
Adatvédelmi közlemény és hozzájárulás 

 

 

 

Az ABB teljes mértékben elkötelezett a személyes adatok védelme mellett, és 

tiszteletben tartja az egyén azon jogát, hogy a személyes adatai felhasználását 

ellenőrizhesse. Ez a közlemény információval szolgál arról, hogy az ABB miért és hogyan 

gyűjti és használja az Ön személyes adatait, valamint ismerteti az Ön ezekkel 

kapcsolatos jogait. 

 

Az Ön személyes adatainak „Kezelője” az ABB Kft., 1139, Budapest, Váci út 99. lesz, vagyis 

ez a társaság felel adatainak kezelt adatainak védelméért. 

 

Az ABB rendezvénye során személyes adatokat gyűjt és kezel, illetve az eseményen 

fényképek is készülnek majd.   

 

A gyűjtött személyes adatokat ’marketing kommunikációs’ célokra használjuk és csupán 

azon személyes adatot gyűjtjük, amelyekre e célból szükségünk van. 

 

Előfordulhat, hogy személyes adatait anonimizáljuk, így az a továbbiakban már nem lesz 

alkalmas beazonosításra, azonban különféle célokra anonimizáltan is felhasználhatjuk 

azokat, például adatok elemzésére, szolgáltatásaink fejlesztésére vagy egyéb 

informatikai rendszereink tesztelésére. 

 

Az Ön személyes adatait 5 évig őrizzük meg, ezután biztonságosan töröljük azokat. 

Amennyiben törvényi vagy rendeleti követelmények teljesítéséhez és/vagy a viták 

rendezéséhez szükséges, ezen idő elteltével is megőrizhetjük személyes adatait. 

 

Önnek joga van kérni, hogy javítsuk ki a személyes adatokban szereplő hibákat, vagy 

frissítsük azokat. Az Ön adatvédelemmel kapcsolatos jogai az alábbiakat foglalják 

magukban:  

 

• megkaphatja a személyes adatainak másolatát, 

• töröltetheti azon személyes adatait, amelyek használatához nincs törvényes 

alapunk, 

•  tiltakozhat személyes adatainak a jogos érdekek alapján történő kezelése ellen  

• korlátozhatja személyes adatainak felhasználását a www.abb.com/privacy 

webhelyen. Bizonyos körülmények között, a közérdek miatt (például 

bűnmegelőzés), a fenti jogokat korlátoznunk kell. 

 

Amennyiben bármely kérdése van azzal kapcsolatosan, hogyan használjuk, kezeljük az Ön 

személyes adatait, vagy panaszt szeretne tenni az adatkezelés miatt, akkor vegye fel a 

kapcsolatot a csoport adatvédelmi tisztviselőjével a privacy@abb.com címen, vagy 

panaszát juttassa el az www.abb.com/privacy oldalon keresztül. 

 

Ha nem elégedett válaszunkkal, vagy úgy gondolja, hogy személyes adatait nem a 

törvényekkel összhangban kezeljük, akkor vegye fel a kapcsolatot a lakóhelye szerint 

illetékes Adatvédelmi Hatósággal. 

 

 

 

https://new.abb.com/privacy


Beleegyezés fotók felhasználásához 

 

Az ABB Kft. marketing kommunikációs célokra fel kívánja használni a fotókat és/vagy 

videofelvételeket (beleértve a hangfelvételeket), amelyek a rendezvényen készülnek. A 

képeket és/vagy a videókat a következő csatornákon tesszük elérhetővé:  

 

https://new.abb.com/hu  

https://insideplus.abb.com/hu 

www.facebook.com/ABBMagyarorszag  

https://www.instagram.com/abb_magyarorszag 

https://www.youtube.com/user/ABBMagyarorszag  

internal H: drive 

Kiállításokon és konferenciákon az ABB standján 

 

Elképzelhető az is, hogy az ABB Kft. esetleg fel szeretné használni a nevét is ezeken a 

felületeken.  

 

 

       Kérjük, a négyzetben jelölje a fentiekhez való beleegyezését. A négyzet bejelölésével 

Ön minden szükséges jogot megad az ABB Kft-nek a képfelvételek és nevének 

felhasználásához a fent leírtak szerint, valamint lemond az ezzel kapcsolatos 

követeléseiről. 

 

Fenti hozzájárulását bármikor visszavonhatja a www.abb.com/privacy weblapon 

található űrlap kitöltésével. 

 

 

Aláírás, dátum: 
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