Adatkezelési tájékoztató

1. Bevezetés
Cégünk a Supplies Distributors SA (széhely: Louis Blériot 5, 4460 Grâce-Hollogne,
cégjegyzékszám: 208.795, adószám: BE 475.286.142).
„Személyes információ” vagy „személyes adat” bármely meghatározott (azonosított
vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat,
amelyből levonható az érintettre vonatkozó következtetés, mint például név, e-mail
vagy postacím.
A személyes adatok kezeléséről szóló információkat az alábbi adatkezelési
tájékoztató tartalmazza. Kérjük, hogy személyes adatainak megadása előtt
figyelmesen olvassa végig az adatkezelési tájékoztatót. Amennyiben csak
böngészni kíván weboldalunkon, személyes adatait nem szükséges megadnia.
A jelen Adatkezelési Tájékoztató eltérő jelzése hiányában a személyes adatok
megadása önkéntes és az adatkezelés jogalapja az adatalany hozzájárulása az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően. Ezt meghaladóan az Ön
weboldalon megadott személyes adatait az az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
egyes kérdéseiről szóló 2011. évi CVIII. törvény 13/A §-nak megfelelően kezelik.

Az Adatkezelési Tájékoztatóval kapcsolatban esetlegesen felmerülő kérdéseit a
dataprotection@olympus-europa.com címre küldött e-mailben teheti fel nekünk.

Az Adatkezelési Tájékoztató módosításának jogát fenntartjuk. A weboldalon az
aktuális frissítés időpontja feltüntetésre kerül. Az ilyen frissítésekről mindig kiemelt
figyelmeztetés jelenik meg a weboldalon, tájékoztatva a látogatókat a
változtatásokról. Felhasználóinkat az általuk megadott e-maicímen is értesítjük az
adatfeldolgozási műveleteket érintő változásokról, és kérjük beleegyezésüket.
Amennyiben a felhasználó az értesítéstől számított 30 napon belül nem emel
kifogást, úgy hozzájárulását a szóban forgó változtatásokhoz megadottnak kell
tekinteni.
2. Mikor gyűjtünk személyes adatokat?
Személyes adatokat a weboldalon keresztül végzett alábbi tevékenységek
esetén gyűjtünk:
• a weboldalra történő regisztráció;
• termékek és szolgáltatások megrendelése;
• bármilyen egyéb online érdeklődés;
• belépés a weboldalra.

3. Milyen személyes adatokat kérünk?
Az alábbi személyes adatok megadását kérjük a felhasználótól:
• név;
• postacím;
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• telefonszám;
• e-mail cím;
• hitelkártya/bankkártya adatok;
• egyéb, önként megadható személyes adatok
• IP cím, a felhasználó által látogatott weboldalak, valamint a felhasználói
szokásokra vonatkozó információk jelen Adatvédelmi Tájékoztató 7. és 9. pontjában
foglaltak szerint.
4. Hogyan használjuk fel a személyes adatokat?
Az Ön által megadott, a fentiekben felsorolt személyes adatokat az alábbi célokra
használjuk fel:
• a weboldal adminisztrációja;
• a böngészés élményének javítása;
• a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételének lehetővé tétele;
• a termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó megrendelések feldolgozása;
• a megrendelésekre vonatkozó levelezés lebonyolítása;
• nyilatkozatok és számlák küldése, fizetések lebonyolítása;
• az Olympus legfrissebb híreire és különleges ajánlataira vonatkozó információk
közlése, kivéve, ha bejelölte, hogy nem kíván ezekről értesülni. Ezek az információk
a megrendelt vagy azokhoz hasonló termékekhez kapcsolódnak. Amennyiben nem
kíván ilyen jellegű értesítéseket kapni, bármikor jelezheti nekünk e-mailben
(mailto: dataprotection@olympus-europa.com);
• válaszok az Ön által beküldött kérdésekre.
5. Kinek adjuk ki a személyes adatokat?
Jelen Adatvédelmi Tájékoztató elfogadásával és a weboldal használatával
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a weboldalon keresztül begyűjtött személyes
adatait a Supplies Distributors SA (széhely: Louis Blériot 5, 4460 Grâce-Hollogne,
cégjegyzékszám: 208.795, adószám: BE 475.286.142) kezelje, továbbá harmadik
személyekkel a weboldal üzemeltetésének, a megrendelések és kérdések
elintézésének, valamint az ügyfélkapcsolatok kezelése érdekében szükséges
mértékben átadja alvállalkozói, illetőleg adatfeldolgozók részére..
A jelen weboldalon történő regisztráció során az Ön által önkéntesen megadott
személyes adatok, az Olympus termék vásárlásának ténye, továbbá az Ön jelen
weboldal használatával kapcsolatos adatai továbbításra kerülhetnek az Olympus
Europa GmbH és tagvállalatai részére abból a célból, hogy e személyek a
termékeikkel kapcsolatosan tájékoztatást küldjenek Önnek, feltéve, hogy Ön a
megfelelő jelölőnégyzet kipipálásával ehhez hozzájárulását adja. Ezek a személyek
az elektronikus berendezések kiskereskedelmi szektorába tartoznak, és a
felhasználó részére küldött információk kizárólag az ő termékeikre vonatkoznak.
Egyéb esetekben személyes adatokat kizárólag kormányzati és rendészeti szervek,
illetve cégünk jogutódjai részére, továbbá folyamatban lévő vagy várható jogi
eljárások kapcsán, valamint törvényes jogaink megállapítása, gyakorlása és
védelme érdekében továbbíthatjuk (beleértve az adatok továbbítását harmadik
személyek részére bűncselekmény megelőzése vagy hitelkockázat csökkentése
céljából a törvény által megengedett módon). Ilyen esetben Önt – törvény eltérő
rendelkezése hiányában – értesítjük az adatok kiadásáról, megnevezve azt a
harmadik személyt, aki számára az adatait kiadtuk.
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6. Személyes adatok nemzetközi továbbítása
Tekintettel arra, hogy az Internet egy globális környezet, a személyes adatok
interneten keresztül történő gyűjtése szükségessé teszi az adatok nemzeti
határokon túli továbbítását. Ennél fogva a weboldalon történő böngészéssel és a
személyes adatok megadásával a felhasználó elfogadja, hogy személyes adatait
ennek alapján dolgozzuk fel. Amennyiben az Európai Unió területén tartózkodik, az
Ön által megadott információk olyan harmadik országokba is eljutnak (pl. az
Amerikai Egyesült Államokba), ahol az adatvédelmi törvények eltérnek az Európia
Unió területén hatályos jogszabályoktól. Mi megtesszük a megfelelő lépéseket, hogy
az amerikai egyesült államokbeli partnereinknél elérjük a „Safe Harbour”
adatvédelmi irányelveknek - amelyek a személyes adatok továbbítására vonatkozó
szabályokat tartalmazzák az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között
fennálló megállapodás szerint - megfelelő eljárást összhangban az 2011. évi CXII.
törvény 8. § (2) bekezdésével..
7. Sütik és web poloskák
Weboldalaink megtekintésekor a számítógép „sütik” (lényegében rövid szövegfájlok
vagy egy egyszerű GIF fájl) formájában adatokat tárolhat a merevlemezén. A sütik
lehetővé teszik a weboldal alakítását az Ön érdeklődésének és preferenciáinak
megfelelően. Például, egy süti a weboldalon Ön által meglátogatott lapokkal
kapcsolatos információkat tartalmaz, ami lehetővé teszi számunkra a weboldalon
tett következő látogatása testreszabását. A sütik a számítógép többi részéhez
azonban nem engedenek hozzáférést számunkra.
Ez a weboldal Google Analytics szolgáltatást, a Google, Inc. (“Google”) által
működtetett web elemző alkalmazást használ. A Google Analytics “cookie”-kat
(un."sütiket") helyez el a számítógépén, melyek szöveges adatokat tárolnak, így
segítve annak meghatározását, hogy a felhasználók mit és hogyan tesznek a
weboldalon. A cookie-kban, a weboldal használatára vonatkozó információk
átvitelre, majd tárolásra kerülnek a Google szerverein, az Egyesült Államokban.
Mivel az IP-cím titkosítás aktív a weboldalon, IP-címének csak egy része kerül
tovább - az IP-cím titkosítása már az Európai Unió tagállamaiban, illetve az Európai
Gazdasági Térségen belül megtörténik. Csak kivételes esetekben érkezik a teljes IPcím azonnal egy Google szerverre, az Egyesült Államokba, majd itt kerül titkosításra.
Az IP-cím titkosítása aktív ezen a honlapon.

A Google az információkat a weboldal üzemeltetője nevében gyűjti annak
kiértékelésére, hogy a felhasználók hogyan használják a weboldalt. A weboldal
használatáról elemzéseket küld a weboldal üzemeltetőinek, valamint más
szolgáltatásokat biztosít a weboldal aktivitásának mérésére és az internet
használatának vizsgálatára vonatkozóan.

Az IP-cím, melyet a böngésző közvetít a Google Analytics számára, nem
kapcsolódhat más, a Google által gyűjtött adathoz. A cookie-k használatát a
böngészője megfelelő beállításával letilthatja - de tudnia kell: ebben az esetben
előfordulhat, hogy a honlap funkcióit nem tudja teljes mértékben kihasználni. A
Google Analytics jövőbeli vizsgálatait is letilthatja a Google Analytics Opt-out
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Browser Add letöltésével és aktiválásával az aktu ális böngészőjére
vonatkozóan: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
A legtöbb böngésző lehetőséget kínál a sütik törlésére, vagy értesítés küldésére,
mielőtt a számítógép egy sütit eltárolna a merevlemezen. Kérjük, tanulmányozza
ezen beállításokkal kapcsolatos bővebb információkat a böngésző használati
útmutatójában vagy a súgóban. Ha azonban úgy dönt, hogy az általunk küldött
sütiket letiltja, ez korlátozhatja bizonyos szolgáltatások használatát a weboldalon.
8. Kapcsolódás más weboldalakhoz
A weboldal más, harmadik személyek tulajdonát képező és azok által üzemeltetett
weboldalakra mutató hiperhivatkozásokat tartalmaz. Ezek a weboldalak saját
adatvédelmi szabályzattal rendelkeznek, amelyeket kérjük, tanulmányozzon. Az ezen
weboldalak látogatása során megadott személyes adatok felhasználására ezek az
irányadók. Nem vállalunk felelősséget az ilyen, harmadik személyek weboldalak
adatkezelésért, tehát ezeket a saját kockázatára használhatja.
9. IP címek
Azért tanulmányozzuk a felhasználói szokásokat, mert érdekünk az ezeken a
weboldalakon keresztül terjesztett információk sikeressége. Szerverünk log fájlokat
készít az olyan információkról,mint az Ön hálózatának Internet Protocol (IP) címe
vagy, hogy mely oldalakat és mennyi ideig böngészte. Elemzőszoftver készít
jelentéseket, amelyek segítenek minket abban, hogy többet tudjunk meg arról,
hogyan javíthatnánk a felhasználói élményét weboldalainkon. Ezeket az
információkat nem arra használjuk fel, hogy a felhasználóról személyes profilt
készítsünk. A log fájlok rendszeresen törlésre kerülnek. Az IP cím az
internetszolgáltató által a számítógéphez rendelt szám, amely az internetelérést
biztosítja. Az IP cím általában minden kapcsolódás alkalmával változik. Szélessávú
internetkapcsolat esetén azonban előfordulhat, az általunk begyűjtött IP cím olyan
adatokat tartalmaz, amelyek az Ön azonosítására alkalmasak. Ez annak köszönhető,
hogy bizonyos szélessávú internetkapcsolatok a számítógéphez fix IP címet
rendelnek, ami nem változik. Az IP címét felhasználhatjuk arra, hogy összesített
információkat szerezzünk a használatról. Az Ön azonosítása viszont csak akkor
lehetséges számunkra, ha ezek révén az IP címet a felhasználóhoz, mint egyénhez
tudjuk kapcsolni. Ez általában olyan további adatokhoz való hozzáférést igényel,
amelyeket nem áll szándékunkban felkutatni.
10. Személyi adatokhoz fűződő jogok
Ön bármikor tájékoztatást kérhet a kezelt személyes adataival kapcsolatosan,
továbbá bármikor kérheti személyes adatai helyesbítését, zárolását vagy törlését.
A kötelező adatkezelések esetét ide nem értve Ön bármikor tiltakozhat személyes adatai
kezelésével szemben, amennyiben az adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az
adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy harmadik személy jogos
érdekének érvényesítéséhez szükséges vagy ha a személyes adat felhasználása vagy
továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás
céljára történik, továbbá törvény által meghatározott egyéb esetekben. Az adatkezelő az
Ön tiltakozását annak előterjesztésétől számított legkésőbb 15 napon belül kivizsgálja.
Amennyiben nem ért egyet a tiltakozással kapcsolatban meghozott döntéssel, a döntés
kézhezvételétől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszék előtt pert indíthat az
adatkezelővel szemben.
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Jogainak feltételezett megsértése esetére Ön a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor
22/C.) vagy az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.
A személyes adatokra vonatkozó tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésére, zárolásra
és tiltakozásra vonatkozó jogosultságait Ön szintén bármikor gyakorolhatja,
amennyiben e-mailben (mailto: Dataprotection@olympus-europa.com) vagy írásban
kapcsolatba lép az adatkezelővel. Kérjük, hogy megkeresését az adatvédelmi
igazgatónak címezze. Az Ön megkeresésével összefüggésben kérhetik, hogy a
megkereső személy azonosítsa magát vagy olyan egyéb adatokat adjon meg,
melyek a személyére vonatkoznak, melyek a jogosultság igazolására szolgálnak. Az
Ön megkeresését az irányadó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeljük.
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a jelen adatkezelés bejelentésre került
az adatvédelmi nyilvántartásba, melynek azonosítója:

2017. április 07.
SDSA
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