogos érdek 
vagy 
beleegyezése 
vagy 
jogi 
kötelezettsége
k 
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Személyzeti és bér 
adminisztráció 
 
A személyes adatokat a 
nemzeti jogszabályok 
teljesítéséhez szükséges 
ideig tároljuk. 
 

• Elérhetőségi adatok (például név, 
e-mail cím, telefonszám, cím) 

• Foglalkoztatási adatok (például 
foglalkoztatási szám, 
felhasználói azonosító, fotók) 

• Pénzügyi információk (például 
fizetés, adók, költségek, 
időjelentések stb.) 

• Szabadság és munkaidő (például 
szabadság, túlóra, műszak, 
betegszabadság, előzetes szabadság 
felajánlása, szabadságjog) 

 

Szerződéses 
kötelezettség 
vagy 
jogi 
kötelezettség 

Utazásszervezés 
 
A személyes adatokat az 
utazási költségek 
visszatérítéséig tároljuk, 
illetve addig, ameddig azt 
a nemzeti törvények 
előírják.  
 

• Elérhetőségi adatok (például név, 
e-mail cím, telefonszám) 

• Foglalkoztatási adatok (például 
foglalkoztatási szám) 

• Személyi azonosító szám 

• Szervezeti információk (például 
osztály, költséghely stb.) 

• Személyi azonosító szám 

• Nyelv 

• Állampolgárság 
• Allergia 
• Utazási információk (például indulás és 

úti cél) 

Jogos érdek 

Törvényi 
kötelezettségek 
teljesítése (pl. 
bejelentés a 
hatóságok felé a 
visszaélések 
bejelentésekor), ) a 
kollektív szerződés 
betartása (pl. 
biztosítás és nyugdíj 
kifizetése), valamint 
az intézményektől, 
például bankoktól és 
biztosítótársaságoktó 
l érkező kérések 
megválaszolása. 
 
A személyes adatokat a 
nemzeti jogszabályok 
teljesítéséhez szükséges 
ideig tároljuk. 
 

• Elérhetőségi adatok (például név, 
e-mail cím, telefonszám, cím) 

• Foglalkoztatási adatok (például 
kezdési és befejezési dátum, 
vállalat), ) 

• Állampolgárság 

• Születési dátum 

• Licenc regisztráció 

• Pénzügyi információk (például 
fizetés, adók, költségek, 
időjelentések, bankszámlaszám 
stb.) 

• Munkaidő és szabadság 

• Szakszervezeti tagság (a 
kollektív szerződés 
teljesítéséhez szükség szerint 
gyűjtjük az adatokat) 

• Hozzáférési naplók IT- 
rendszerekből és 
beléptetőrendszerekből, 

• IT-naplók alkalmazásokból és 
hálózati szolgáltatásokból, 

• Kamerás megfigyelés és képek 
• Az érintett személy beosztása, aláírása 

Jogi 
kötelezettség 
vagy jogos 
érdek 
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Munkakörnyezet (pl. 
kötelező orvosi 
vizsgálatok 
lefolytatása, 
események és 
események 
dokumentálása, 
munkakörnyezet 
dokumentálása) és 
rehabilitáció. 
 
A személyes adatokat a 
nemzeti jogszabályok 
teljesítéséhez szükséges 
ideig tároljuk. 
 

• Kapcsolattartási és 
foglalkoztatási adatok (például 
név, elérhetőségi adatok, 
foglalkoztatási szám) 

• Szervezeti adatok (például 
osztály, vezető neve és 
elérhetőségei) 

• Egészségügyi adatok (például a 
veszélyes anyagoknak való 
kitettségre, az egészségi 
állapotra és az egészségi állapot 
előrejelzésére vonatkozó adatok) 

• Az események és események 
adatai (például hol, mikor, az 
esemény leírása és 
következménye, 

• Rehabilitációs adatok (például a 
munkába való visszatérésre vonatkozó 
intézkedések és a teljesítményértékelés) 

Jogos érdek 

Tervezés és nyomon 
követés (pl. munkaerő- 
tervezés, kompetencia- 
leltár, utódlástervezés, 
tanácsadói nyomon 
követés), valamint 
statisztikák és elemzések 
készítése a szervezet, a 
folyamatok és az IT- 
rendszerek javítása és 
fejlesztése érdekében. 
 
A személyes adatokat a 
munkaviszony 
megszűnéséig és/ vagy 
azt követően legfeljebb 10 
évig tároljuk. A személyes 
adatokat addig tároljuk, 
ameddig arra szükség van 
a nemzeti jogszabályok 
szerint.  
 

• Elérhetőségi adatok (például név, 
e-mail cím, telefonszám) 

• Foglalkoztatási adatok (például 
foglalkoztatás száma, 
foglalkoztatási időszak, kezdő és 
befejező dátum) 

• Szervezeti információk 
(munkahely, költséghely, 
közvetlen vezető stb.) 

• Teljesítményértékelések 

• Oktatási és kompetenciákkal 
kapcsolatos információk (például 
oktatások, képzések, szakmai 
tapasztalatok, készségek) 

• Teljesítmény- és 
viselkedésadatok 

• Szabadságok és munkaidő 
(például szabadság, szülői 
szabadság, műszak, túlóra) 

• Személyes adatok a rendszerekben 
frissítendő, javítandó vagy kicserélendő 

Jogos érdek ill 
jogi 
kötelezettsége 
k 

Tanulás és fejlődés (pl. 
kompetenciafejlesztés, 
P&D, Cross Talent, 
oktatás és képzés) 
 
Az oktatással és 
tréningezéssel 
kapcsolatos személyes 
adatokat a munkaviszony 
megszűnéséig tároljuk. A 
teljesítményre és a 
fejlődésre vonatkozó 
személyes adatokat 
maximum három évig 
őrizzük meg.  
 

• Foglalkoztatási adatok (például 
foglalkoztatási szám, előzmények 
a Scaniánál) 

• Elérhetőségi adatok (például név, 
e-mail cím, telefonszám) 

• Oktatási és kompetenciákkal 
kapcsolatos információk (például 
oktatások, képzések, 
készségkészletek) 

• Szakmai tapasztalatok 
• Teljesítmény adat 

• Fejlesztési tervek 

Jogos érdek ill 
jogi 
kötelezettség 
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Kitelepítés • Elérhetőségi adatok (például név, e-mail 
cím, telefonszám, cím) 

• Állampolgárság 
• Születési dátum 

Szerződésbeli 
kötelezettség 
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A személyes adatokat a 
megbízás megszűnését követő 
10 évig tároljuk. 
 

• Foglalkoztatási adatok (például a pozíció 
kezdési és befejezési dátuma) 

• Szervezeti információk (például otthoni 
és fogadó szervezet, jászol neve, 
költséghely) 

• Pénzügyi információk (például fizetés, 
adók, költségek, időjelentések, 
bankszámlaszám stb.) 

• Kompetenciák és szakmai tapasztalatok 
• Családi adatok (például családtagok és 

állampolgárságuk, születési adatok) 

 

Hozzáférés biztosítása 
informatikai 
rendszereinkhez, valamint 
rendszereink frissítése, 
fejlesztése és/vagy 
cseréje 

• Elérhetőségi adatok (például név, 
e-mail cím, telefonszám, cím) 

• Foglalkoztatási adatok (például 
foglalkoztatási szám, felhasználói 
azonosító) 

• Felhasználói beállítások a 
rendszerekben 

• Rendszereink használatának naplói 

Jogos érdek 

Biztonság vészhelyzet 
esetén 
 
A személyes adatokat 
a munkaviszony 
megszűnéséig 
tároljuk. 

• Elérhetőségi adatok (például név, 
e-mail cím, telefonszám, cím) 

• Foglalkoztatási adatok (például 
foglalkoztatási szám ) 

• Szervezeti adatok (például a vezető 
neve, osztály, munkahelye) 

• A sürgősségi kapcsolattartó neve 
és elérhetősége 

• Állampolgárság 
• Születési dátum 

Jogos érdek 
vagy 
létfontosságú 
érdekének 
védelme 

Dolgozóink és cégünk 
vagyonának védelme 
érdekében 
 
A személyes adatokat 
legfeljebb 2 évig 
tároljuk. A térfigyelő 
kamerákból származó 
személyes adatokat 
legfeljebb 30 napig 
őrizzük meg. 

• Elérhetőségi adatok (például név, 
e-mail cím, telefonszám, cím) 

• Foglalkoztatási adatok (például 
foglalkoztatási szám, felhasználói 
azonosító, fotók) 

• Hozzáférési naplók IT- 
rendszerekből és 
beléptetőrendszerekből, 

• IT-naplók alkalmazásokból és 
hálózati szolgáltatásokból, 

• Kamerás megfigyelés 

• Biztonsági események jelentések 

• Helytelen magatartási események 
jelentések 

Jogos érdek 

Személyes adatok külső 
továbbítása annak 
érdekében, hogy Önt a 
Scania alkalmazottjaként 
azonosítsák, és lehetővé 
tegyék munkaköri 
feladatai ellátását 

• Elérhetőségi adatok (például név, 
e-mail cím, telefonszám, cím) 

• Foglalkoztatási adatok (például 
foglalkoztatási szám, felhasználói 
azonosító) 

• Licenc regisztráció 

• Szerződésekre vonatkozó 
személyes adatok 

• Képek, filmek és hanganyagok 

Jogos érdek 

Meglévő és új termékek és 
szolgáltatások elemzése, 
javítása és fejlesztése 
 
A személyes adatokat a 
munkaviszony megszűnéséig 
tároljuk. 

• Elérhetőségi adatok (például név, 
e-mail cím, telefonszám, cím) 

• Foglalkoztatási adatok (például 
foglalkoztatási szám, felhasználói 
azonosító) 

• Állampolgárság 

Jogos érdek 
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 • Születési dátum 

• Licenc regisztráció 

• Szervezeti információk 
(munkahely, költséghely, közvetlen 
vezető stb.) 

• Hozzáférési naplók IT- 
rendszerekből és 
beléptetőrendszerekből, 

• IT-naplók alkalmazásokból és 
hálózati szolgáltatásokból 

 

A kért információk és a 
vonatkozó frissítések 
biztosítása érdekében 

• Elérhetőségi adatok (például név, 
e-mail cím, telefonszám, cím) 

Jogos érdek 

A nyílt forráskódú 
programok licenceinek 
való megfelelés 

• A közreműködők elérhetőségei 
(például név, e-mail cím, 
telefonszám, cím) 

Szerződésbeli 
kötelezettség 

Munkaviszony 
megszüntetése 
 
A személyes adatokat 
a munkaviszony 
megszűnéséig és 
addig tároljuk, amíg az 
a nemzeti munkajogi 
törvény teljesítéséhez 
szükséges. 

• Munkaidő 

• Életkor 

• Kompetencia 

• Megjegyzés a munkaviszony 
megszűnéséről 

• A felmondás alapja (például 
kötelességszegési jelentések, 
rehabilitációs adatok, 
teljesítményértékelések, munkajogi 
intézkedések, cselekvési tervek, 
kompetenciák és készségek) 

• Áthelyezési ajánlat 

• Megállapodás a felmondásról 
• Munka fokozat 

Jogi 
kötelezettség 
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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 adatait 
és mennyi ideig?  

A személyes adatai mely kategóriáit 
kezeljük? 

Jogalap 

Öntől, illetve 
munkáltatójától kapott 
ajánlat értékelése, 
vagy új üzleti partner 
értékelése, mindkét 
esetben átvilágítással. 
 
A személyes adatokat 
a látogatás 
befejezését követő 5 
évig tároljuk.  

• Elérhetőségi adatok (mint például 
név, e-mail 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 

• Háttérinformációk (például személyes 
és szakmai körülmények és jellemzők, 
pénzügyi adatok, kormányzati 
tisztviselőkkel fennálló kapcsolatok 
és – amennyiben a jogszabályok 
lehetővé teszik – esetleges 
bűncselekmények 

Jogos érdek 

Önnel vagy 
munkáltatójával kötött 
szerződés teljesítése 

• Elérhetőségi adatok (mint például 
név, e-mail cím, telefonszám, cím) 

• Szervezeti adatok, mint például a 
cégnév,ország, székhely, telefonszám, 
üzleti szervezet száma 

• Amennyiben Ön egyéni vállalkozó, úgy 
pénzügyi adatait is kezeljük, különösen a 
hitelminősítéseket, számlaszámokat és 
fizetéseket 

Szerződés 
teljesítése 
vagy jogos 
érdek 

Informatikai 
rendszereinkhez történő 
hozzáférés biztosítása 

• Elérhetőségi adatok (mint például 
név, e-mail cím, telefonszám, cím) 

• Felhasználó ID 
• Nyelvi beállítások a rendszerben 
• Rendszerhasználatra vonatkozó 

naplózások 

Jogos érdek 

Személyes adatok 
továbbítása kifelé, hogy a 
Scania üzleti 
partnereként/beszállítójak 
ént azonosíthassák 

• Elérhetőségi adatok (például név, 
e-mail-cím, telefonszám, cím) 

• Munkavállalói adatok (törzsszám, 
felhasználói azonosító, fényképek) 

Jogos érdek 

Önnel illetve 
munkáltatójával való 
kapcsolattartás 

• Elérhetőségi adatok (mint például 
név, e-mail cím, telefonszám, cím) 

• Szervezeti adatok, mint például a cégnév, 
ország, székhely, telefonszám, üzleti 
szervezet száma 

Jogos érdek 

Meglévő és új termékek és 
szolgáltatások, valamint 
szervezetünk elemzéséhez 
és jobbításához 

• Elérhetőségi adatok (mint például 
név, e-mail cím, telefonszám, cím) 

• Szervezeti adatok, mint például a 
cégnév, ország, székhely, 
telefonszám, üzleti szervezet száma 

• Amennyiben Ön egyéni vállalkozó, úgy 
pénzügyi adatait is kezeljük, különösen a 
hitelminősítéseket, számlaszámokat és 
fizetéseket 

• Rendszerünk használatával 
kapcsolatos naplózott adatok 

Jogos érdek 
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Jogszabályi 
kötelezettségek, valamint 
hatósági kötelezések, 
megkeresések teljesítése 

• Elérhetőségi adatok (mint például 
név, e-mail cím, telefonszám, cím) 

• Szervezeti adatok, mint például a 
cégnév,ország, székhely, telefonszám, 
üzleti szervezet száma 

• Pénzügyi adatok (mint pl. hitelminősítés, 
számlaszám, fizetések, szerződéssel 
kapcsolatos adatok, mint a 
szerződésszám, rendelési azonosító, 
számlák 

• Állampolgárság 

• Születési idő 

• Jogosítvány regisztrálása 

• IT rendszerek és belépési rendszerek 
naplózott adatai 

• Applikációk és hálózati 
szolgáltatások logolt adatai 

• Az érintett személy 
beosztása, aláírása 

Jogi 
kötelezettség 
teljesítése 
vagy jogos 
érdek 

Tájékoztatásadás a kért 
információkról, valamint 
frissítésekről 

• Elérhetőségi adatok (mint például név, 
e- mail, telefonszám, cím) 

Jogos érdek / 
Az adott 
ország 
marketing 
törvényei 
szabályozzák 

A nyílt forráskódú 
szoftverek licenceinek való 
megfeleléshez meg kell 
nevezni a kódhoz 
hozzájárulókat 

• Elérhetőségi adatok (például név, e-mail- 

cím, telefonszám, cím) 

Szerződéses 
kötelezettségek 

 

Milyen személyes adatokat kezel a Scania Önnel, mint látogatóval kapcsolatban? 

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 azutazótársra 
vonatkozó információkat. 
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Miért kezeljük 
személyes 
adatait? 

A személyes adatai mely kategóriáit 
kezeljük? 

Jogalap 

A Scaniánál tett 
látogatása céljának 
teljesüléséhez 

• Elérhetőségi adatok (mint például név, 
e-mail cím, telefonszám, cím) 

• Az utazótársra vonatkozó információk 
(mint például név, e-mail cím, 
telefonszám, cím, életkor) 

• Szervezeti adatok (mint például cégnév, 
ország, székhely, telefonszám, 
cégjegyzékszám) 

• Nyelv 

• Ételpreferenciák 

• Utazással és szállással kapcsolatos adatok 

• Jogosítvány 

• Vendéglátó adatai 

Jogos érdek 

Látogatóink és 
vállalatunk eszközeinek 
védelme érdekében 

• Elérhetőségi adatok (mint például név, 
e-mail cím, telefonszám, cím) 

• Számítástechnikai és 
beléptetőrendszerekből kinyert 
beléptetési naplók 

• Alkalmazások és hálózati 
szolgáltatások naplózott adatai 

• Kamerás térfigyelő rendszer 

• Biztonsági incidensekről szóló jelentések 

• Egészségügyi adatok 

Jogos érdek 

Meglévő és új termékek 
és szolgáltatások, 
valamint szervezetünk 
elemzése, javítása és 
fejlesztése érdekében 

• Elérhetőségi adatok (mint például név, 
e-mail cím, telefonszám, cím) 

• Az utazótársra vonatkozó információk 
(mint például név, e-mail cím, 
telefonszám, cím, életkor) 

• Szervezeti adatok (mint például cégnév, 
ország, székhely, telefonszám és 
cégjegyzékszám) 

• Nyelv 

• Utazással és szállással kapcsolatos adatok 

• Jogosítvány 

• Vendéglátó adatai 

Jogos érdek 

Jogszabályi 
kötelezettségek, valamint 
bűnüldöző és egyéb 
hatóságok megalapozott 
kéréseinek teljesítése 
érdekében 

• Elérhetőségi adatok (mint például név, e- 
mail cím, telefonszám, cím) 

• Az utazótársra vonatkozó információk 
(mint például név, e-mail cím, 
telefonszám, cím, életkor) 

• Szervezeti adatok (mint például cégnév, 
ország, székhely, telefonszám, 
cégjegyzékszám) 

• Nyelv 

• Utazással és szállással kapcsolatos adatok 

• Jogosítvány 

• Vendéglátó adatai 

Jogszabályi 
kötelezettség 
teljesítése 
vagy jogos 
érdek 
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Hogy eljuttathassuk 
Önnek a kért 
információkat, és 
szolgáltatásokat, 
valamint frissítéseket 
biztosíthassunk, ideértve 
a webes élő adásokat és 
éves jelentéseket is. 

• Elérhetőségi adatok (mint például név, e- 
mail cím, telefonszám, cím) 

• Szervezeti adatok (mint például cégnév, 
ország, székhely, telefonszám, 
cégjegyzékszám) 

• Nyelv 

Jogos érdek 
/ Az adott 
ország 
marketing 
törvényei 
szabályozzák 

 

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. 

https://www.scania.com/hu/hu/home/misc/privacy-statement/cookies.html
https://www.scania.com/hu/hu/home/misc/privacy-statement/cookies.html
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Miért kezeljük 
személyes adatait? 

A személyes adatok mely kategóriáit 
kezeljük? 

Jogalap 

 

Weboldal használatának 
értékelése, weboldal 
javítása 

• IP cím 

• Böngésző beállítások 

• A weboldalhoz való hozzáféréshez 
használt eszköz típusa 

• Érdeklődési körök 

Jogos érdek 

 
A böngészési élmény 
javítása érdekében 

• IP-cím 

• Földrajzi adatok 

• Böngésző típusa és verziószáma 

• Operációs rendszer 

• Látogatás napja és időpontja 

• Hivatkozó oldal URL-je 

• A böngészés helye szerinti ország 

Jogos érdek 

Irányított 
tájékoztatás és 
kampányok 
biztosítása 

• IP-cím 

• Földrajzi hely 

• A böngésző típusa és verziója 

• Operációs rendszer 

• A látogatás dátuma és ideje 

• A hivatkozó webhely URL-je 

• Ország böngészése 

Jogos érdek 
vagy 
hozzájárulás/ 
országonként
i 
marketingtör
vények 
szabályozzák 
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Milyen személyes adatokat kezel a Scania Önnel mint a nyilvánosság tagjával 
kapcsolatban? 

A Scania vezetőtámogató rendszereket, valamint a jármű vezető nélküli közlekedését 
lehetővé tevő rendszereket fejleszt. A fejlesztési munka részeként járműveink érzékelőkkel, 
többek között kamerákkal vannak felszerelve, melyek rögzíthetik például az Ön arcképét vagy 
rendszámát, amikor elhalad mellettük. Az ilyen érzékelők által gyűjtött adatokat nem 
használjuk fel az Ön nyomon követésére vagy személyazonosságának megállapítására, 
kizárólag az alábbiakban meghatározott célokra. 

 

Miért kezeljük 
személyes adatait? 

A személyes adatai mely kategóriáit 
kezeljük? 

Jogalap 

A járművezető 
figyelmeztetése, 
balesetmegelőzés és a 
közlekedésbiztonság 
javítása. 

• A járműveink útvonalán készült 

videófelvételek a jármű környezetéről. Ide 

tartoznak más járművek, gyalogosok, 

illetve bárki vagy bármi, aki/ami elég 

közelvan a járműhöz. 

• Földrajzi adatok 

• Rendszámtábla 

Jogos érdek 

Önvezető járművekhez 
készülő szoftverek 
fejlesztése és ellenőrzése 
céljából. 

• A járműveink útvonalán készült 

videófelvételek a jármű környezetéről. Ide 

tartoznak más járművek, gyalogosok, 

illetve bárki vagy bármi, aki/ami elég 

közelvan a járműhöz. 

• Földrajzi adatok 

• Rendszámtábla 

Jogos érdek 
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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 a megfelelő 
jelölőnégyzetek kipipálásával. 

 
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 vonatkozó statisztikák 
készítése érdekében is használjuk, hogy a böngészési élményt növelhessük. 

Weboldalunk harmadik féltől származó cookie-kat is használ, ezeket az Adobe, a Baidu, a 
Facebook, a Google, a LinkedIn, a Twitter, a VK, a Yandex, a Yuko és a YouTube kezeli. 
Mindezek a harmadik féltől származó cookie-k tárolják a weboldal használatára 
vonatkozó információkat (beleértve az Ön IP-címét is), ill. az Európai Unión kívüli 
országokba továbbítják azokat. Ezek a harmadik felek az Ön adatait más harmadik 
feleknek is továbbíthatják, ha azt a törvény előírja. 

Ezért amikor Ön hozzájárul ezen cookie-k használatához, felhatalmaz minket arra, hogy 
az összegyűjtött és kezelt személyes adatokat bármely olyan országba továbbítsuk – 
beleértve az Európai Unión kívüli országokat is –, amelyekben esetlegesen nem 
biztosított a jelen nyilatkozatban leírt célok eléréséhez megfelelő adatvédelem.  

A jelen cookie-nyilatkozatban foglaltaknak megfelelő hozzájárulásával Ön kifejezetten és 
egyértelműen hozzájárul ahhoz, hogy az Ön személyes adatai (vagy azok egy része) a 
fentiekben leírtak szerint olyan országok címzettjei számára kerüljenek átadásra vagy 
más módon továbbításra, amelyek a személyes adatok védelmét az Ön lakóhelye, 
munkahelye vagy a velünk való kapcsolatfelvétel helye szerinti jogrendtől  eltérő – 
kevésbé vagy akár nem megfelelő – módon biztosítják. 

 

http://www.allaboutcookies.org/
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Weboldalunkon használt cookie-k 

A saját és a harmadik féltől származó cookie-kat öt kategóriába soroltuk: 

 

Szükséges cookie-k: 

A szükséges cookie-k a weboldal működéséhez szükségesek, és nem kapcsolhatók ki a 
rendszereinkben. Ezek általában az Ön által igényelt szolgáltatások következményei, mint például: 
adatvédelmi beállítások meghatározása, bejelentkezés vagy űrlapok kitöltése. Beállíthatja böngészőjét 
úgy, hogy ezeket a cookie-kat blokkolja vagy figyelmeztesse Önt ezekre, de akkor a webhely egyes 
részei nem fognak működni. Ezek a cookie-k nem tárolnak személyes adatokat. 

 

Teljesítmény cookie-k: 

A teljesítmény cookie-k lehetővé teszik számunkra a látogatások és a forgalom számlálását, ami fontos 
forrása oldalunk fejlesztésének. Segítségükkel megtudhatjuk, hogy mely oldalak a legnépszerűbbek, ill. 
melyek a legkevésbé népszerűek, valamint láthatjuk a látogatók mozgását az oldalon. Az ilyen cookie-k 
által gyűjtött összes információ összesített és ezért névtelen. Ha nem engedélyezi ezeket a cookie-kat, 
akkor az oldalunkon tett látogatását nem számoljuk bele statisztikáinkba, azaz így nem járul hozzá a 
teljesítmény nyomon követéséhez és a weboldal fejlesztéséhez. 

  

Funkcionális cookie-k: 

A funkcionális cookie-k lehetővé teszik a weboldal fokozott funkcionalitását és személyre szabását. 
Ezeket mi magunk vagy olyan harmadik felek – szolgáltatók – hozhatják létre, akiknek a szolgáltatásait 
az oldalainkon kínáljuk. Ha nem engedélyezi ezeket a cookie-kat, előfordulhat, hogy ezek a 
szolgáltatások nem működnek majd megfelelően. A harmadik felek – szolgáltatók – e cookie-k 
aktiválása esetében kezelhetik az Ön adatait, beleértve a személyes adatait is. 

  

Célmeghatározó cookie-k: 

A célmeghatározó cookie-kat az oldalunkon keresztül a hirdető partnereink hozhatják létre. Ezeket az 
említett vállalatok arra használhatják, hogy az Ön érdeklődési köréről profilt alkossanak, és más 
oldalakon az Ön számára releváns hirdetéseket jelenítsenek meg. Ezek az Ön böngészőtípusának és az 
Ön által használt internetes eszköz típusának egyedi azonosításán alapulnak. Ha nem engedélyezi 
ezeket a cookie-kat, kevésbé célzott hirdetések jelennek meg majd Önnek. 

  

Közösségi média cookie-k: 

A közösségi média cookie-kat az általunk az oldalhoz hozzáadott olyan közösségimédia-szolgáltatások 
állítják be, amelyekkel Ön megoszthatja tartalmainkat barátaival és ismerőseivel. Ezek képesek nyomon 
követni az Ön böngészőjét, akkor is, ha más oldalakra látogat, és így képesek megalkotni az Ön 
érdeklődési körének profilját. Ez befolyásolhatja az Ön által meglátogatott más webhelyeken megjelenő 
tartalmakat és üzeneteket. Ha nem engedélyezi ezeket a cookie-kat, előfordulhat, hogy nem 
használhatja vagy láthatja majd ezeket a megosztási eszközöket. 

Az általunk használt cookie-król bővebben a cookie-k részletes listájában olvashat (alább). 

 

Tartam és mennyiség 

Mi csak a saját cookie-jaink tartamát állítjuk be; a harmadik féltől származó cookie-kat az adott 
harmadik fél (szolgáltató) állítja be. Bővebb információért, kérjük, olvassa el a külső szolgáltatók 
weboldalain található cookie-irányelveket. 
Az alábbi összesített lista a Scania.com weboldalon elérhető összes cookie-t tartalmazza; az Ön 
látogatása során többnyire kevesebb cookie lesz aktiválva, az Ön országától és az Ön által preferált 
weboldaltól függően. 
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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. 
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Szükséges cookie-k 
 

COOKIE CÉL SZOLGÁLTATÁS DOMAIN IDŐTARTAM 

BIGipServerae 
mpublish 
se.scania.com 
_http_pool 

A terheléselosztó 
rendszer preferált 
kiszolgálója 

 

Terheléselosztó 
rendszer 

 
.scania.com 

 

Csak a 
munkamenet 

BIGipServerae 
mpublish 
se.scania.com 
_https_pool 

A terheléselosztó 
rendszer preferált 
kiszolgálója 

 

Terheléselosztó 
rendszer 

 
.scania.com 

 

Csak a 
munkamenet 

 
 
 
 

Confidentiality 
Agreement 

Ez a cookie megjegyzi, 
hogy a felhasználó 
milyen cookie-kat 
engedélyezett a 
scania.com 
weboldalon. *Ha a 
felhasználó korábban 
jelezte valahol a 
választását, az adott 
felhasználó által 
választott 
lehetőségeket ez a 
cookie tárolja. ” 

 
 
 
 

Cookie 
hozzájárulás 

 
 
 
 
 

.scania.com 

 
 
 
 
 

1 év 

cachedMenu-# "Ez a helyi tárolási 
változó az aktuális 
webhely navigációját 
tárolja a webhely jobb 
teljesítménye 
érdekében." 

Navigáció Scania.com Állandóan 

menu-# „Ez a helyi tárolási 
változó ellenőrzi, hogy 
a webhely a navigáció 
legfrissebb frissítését 
használja-e." 

Navigáció  Scania.com  Állandóan 

Teljesítmény cookie-k 
 

COOKIE CÉL SZOLGÁLTATÁS DOMAIN IDŐTARTAM 

 

s_ppv 
Az oldalgörgetés 
százalékos 
értékét tárolja 

Adobe 
Launch 

 

.scania.com 
 

0 nap 

 

s_ppvl 
Az oldalgörgetés 
százalékos 
értékét tárolja 

Adobe 
Launch 

 

.scania.com 
 

0 nap 
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s_scrolled 
Oldal görgetésének 
nyomon követése 

Adobe 
Launch 

.scania.com 0 nap 

 

s_lastvisit 
Rögzíti a felhasználó 
legutóbbi látogatásának 
időpontját. 

Adobe 
Launch 

 

.scania.com 
 

1 095 nap 

 
s_vi_xxxx 

Egyedi látogatói 
azonosítót 
tárol. 

Adobe 
Launch 

 
.2o7.net 

 
730 nap 

gpv_pu 
Az előző oldal 
nevét tárolja. 

Adobe 
Launch 

.scania.com 0 nap 

s_lv 
A látogatások között 
eltelt időt tárolja. 

Adobe 
Launch 

.scania.com 3 év 

 

_ga 
Egyedi látogatói 
azonosítót 
tárol. 

Google 
Analytics 

 

.scania 
 

730 nap 

_gid 
Értékeket tárol minden 
meglátogatott oldalhoz. 

Google 
Analytics 

.scania 1 nap 

_gat 
Korlátozza az adatokat a 
nagy forgalmú oldalakon 

Google 
Analytics 

.scania 0 nap 

  utma 
Felhasználói viselkedés 
nyomon követése 

Google 
Analytics 

.onlinevacatures.nl 469 nap 

  utmb 
Felhasználói viselkedés 
nyomon követése 

Google 
Analytics 

.onlinevacatures.nl 0 nap 

  utmt 
Felhasználói viselkedés 
nyomon követése 

Google 
Analytics 

.onlinevacatures.nl 0 nap 
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  utmc 
Felhasználói viselkedés 
nyomon követése 

Google 
Analytics 

.onlinevacatures.nl 0 nap 

  utmz 
Felhasználói viselkedés 
nyomon követése 

Google 
Analytics 

.twitter.com 0 nap 

 

(**) Adobe Marketing Cloud – Ezek a cookie-k anonimizált formában gyűjtenek adatokat arról, 
hogyan használják a felhasználók a weboldalt. Az adatokat jelentések készítéséhez és az oldal 
fejlesztésére használjuk. 
Az Adobe adatvédelmi irányelveinek áttekintését itt találja: http://www.adobe.com/privacy.html 

 
Funkcionális cookie-k 

 
COOKIE CÉL SZOLGÁLTATÁS DOMAIN IDŐTARTAM 

 

 
BAIDUID 

A Baidu Maps egy 
számítógépes és mobil 
platformokon használható, 
webes térképszolgáltatást 
nyújtó alkalmazás és 
technológia a kínai 
Baidu-tól. 

 

 
Baidu Map 

 

 
.baidu.com 

 

 
1 év 

 
 
 
 
 

GPS 

Videók megtekintését 
teszi lehetővé a 
felhasználók számára. 
YouTube-csatornáról 
beágyazott videók 
esetében a YouTube 
fokozott adatvédelmi 
módját vesszük igénybe. 
Ez a funkció cookie-kat 
helyezhet el az Ön 
számítógépén, ha Ön a 
YouTube videólejátszóra 
kattint. 

 
 
 
 
 

YouTube 

 
 
 
 
 

.youtube.com 

 
 
 
 
 

1 nap 

 
 
 
 
 

ID 

Videók megtekintését 
teszi lehetővé a 
felhasználók számára. 
YouTube-csatornáról 
beágyazott videók 
esetében a YouTube 
fokozott adatvédelmi 
módját vesszük igénybe. 
Ez a funkció cookie-kat 
helyezhet el az Ön 
számítógépén, ha Ön a 
YouTube videólejátszóra 
kattint. 

 
 
 
 
 

YouTube 

 
 
 
 
 

.doubleclick.net 

 
 
 
 

A 
munkamenet 

 
 
 
 

VISITOR_IN 
FO1_LIVE 

Videók megtekintését teszi 
lehetővé a felhasználók 
számára. YouTube- 
csatornáról 
beágyazott videók 
esetében a YouTube 
fokozott adatvédelmi 
módját vesszük igénybe. Ez 
a funkció cookie-kat 
helyezhet el az Ön 
számítógépén, ha Ön a 
YouTube videólejátszóra 
kattint. 

 
 
 
 
 

YouTube 

 
 
 
 
 

.youtube.com 

 
 
 
 
 

8 hónap 

http://www.adobe.com/privacy.html
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_fbp 

Videók megtekintését 
teszi lehetővé 
a felhasználók számára. 
YouTube-csatornáról 
beágyazott videók 
esetében a YouTube 
fokozott adatvédelmi 
módját vesszük igénybe. 
Ez a funkció cookie-kat 
helyezhet el az Ön 
számítógépén, ha Ön a 
YouTube videólejátszóra 
kattint. 

 
 
 
 
 

YouTube 

 
 
 
 
 

.doubleclick.net 

 
 
 
 
 

3 hónap 

 
 
 
 
 

PREF 

Videók megtekintését 
teszi lehetővé 
a felhasználók számára. 
YouTube-csatornáról 
beágyazott videók 
esetében a YouTube 
fokozott adatvédelmi 
módját vesszük igénybe. 
Ez a funkció cookie-kat 
helyezhet el az Ön 
számítógépén, ha Ön a 
YouTube videólejátszóra 
kattint. 

 
 
 
 
 

YouTube 

 
 
 
 
 

.youtube.com 

 
 
 
 
 

8 hónap 

 
YSC 

További információt a 
YouTube videók 
beágyazására vonatkozó 
tájékoztatójában talál. 

 
YouTube 

 
.youtube.com 

 

A 
munkamenet 

 
 
 

cna 

Videók megtekintését 
teszi lehetővé 
a felhasználók számára. 
Videókat ágyazunk be 
a Youku csatornáról. 
A Youku cookie-kat 
helyezhet el az Ön 
számítógépén, ha Ön a 
Youku videólejátszóra 
kattint. 

 
 
 

Youku 

 
 
 

.youku.com 

 
 
 

20 év 

 
 
 
 

  ayft 

Videók megtekintését 
teszi lehetővé 
a felhasználók számára. 
Videókat ágyazunk be 
a Youku csatornáról. 
A Youku cookie-kat 
helyezhet el az Ön 
számítógépén, ha Ön a 
Youku videólejátszóra 
kattint. 

 
 
 
 

Youku 

 
 
 
 

.youku.com 

 
 

 
A 
munkamenet 

 
 

 
  ayscnt 

Videók megtekintését teszi 
lehetővé a felhasználók 
számára. Videókat 
ágyazunk be a Youku 
csatornáról. A Youku 
cookie-kat helyezhet el az 
Ön számítógépén, ha Ön a 
Youku videólejátszóra 
kattint. 

 
 

 
Youku 

 
 

 
.youku.com 

 
 
 

A 
munkamenet 
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isg 

Videók megtekintését 
teszi lehetővé 
a felhasználók számára. 
Videókat ágyazunk be 
a Youku 
csatornáról. A Youku 
cookie-kat helyezhet el 
az Ön számítógépén, 
ha Ön a Youku 
videólejátszóra kattint. 

 
 
 

Youku 

 
 
 

.youku.com 

 
 
 

6 hónap 

 
 
 

  ysuid 

Videók megtekintését 
teszi lehetővé 
a felhasználók számára. 
Videókat ágyazunk be 
a Youku 
csatornáról. A Youku 
cookie-kat helyezhet el 
az Ön számítógépén, ha 
Ön a Youku 
videólejátszóra kattint. 

 
 
 

Youku 

 
 
 

.youku.com 

 
 
 

20 év 
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  ayspstp 

Videók megtekintését teszi 
lehetővé a felhasználók 
számára. Videókat 
ágyazunk be a Youku 
csatornáról. A Youku 
cookie-kat helyezhet el az 
Ön számítógépén, ha Ön a 
Youku videólejátszóra 
kattint. 

 
 

 
Youku 

 
 

 
.youku.com 

 
 
 

A 
munkamenet 

 
 

 
  arpvid 

Videók megtekintését teszi 
lehetővé a felhasználók 
számára. Videókat 
ágyazunk be a Youku 
csatornáról. A Youku 
cookie-kat helyezhet el az 
Ön számítógépén, ha Ön a 
Youku videólejátszóra 
kattint. 

 
 

 
Youku 

 
 

 
.youku.com 

 
 
 

A 
munkamenet 

 
 

 
  aysid 

Videók megtekintését teszi 
lehetővé a felhasználók 
számára. Videókat 
ágyazunk be a Youku 
csatornáról. A Youku 
cookie-kat helyezhet el 
az Ön számítógépén, 
ha Ön a Youku 
videólejátszóra kattint. 

 
 

 
Youku 

 
 

 
.youku.com 

 
 

 
1 nap 

 
 

 
atpsida 

Videók megtekintését teszi 
lehetővé a felhasználók 
számára. Videókat 
ágyazunk be a Youku 
csatornáról. A Youku 
cookie-kat helyezhet el az 
Ön számítógépén, ha Ön a 
Youku videólejátszóra 
kattint. 

 
 

 
Youku 

 
 

 
.mmstat.com 

 
 
 

A 
munkamenet 

 
 

 
atpsidas 

Videók megtekintését teszi 
lehetővé a felhasználók 
számára. Videókat 
ágyazunk be a Youku 
csatornáról. A Youku 
cookie-kat helyezhet el az 
Ön számítógépén, ha Ön a 
Youku videólejátszóra 
kattint. 

 
 

 
Youku 

 
 

 
.mmstat.com 

 
 

 
10 év 

 
 
 

XSRF- 
TOKEN 

Videók megtekintését teszi 
lehetővé a felhasználók 
számára. Videókat 
ágyazunk be a Youku 
csatornáról. A Youku 
cookie-kat helyezhet el az 
Ön számítógépén, ha Ön a 
Youku videólejátszóra 
kattint. 

 
 

 
Youku 

 
 

 
api.youku.com 

 
 
 

A 
munkamenet 
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Célmeghatározó és közösségi média cookie-k 
 

COOKIE CÉL SZOLGÁLTATÁS DOMAIN IDŐTARTAM 

 

yandexuid 
Követi a felhasználó 
tevékenységét az 
oldalon. 

Yandex 
kereső- 
konzol 

 

.yandex.ru 
 

3389 nap 

 

yabs-dsp 
Követi a felhasználó 
tevékenységét az 
oldalon. 

Yandex 
kereső- 
konzol 

 

.yandex.ru 
 

0 nap 

ASP.NET_Sess 
ionId 

Általános rendeltetés iPaper ipaper.ipapercms.dk 0 nap 

 

ActivityInfo2 
Követi a felhasználó 
tevékenységét az 
oldalon. 

 

AdCentric 
 

.serving-sys.com 
 

3 hónap 

 

u2 
Követi a felhasználó 
tevékenységét az 
oldalon. 

 

AdCentric 
 

.serving-sys.com 
 

3 hónap 

 

APISID 
Profilt készít 
a felhasználók 
érdeklődési köréről. 

DoubleClick 
Floodlight 
számláló 

 

.google.co.uk 
 

332 nap 

 

HSID 
Profilt készít 
a felhasználók 
érdeklődési köréről. 

DoubleClick 
Floodlight 
számláló 

 

.google.co.uk 
 

332 nap 

 

PREF 
Profilt készít 
a felhasználók 
érdeklődési köréről. 

DoubleClick 
Floodlight 
számláló 

 

.google.co.uk 
 

332 nap 

 

NID 
Profilt készít 
a felhasználók 
érdeklődési köréről. 

DoubleClick 
Floodlight 
számláló 

 

.google.co.uk 
 

0 nap 

 

ra1_sgm 

Segítségével a 
felhasználó 
számára relevánsabb 
hirdetések 
jeleníthetők meg. 

 

RadiumOne 

 

.gwallet.com 

 

103 nap 

 

ra1_pd 

Segítségével a 
felhasználó 
számára relevánsabb 
hirdetések 
jeleníthetők meg. 

 

RadiumOne 

 

.gwallet.com 

 

103 nap 

 

ra1_sid 

Segítségével a 
felhasználó 
számára relevánsabb 
hirdetések 
jeleníthetők meg. 

 

RadiumOne 

 

.gwallet.com 

 

104 nap 

 

RA1balancer 

Segítségével a 
felhasználó 
számára relevánsabb 
hirdetések 
jeleníthetők meg. 

 

RadiumOne 

 

.gwallet.com 

 

104 nap 

 

fr 
Hirdetések 
megjelenítését teszi 
lehetővé 

 

Facebook 
 

.facebook.com 
 

3 hónap 

 

_fbp 
Hirdetések 
megjelenítését teszi 
lehetővé 

 

Facebook 
 

.scania 
 

0 nap 

UserMatchHist 
ory 

Hirdetések 
megjelenítését teszi 
lehetővé 

 
LinkedIn 

 
.linkedin.com 

 
1 hónap 
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lang 
Hirdetések 
megjelenítését teszi 
lehetővé 

 

LinkedIn 
 

.ads.linkedin.com 
A 
munkamen 
et 

 

bcookie 
Hirdetések 
megjelenítését teszi 
lehetővé 

 

LinkedIn 
 

.linkedin.com 
 

0 nap 

 

lang 
Hirdetések 
megjelenítését teszi 
lehetővé 

 

LinkedIn 
 

.linkedin.com 
A 
munkamen 
et 

 

lidc 
Hirdetések 
megjelenítését teszi 
lehetővé 

 

LinkedIn 
 

.linkedin.com 
 

0 nap 

 

lissc 
Hirdetések 
megjelenítését teszi 
lehetővé 

 

LinkedIn 
 

.linkedin.com 
 

1 év 
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bscookie 
Hirdetések 
megjelenítését teszi 
lehetővé 

 

LinkedIn 
 

.www.linkedin.com 
 

2 év 

 

  qca 
Hirdetések 
megjelenítését teszi 
lehetővé 

 

LinkedIn 
 

.linkedin.com 
 

150 nap 

 

visit 
Hirdetések 
megjelenítését teszi 
lehetővé 

 

LinkedIn 
 

www.linkedin.com 
 

348 nap 

 

personalization_id 
Hirdetések 
megjelenítését teszi 
lehetővé 

 

Twitter 
 

.twitter.com 
 

2 év 

 
remixlang 

Hirdetések 
megjelenítését teszi 
lehetővé 

VK 
(Vkontakte) 

 
.vk.com 

 
1 év 

 

 
  upin 

Segítségével a 
felhasználó 
számára 
relevánsabb 
hirdetések 
jeleníthetők meg. 

 

 
.x01.aidata.io 

 

 
468 nap 

 

 

 
  upints 

Segítségével a 
felhasználó 
számára 
relevánsabb 
hirdetések 
jeleníthetők meg. 

 

 
.x01.aidata.io 

 

 
468 nap 

 

 
 

 

Harmadik felek adatvédelmi nyilatkozatai 
 

Ha szeretne többet megtudni külső szolgáltató partnereinkről és elolvasná az adatvédelmi 
nyilatkozatukat, az alábbiakban összegyűjtöttünk néhány gyors linket: 
Google - https://policies.google.com/privacy?hl=en-US 
Baidu - http://usa.baidu.com/privacy/ 
Youtube - https://www.youtube.com/about/policies/#community-guidelines 
Yoku - http://mapp.youku.com/service/agreement-eng 
Yandex - https://yandex.com/legal/confidential/ 
Ipaper - https://www.ipaper.io/privacy-policy-ipaper 
Facebook - https://www.facebook.com/policy.php 
Linkedin - https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 
VK - https://vk.com/privacy?eu=1 
Adobe - https://www.adobe.com/privacy/policy.html 

http://www.linkedin.com/
http://www.linkedin.com/
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