Adatvédelmi nyilatkozat
1. Általános rendelkezések
A Henkel AG & Co. KGaA, a továbbiakban a Henkel, tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső
személyek személyes adatokhoz fűződő jogait. Jelen nyilatkozat tájékoztatást ad arról, hogy a Henkel
a személyes adatok mely kategóriáit gyűjti, és azokat milyen módon használja fel. Megtudhatja
továbbá, miként gyakorolhatja személyes adataihoz fűződő jogait.
Jelen nyilatkozatban történt bármely változtatást ezen a honlapon nyilvánossá teszünk. Így bármikor
tájékozódhat a Henkel által gyűjtött adatok köréről és azok felhasználásáról.
A jelen Adatvédelmi nyilatkozat nem vonatkozik azon weboldalakra, amelyek a Henkel weboldalain
megtalálható hiperhivatkozásokon keresztül érhetők el.

2. Személyes adatok gyűjtése, felhasználása és feldolgozása
Adatkezelő neve: Henkel AG & Co. KGaA
Adetkezelő címe: Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, Németország

A Henkel a személyes adatokat elsődlegesen a jelen weboldalnak a felhasználók részére történő
elérhetővé tételére használja fel. Az adatok bármely további kezelésére kizárólag törvényi
kötelezettség vagy felhatalmazás alapján kerül sor, illetve ha az érintett felhasználó ehhez
hozzájárulását adta a Henkel részére. A Henkel az adatok tárolását és kezelését különösen az alábbi
célok érdekében végzi:
Az oldal látogatásával Henkel automatikusan rögzít bizonyos adatokat. Ide sorolhatók az alábbiak: a
kívánt tartalom (pl. különösen a tartalom, szövegek, képek és termékinformációk, továbbá a letöltésre
szánt fájlok stb.) továbbításához szükséges, az adott felhasználói eszközhöz (pl. számítógép, okos
telefon) tartozó IP cím vagy eszköz-azonosító; a felhasználók weboldalhoz kötődő tevékenysége; a
felhasználói eszköz típusa; az alkalmazott böngésző típusa; valamint a látogatás dátuma és ideje.
A Henkel ezen információkat legfeljebb 7 napig tárolja a visszaélések felismerése és megállapítása,
valamint az oldal megjelenésének, jellemzőinek és funkcióinak javítása, valamint általános
adminisztrációs feladatok ellátása érdekében.
Henkel indokolatlan késedelem nélkül törli, illetve anonimizálja az oldal használatával kapcsolatos
adatokat, ideértve az IP címeket is, amennyiben azok a fenti cél eléréséhez már nem szükségesek.
Az adatok kezelése és felhasználása a következő indokok figyelembevételével jogszabályon alapul: (1)
az adatkezelésre a weboldal elérhetővé tétele érdekében van szükség; (2) a Henkelnek törvényes
érdeke fűződik a weboldal funkcionalitásának és hibamentes működésének biztosításához és
tökéletesítéséhez, valamint ahhoz, hogy az megfeleljen a felhasználók igényeinek.

3. Az adatvédelemmel kapcsolatban Önt megillető jogok, adatvédelmi felelős
Ön bármikor érvényesítheti az adatihoz való hozzáféréshez fűződő jogát. Továbbá, amennyiben azok
feltételei fennállnak, Ön az alább felsorolt jogokkal is élhet:
•

Helyesbítéshez való jog

•

Törléshez való jog

•

Az adatkezelés korlátozásához való jog

•

Az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatósághoz történő panaszbenyújtáshoz való jog

•

Adathordozhatósághoz fűződő jog (2018. május 25-től kezdődően)

Tiltakozáshoz való jog
A Henkel jogos érdekei alapján végzett adatkezeléssel szemben Ön mint adatkezeléssel érintett
bármikor tiltakozhat. Henkel ebben az esetben azonnal leállítja az érintett adatkezelést, kivéve, ha
Henkel bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek
az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ilyen esetekben, illetve ha bármilyen kérdése vagy kérése merül fel személyes adataival kapcsolatban,
kérjük, levélben vegye fel a kapcsolatot adatvédelmi felelősünkkel, Frank Liebich úrral a következő
címen: Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, D 40191 Düsseldorf, Németország (e-mail:
Datenschutz@henkel.com).

