PPG ADATVÉDELMI NYILATKOZAT EURÓPAI FELHASZNÁLÁSRA
A PPG-nél elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak védelmét illetően. Ez az adatvédelmi
nyilatkozat leszögezi annak a módját, hogy a PPG Industries, Inc csoport (a továbbiakban „PPG” vagy
„mi” ) európai szervezetei hogyan kezelik és védik az Ön személyes adatait („Személyes adatok”),
amelyeket Ön esetleg megadott nekünk a weboldalaink, alkalmazásaink, közösségi oldalaink
(együttesen „Oldalak”), használatával, telefonon, írásban vagy más módon. Ez a nyilatkozat érvényes
bárhol tartózkodik, vagy ha az Ön személyes adatait egy, az Európai Unióban (EU), Európai Gazdasági
Térségben (EGT) vagy Svájcban bejegyzett székhellyel rendelkező PPG-szervezet dolgozza fel. Ennek
ellenére bizonyos termékek és szolgáltatások esetében különleges adatvédelmi elvek alkalmazhatóak a
jelen nyilatkozat helyett.
A jelen adatvédelmi nyilatkozat elolvasásával Ön megtudhatja, min alapszik a személyes adatainak
feldolgozása, amikor oldalainkat felkeresi, vagy más módon kapcsolatba kerül velünk. Minden Ön által
megadott személyes adat az alábbiaknak megfelelően lesz kezelve.
Ki a felelős a személyes adatok feldolgozásáért?
Az a PPG-szervezet, amely az Ön által látogatott oldalt üzemelteti az adatkezelő, ezáltal a felelős az Ön
által a látogatása vagy kapcsolata során megadott személyes adatok feldolgozásáért.
Milyen személyes adatoka gyűjtünk?
A következő információkat gyűjthetjük, amikor meglátogatja oldalainkat, vagy együttműködik velünk:


Olyan személyes információk, mint név, beosztás és születési dátum;



Kapcsolatra vonatkozó információ, mint otthoni, irodai cím és e-mai-cím;



Érdeklődési területek;



Más olyan információ, amely jelentős az ügyféli felméréshez/visszajelzéshez;



Információk az Ön által használt, a PPG-től vagy versenytársaitól származó termékekről,
felszerelésekről és eszközökről;



Fizetési információk, beleértve hitelkártyája/betéti kártyája számát és más pénzügyi információt;



Fiókra vonatkozó információt, beleértve a felhasználónevet és a titkosított jelszót;



Az oldalak látogatása során automatikusan gyűjtött információkat, beleértve az IP-címeket, az
általános helyinformációkat, a szolgáltatókat, az aktív időtartamot, a technológia- és
eszközazonosítót, valamint a cookie-kon/követő pixeleken keresztül gyűjtött információkat (lásd a
„Hogyan használjuk a cookie-kat és hasonló technológiákat” részt alább).

Bármi, amit elküld nekünk, például:


Termékek és szolgáltatások vásárlása, rendelése és az ezekért való fizetés során;



Űrlapok kitöltése során az oldalakon;



Hírlevelekre való feliratkozás során;



Promóciókban, ajánlatokban, felmérésekben, kérdőívekben és/vagy versenyeken való részvétel
során;



Az oldalainkon való felhasználóifiók-létrehozás során;
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Visszajelzés vagy termékértékelés írása során;



Kapcsolatfelvétel a PPG-vel kérdésekkel és hozzászólásokkal.

Hogyan használjuk a cookie-kat és a hasonló technológiákat
A PPG böngészőcookie-kat, Flash cookie-kat, követő pixeleket, közösségi oldal/hálózat beépülő
modulokat és Goggle Analytics technológiát használ. Egyes beszállítók elhelyezhetnek és kiolvashatnak
cookie-kat az oldalainkon, hogy ezzel segítsék a PPG-t marketingüzenetek közvetítésében az oldalakon
és más online helyeken, amelyeket meglátogat, miután elhagyja az oldalakat.


A böngészőcookie-k kis méretű információk, amelyeket az oldal tárol egy felhasználó/látogató
számítógépén, okostelefonján vagy hasonló eszközén, amelyet felhasználhat a felhasználó
igényeinek tárolására/megjegyzésére, adatok mentésére, a felhasználó online tevékenységének
követésére és/vagy arra, hogy emlékeztesse az oldalt a felhasználóra/látogatóra a következő
alkalommal, amikor újra ellátogat az oldalra. A cookie-k felhasználhatók a
felhasználónak/látogatónak az oldalon nyújtott élmény testreszabásához és a felhasználó/látogató
által az oldalon végzett navigációra vonatkozó információk mentésére. A PPG és harmadik felek
böngészőcookie-kkal dolgoznak célzott marketing tevékenység és weboldalelemzés céljából. A
böngészőcookie-kat a PPG-oldalakon a PPG és harmadik felek helyezik el. A PPG által gyűjtött és
megosztott információk nem tartalmaznak személyes adatokat (úgy mint a vásárló vagy fogyasztó
neve, címei, telefonszámai vagy e-mail-címei).



A Flash cookie-k olyan fájlok, amelyek a böngészőcookie-khoz hasonló módon tárolnak
információkat a számítógépén vagy más eszközén. A PPG ezeket bizonyos oldalakon használja,
olyan célokból, mint térképműködés és animáció, de a PPG nem gyűjt személyes adatokat ezen
folyamatok során.



A követő pixelek kisméretű képfájlok, amelyek beépítettek a weboldalak visszaigazolásába (úgy
mint akármilyen más tartalomlekérés esetén) vagy e-mailekbe. A PPG a követő pixeleket online
hirdetések kezelésére és az oldalak látogatottságának elemzésére használja. Ezeket a képfájlokat
harmadik felek szolgáltatják külső hirdetések kezelésére, keresések marketing szempontból való
követésére, társult marketingre és elemzésekre. Minden ilyen esetben a követő pixeleket úgy
programozták, hogy begyűjtse a számítógép IP-címét és más korlátozott információt, amikor az
oldalainkon tartózkodik. A PPG nem gyűjti az Ön nevét, e-mail-címét vagy telefonszámait ennek a
technológiának a felhasználásával. Az online hirdetési kampányoknál például a követő pixelek
lehetővé teszik harmadik fél számára, hogy felismerje a cookie-kat a böngészőjében, ami viszont
lehetővé teszi számunkra, hogy azonosítsuk, melyik hirdetés vonz egyedi felhasználókat a PPGoldalakra az internet más helyeiről.



Közösségi média/hálózat beépülő modulok
o

AddThis: Az oldalaink használják az Oracle America, Inc. („Oracle”) által nyújtott AddThis
beépülő modulokat. Ezek a beépülő modulok lehetővé teszik tartalmak megosztását más
felhasználókkal, például a közösségi média/hálózatok segítségével. Ez segít a tartalmaink
javításában és hogy sokkal érdekesebbé tegyük őket az Ön számára. Ezeken a beépülő
modulokon keresztül a böngésző közvetlen kapcsolatot létesít az Oracle kiszolgálókkal és
esetenként a választott közösségi média/hálózat szolgáltatással. A címzettek megkapják
az információt, hogy Ön meglátogatta a szóban forgó oldalt, olyan hozzátartozó
információkkal együtt, mint az IP-cím, a kérés dátuma és ideje, a böngésző, az oldal,
ahonnan a kérés indult, a küldött adat mennyisége és a használt operációs rendszer. Az
információt az Oracle kiszolgálók dolgozzák fel az Egyesült Államokban. Amennyiben
tartalmat oszt meg az oldalainkról, például közösségi médián/hálózaton, az Ön látogatása
az oldalakon hozzárendelhető az Ön felhasználói profiljához a megfelelő közösségi
hálózaton. A továbbiakban nincs semmilyen befolyásunk vagy információnk az Ön
adatainak feldolgozásáról. Az Oracle az adatait felhasználói profilonként tárolja és ezeket
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marketing, piackutatási és/vagy a saját weboldalának a kérésen alapuló tervezésére
használja. A be nem jelentkezett felhasználók esetében is az ilyen elemzés a kérésen
alapuló hirdetések nyújtását szolgálja és azt, hogy a megfelelő közösségi hálózatok más
felhasználóit értesítse az Ön tevékenységéről az oldalon. További információ
rendelkezésére áll itt: http://www.addthis.com/privacy.
o



Közösségi média/hálózat szolgáltatók: Általában a fentiek vonatkoznak más közösségi
média/hálózat beépülő moduljára is, amelyeket az oldalainkon használunk: ezeket
közvetlenül a közösségi média/hálózat szolgáltatója bocsátja a rendelkezésünkre,
nevezetesen a Facebook, az Instagram, az Pinterest és a Twitter. A megfelelő szolgáltatót
azonosíthatja a beépülő modul gombján levő név és/vagy gomb alapján. A PPG-weboldaltól
függően, ezeknek a beépülő moduloknak a használatával vagy megoszthat tartalmat, vagy
egyszerűen átirányításra kerül az éppen látogatott weboldalunkról a megfelelő közösségi
média/hálózat oldalára. További információk itt https://www.facebook.com/policy.php,
https://help.instagram.com/155833707900388, https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy
és https://twitter.com/en/privacy.

Google Analytics: Az oldalaink Google Analytics-technológiát használnak, a Google LLC
(„Google”) webelemző szolgáltatását. Ez magába foglalja a „Universal Analytics” operációs módot,
amely lehetővé teszi adatok, munkamenetek és együttműködések hozzárendelését több eszközön
keresztül egy álneves felhasználói azonosítóhoz, ezáltal elemezve a felhasználó tevékenységét
több eszközön. A Google Analytics olyan cookie-kat használ, amelyek lehetővé teszik az oldalaink
elemzését. A cookie-k által generált információk arról, hogy Ön hogyan használja az oldalainkat,
általában a Google kiszolgálókra kerülnek az Egyesült Államokba, és itt tárolódnak. Ennek ellenére
az oldalainkon aktiváltuk az IP-névtelenítést a Google Analytics számára azért, hogy biztosítsuk
az IP-címek névtelen gyűjtését (úgynevezett IP-maszkolás). Ezáltal átküldés előtt az IP-címeket a
Google lerövidíti az Európai Unió tagállamaiban vagy más olyan államban, amely aláírója az
Európai Gazdasági Térség Egyezségének. A teljes IP-címet kizárólag kivételes esetekben
továbbítják a Google kiszolgálóira az Egyesült Államokba, hogy ott történjen a rövidítés. A
böngésző által továbbküldött IP-cím a Google Analytics környezetben nem kerül összevonásra
más Google adattal. További információk a felhasználási feltételekről és az adatvédelemről
rendelkezésre
állnak
itt:
http://www.google.com/analytics/terms/us.html
és
itt:
https://policies.google.com/privacy?hl=en.
A megbízásunkból a Google az információt arra fogja használni, hogy elemezze az oldal
használatát Ön által, jelentéseket állítson össze a weboldal működéséről és további
szolgáltatásokat nyújtson nekünk az oldal és az internet használatához. Mi az oldalunk
használatának elemzésére használjuk a Goggle Analytics technológiát, és hogy rendszeresen
javítsunk rajta. Az összegyűjtött statisztikával lehetővé válik tartalmaink javítása és az, hogy sokkal
érdekesebbé tegyük őket az Ön számára. Az Ön személyes adatainak átvitele az Egyesült
Államokba az EU–USA Adatvédelmi Pajzs megállapodás szerint történik, a EU Bizottság
megfelelőségi
döntése
alapján,
amely
szerint
a
Google
engedélyezett
(https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework). Az általunk küldött adatok, amelyek a cookiekhoz kapcsolódnak, a felhasználói azonosítók (pl. felhasználónevek) vagy reklámazonosítók, 14
hónapig tárolhatók. Havonta egyszer az adatok, amelyek elérték a tárolási időtartam végét,
automatikusan törlődnek.

A cookie-k és hasonló technológiák elutasítása
Ön választhat, hogy bizonyos információk, amelyek a weboldalakon kerülnek gyűjtésre, beleértve a PPGoldalakat is, felhasználásra kerüljenek, például előzetes jóslásokra alapozott hirdetések
testreszabásában, amelyeket az Ön korábbi látogatásai és különböző weboldalak alapján állítanak fel.
Kérjük, tartsa szem előtt, hogy a cookie-k elutasítása hatással lehet a PPG-oldalain tapasztalható
felhasználói élményre.
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Böngészőcookie-k: Önnek megvan a joga arra, hogy tiltakozzon a személyes adatoknak a fent
leírtak szerinti gyűjtése és tárolása ellen úgy, hogy törli vagy megelőzi a böngészőcookie-k
elhelyezését. Ezt megteheti a böngészője súgójában található utasítások szerint. Bizonyos
böngészőcookie-k estében, amelyek a hirdetéseket célozzák, ellátogathat az Európai Interaktív
Digitális Hirdetők Szövetsége (EDAA) honlapjára http://www.youronlinechoices.com/, és
elutasíthatja a viselkedésen alapuló hirdetéseket, amelyeket az EDAA tagvállalatai küldenek.
Ugyanakkor a legtöbb böngésző beállítható, hogy értesítse arról, amikor a számítógépén vagy más
eszközén egy cookie kerül elhelyezésre.



Flash cookie-k: Önnek megvan a joga arra, hogy tiltakozzon a személyes adatoknak a fent leírtak
szerinti gyűjtése és tárolása ellen úgy, hogy törli a Flash cookie-kat. Ezt megteheti az Adobe Flash
Player beállításaiban. A Flash cookie-k törléséhez, vagy az elhelyezésük megakadályozásához
látogasson
el
az
Adobe
Flash
Player
súgó
oldalára:
http://www.adobe.com/support/documentation/en/flashplayer/help/, kattintson a képernyő bal
oldalán levő „Website Privacy Settings panel (Weboldal biztonsági beállítások)” hivatkozásra, és
kövesse az utasításokat, megelőzendő a harmadik fél által elhelyezett Flash cookie-k adattárolását
a számítógépén.



Követő pixelek: Mivel a követő pixelek bele vannak építve a weboldalba vagy e-mailekben
találhatók, ezeket nem tudja letiltani vagy visszautasítani. Ennek ellenére, ahol cookie-kkal együtt
kerülnek felhasználásra, hatástalaníthatók vagy a cookie-k letiltásával, vagy a böngésző cookiebeállításainak megváltoztatásával. Más esetekben, például e-maileknél, a követő pixeleket nem
cookie-kkal együtt használják, és amennyiben Önt zavarja a követő pixelek használata, ne
használja az oldalakat, vagy iratkozzon le az e-mailekről.



Közösségi média/hálózat beépülő modulok: Önnek megvan a joga, hogy tiltakozzon a
személyes adatoknak a fent leírtak szerinti gyűjtése és tárolása ellen. Ami az AddThis technológiát
illeti, ezt megteheti a letiltás gombra kattintva itt: http://www.addthis.com/privacy/opt-out. Emellett
megelőzheti, hogy a cookie-k tárolódjanak, ahogy ezt a böngészőcookie-k esetében tette (lásd
fent). Ugyanakkor joga van tiltakozni a felhasználói profil létrehozása ellen. Ezen jogának
érvényesítése érdekében Önnek fel kell vennie a kapcsolatot közvetlenül az AdThis vagy a
megfelelő közösségi média/hálózat szolgáltatójával. További információk a jogairól rendelkezésre
állnak
itt
http://www.addthis.com/privacy,
https://www.facebook.com/policy.php,
https://help.instagram.com/155833707900388, https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy és itt
https://twitter.com/en/privacy.



Google Analytics: Önnek megvan a joga arra, hogy tiltakozzon a személyes adatoknak a fent
leírtak szerinti gyűjtése és tárolása ellen úgy, hogy megelőzi a böngészőcookie-k tárolását, ahogy
az más böngészőcookie-kkal is lehetséges (lásd fent). Emellett megakadályozhatja a cookie által
generált adatok gyűjtését és a kapcsolatba hozásukat az oldal Ön által való használatával, valamint
az ilyen adatoknak a Google által való feldolgozását, ha telepít egy böngészőkiterjesztést, amelyet
letölthet itt: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Ha letiltja a cookie-kat, ezzel
megakadályozhatja az adatgyűjtést az oldalaink jövőbeni látogatásakor. Amennyiben meg akarja
akadályozni a gyűjtést több eszközt lefedően a Universal Analytics-en keresztül, minden, Ön által
használt eszközön le kell tiltania.

Miért dolgozzuk fel a személyes adatokat?
A következő célokból dolgozhatjuk fel a személyes adatait (a feldolgozási folyamatunkra vonatkozó
jogalap félkövér betűkkel vannak kiemelve):


Saját jogos érdekeink gyakorlása, amely magába foglalja a következőket:
o

Vevőszolgálat biztosítása;

o

Panaszainak kezelése és követése;
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o

Szükségleteinek megértése és jobb szolgáltatások nyújtása, valamint jobban megérteni Önt,
mint vevőnket;

o

A tartalom javítása, az oldalak általános adminisztrációja és testreszabása, például a
felhasználói élmény testreszabása által, a kommunikáció és az oldalteljesítmény
hatásosságának mérése, valamint az oldalak teljesítményének optimalizálása;

o

Termékeink és szolgáltatásaink javítása;

o

Ajánlatok, termékek, minták biztosítása, meghívók küldése eseményekre és képzésekre,
illetve más, olyan rekláminformációk küldése, amelyekről jogosan feltételezhetjük, hogy
érdeklik Önt a múltbeli kérései vagy olyan hasonló termékek alapján, amelyeket Ön a
múltban megvásárolt vagy amelyek iránt érdeklődését fejezte ki;

o

Piaci mutatók összevetése;

o

Felhasználói fiókok létrehozása és kezelése az oldalainkon;

o

Az Ön által kért PPG-szoftver aktiválása; és

o

Szoftveres, biztonsági és működésbeli problémák hibaelhárítása.



Ön beleegyezését adta, például arra, hogy időszakosan e-mailben felvegyük Önnel a kapcsolatot
és értesítsük ajánlatokról, új termékekről, szolgáltatásokról, eseményekről, továbbá hogy más
rekláminformációt juttassunk el Önhöz.



Szerződés által előírt kötelezettségeink teljesítése a termékekre vagy szolgáltatásokra
vonatkozóan, amely előírja, hogy válaszolnunk kell megkereséseire, teljesítenünk kell
megrendeléseit, kezelnünk kell fizetését, össze kell állítanunk és fel kell dolgoznunk felméréseket,
kérdőíveket és/vagy versenyeket.



Saját jogszerű kötelezettségeinknek való megfelelés, amely magába foglalja a következőket:
o

Saját üzleti feljegyzéseink vezetése;

o

Csalás megakadályozása; és

o

A közhatóságok kérelmeinek való megfelelés.

Amikor személyes adatokat kérünk Öntől jogszabályi vagy szerződéses kötelezettség alapján,
megjelöljük, hogy melyik információ megadása önkéntes alapú. Ugyanakkor amennyiben önkéntesen
nem ad meg bizonyos információkat, megtörténhet, hogy nem áll módunkban a megfelelő terméket vagy
szolgáltatást biztosítani az Önnek, vagy nem tudunk válaszolni a kérésére.
Mennyi ideig őrizzük meg a személyes adatokat?
Személyes adatait csak addig őrzi meg a PPG, amíg szükség van rájuk: (i) olyan ok(ok)ból, amelyek
miatt gyűjtésre kerültek; (ii) törvényes okokból való visszatartásra; és/vagy (iii) olyan problémák
orvoslására, amelyek egy későbbi időpontban merültek fel (ebben az esetben további információkat
bocsátunk rendelkezésére, törvényes rendelkezések szerint).
Személyes adatok címzettjeinek kategóriái
Átadhatjuk az Ön szeméyes adatait harmadik félnek úgy mint:


A PPG csoport szervezetei megkaphatják az Ön személyes adatait, kihasználva így a vállalati
struktúránkat, hogy gyorsabb és hatékonyabb szolgáltatásokat tudjunk nyújtani Önnek azáltal,
hogy a csoporton belül megosztásra kerülnek az információs rendszerek, a pénzügyi
adminisztráció vagy más adminisztratív feladatok, valamint a vevőszolgálat.
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A PPG-nél olykor adatfeldolgozók és szolgáltatók segítségét vesszük igénybe, így
megtörténhet, hogy a közreműködésük során megkapják, vagy más módon hozzáférnek az Ön
személyes adataihoz. Ezek az adatfeldolgozók és szolgáltatók magukba foglalják a következőket:
(i) média-, tervező, nyomtató, promóciós és eseményszervező ügynökségek amelyek a PPG
nevében reklám- és marketingtevékenységeket végeznek vagy kommunikációs feladatokat látnak
el; (ii) felmérő és piackutató vállalatok piaci információszerzés céljából; (iii) IT és más technikai
szolgáltatók fenntartása a hosztolási, tárolási vagy helyreállítási szolgáltatások érdekében arra az
esetre, ha a PPG számítógépei valaha is meghibásodnak, megsemmisülnek vagy elérhetetlenek;
(iv) szállítmányozási szervezetek és logisztikai szolgáltatók (pl. futár, postai szolgáltatások) akik a
PPG nevében szállítanak Önnek termékeket és egyéb anyagokat; (v) fizetést lebonyolító
szolgáltatók; (vi) vevőszolgálati ügynökségek, akik szolgáltatást biztosítanak Önnek ott, ahol online
rendelt.



Jogi követelmények esetén személyes és egyéb adatait is közölhetjük az érintett harmadik
felekkel, ha azt jogszabály írja elő, vagy ha az ilyen információk közzététele szükséges: (i)
lehetséges jogsértés vizsgálatához; (ii) azonosítani, kapcsolatba lépni vagy jogi lépéseket kell tenni
valaki ellen, aki megsértheti a PPG-vel kötött megállapodásukat; vagy (iii) személy közvetlen
veszélyeztetettségének elkerüléséhez vagy a PPG jogainak, biztonságának vagy tulajdonának
védelméhez. Személyes adatait átadhatjuk érintett harmadik feleknek (pl. törvényszéki nyomozók,
külső jogi tanácsadók, bűnüldöző szervek), hogy vizsgálják, reagáljanak és/vagy
megakadályozzák a biztonság/adatok megsértését, vagy együttműködjenek a kormányzati vagy
bűnüldöző hatóságokkal más jogi ügyek alapján.



A vállalati tranzakciók során a PPG az Ön személyes egyéb adatait harmadik féllel (és ezek
ügyvédeivel, könyvelőivel és egyéb érintett felekkel) megoszthatja abban az esetben, ha a PPG
ezzel a harmadik féllel egyesül felvásárolja azt, vagy az felváráolja a PPG, továbbá ha jogi társsá
válik ezzel a harmadik féllel, vagy ilyen tranzakciót kell javasolnia.

A fentieken kívül az Ön személyes adatait nem szolgáltatjuk ki semmilyen személynek vagy
szervezetnek. Ha személyes adatait harmadik félnek továbbítjuk (a fent leírtak szerint), mindig biztosítjuk,
hogy az összes szükséges szerződéses megállapodás meglegyen közöttünk és a harmadik felek között.
Ez magában foglalhatja a szerződéses kötelezettséget, hogy csak az utasításaink szerint járjanak el,
hogy megfelelő intézkedéseket tegyenek a személyes adatok védelmére, és ne használják saját
céljaikra.
Személyes adatok nemzetközi átadása
Általában az Ön személyes adatait az Ön országán belül vagy az Európai Unió egy másik tagállamában
használjuk fel. Azonban egy nemzetközi vállalat lévén, a PPG átadhatja az Ön személyes adatait a PPG
világszervezetén belül, vagy megbízhat harmadik fél szolgáltatókat, amelyek az Európai Unión kívüli
országban bejegyzettek. Ezek közül egyes országok megeshet, hogy nem biztosítanak megfelelő szintű
védelmet az Ön személyes adatainak feldolgozására vonatkozóan. Ilyen esetekben nem adjuk át az Ön
személyes adatait, kivéve ha megfelelő biztosítékok állnak rendelkezésünkre, például olyan
adatfeldolgozási egyezségek, amelyek az EU Bizottság által elfogadott adatvédelmi elveken alapulnak
(amelyeket a PPG életbe lépteett a csoport szervezeteivel, például az Egyesült Államokban). Ezekről az
Ön személyes adatainak feldolgozására vonatkozó biztosítékokról Ön másolatot igényelhet, amennyiben
felveszi velünk a kapcsolatot a „Hogyan vegye fel velünk a kapcsolatot” részben leírtak alapján.
Hogyan védjük a személyes adatokat
A PPG megteszi a szükséges lépéseket, hogy védje az Ön személyes adatait véletlen vagy jogellenes
megsemmisítéstől, elveszítéstől, módosítástól vagy jogosulatlan felfedéstől vagy hozzáféréstől egy sor
fizikai, működésbeli és technológiai biztosítékkal. Amikor már nincs szükség az Ön személyes adataira
(amint azt a jelen adatvédelmi nyilatkozat leírja), ezeket megsemmisítjük, anonimmá tesszük, vagy más
biztonságos módszerekkel töröljük.
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Az Ön jogai
Ön a következő jogokkal rendelkezik:


Hozzáféréshez való jog: Ön kérheti tőlünk, hogy megerősítsük a tényt, hogy feldolgozzuk az Ön
személyes adatait és ahol ez lehetséges, hozzáférést kapjon tőlünk az Ön személyes adataihoz
és azokhoz az információkhoz amik ezek feldolgozására vonatkoznak.



Javításhoz való jog: Ön kérheti tőlünk, hogy javítsuk az Önre vonatkozó helytelen személyi
adatokat, vagy kiegészítsünk bármilyen hiányos adatot.



Törléshez való jog („jog a felejtésre”): Bizonyos körülmények között elérheti az Ön személyes
adatainak törlését.



Adatkezelés korlátozásához való jog: Bizonyos körülmények között elérheti az Ön személyes
adatai feldolgozásának korlátozását.



Az adatok hordozhatóságához való jog: Amikor az Ön személyes adatainak feldolgozása az Ön
beleegyezésével vagy egy Ön és közöttünk kötött szerződés alapján történik, Ön kérheti tőlünk,
hogy a korábban megadott Ön személyes adatait egy rendezett, széles körben használt és gép
által olvasható formátumban megkapja, valamint joga van hozzá, hogy ezeket az adatokat
részünkről minden akadály nélkül egy másik adatkezelőhöz elküldje, vagy ahol technikailag
lehetséges, az adatok közvetlenül tőlünk kerüljenek elküldésre egy másik adatkezelőhöz.



Kifogásoláshoz való joga: Kifogásolhatja az Ön személyes adatainak feldolgozását (i) direkt
marketing célokra bármikor; vagy (ii) az Ön sajátos helyzetére vonatkozó indokok alapján, ahol
közfeladatot ellátó vagy jogos érdekünket vagy harmadik fél érdekeit szem előtt tartva végzünk
feladatot.

Abban az esetben, ha beleegyezett a személyes adati feldolgozásába, a jövőben bármikor díjmentesen
visszavonhatja eme beleegyezését. Amennyiben ezt megteszi, leállítjuk a beleegyezésen alapuló
személyes adatok feldolgozását. Ez azonban megakadályozhat bennünket például abban, hogy bizonyos
szolgáltatásokat nyújtsunk, amelyek miatt feldolgoztuk személyes adatait.
Ha a fenti jogok bármelyikét szeretné gyakorolni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi „Hogyan
vegye fel velünk a kapcsolatot” részben megadott elérhetőségeken.
Bármely esetben és bármikor panaszt tehet az adatvédelmi hatóságnál.
Hogyan vegye fel velünk a kapcsolatot
Ha bármilyen kérdése lenne erről az adatvédelmi nyilatkozatról vagy arról, hogy hogyan kezeljük
személyes adatait, vagy ha jogait gyakorolni szeretné, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot velünk a
dp-eu@ppg.com címen, vagy írjon nekünk az érintett európai PPG-szervezet megadott elérhetőségére
annak saját honlapján vagy a kapott kommunikáció bármilyen formájában.
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