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Tisztelt Meghívott! 

 

Az ABB teljes mértékben elkötelezett az Ön személyes adatainak védelme és azon jogainak tiszteletben 

tartása iránt, hogy rendelkezzen személyes adatainak felhasználásáról. Tájékoztatni szeretnénk Önt arról, 

hogyan védjük személyes adatait a rendezvényen való részvételével kapcsolatban. A jelen e-mail az ABB 

Ltd-re, valamint annak minden leányvállalatára és munkatársaira vonatkozó adatkezelési tájékoztatónk 

összefoglalása.  

 

Összefoglalás 
 

Az ABB Önnel kapcsolatban álló vállalata a jelen Adatkezelési Tájékoztatóval összhangban felelős az Ön 

adataiért és annak ellenőrzéséért, hogyan kerülnek azok felhasználásra. Részvételéhez bizonyos 

információkat, például kapcsolattartási adatokat, fényképeket és videókat gyűjtünk és kezelünk, a 

rendezvénnyel kapcsolatban tájékoztatást és szolgáltatásokat nyújtunk, utazásokat szervezünk, 

felméréseket végzünk és kiadványokat készítünk. A rendezvény során médiaeszközöket, pl. fényképeket és 

videókat készíthetünk reklám céljából, hogy megosszuk a rendezvényről alkotott benyomásokat és annak 

sikerét közösségünkkel és partnereinkkel. Ezek a médiaeszközök nem az adott személyre fókuszálnak, 

hanem magára a rendezvényre. 

Az Adatkezelési Tájékoztató részletesen ismerteti az Önt megillető valamennyi adatvédelmi jogot, 

valamint az ABB által az Ön adatainak védelme érdekében tett lépéseket. A tájékoztató ismerteti, milyen 

adatokat kérünk Öntől, milyen célból és milyen jogcímen kerülnek azok felhasználásra, ill. mennyi ideig 

őrizzük meg azokat.  Meghatározza azt is, kivel osztja meg az ABB az Ön adatait, és hogy kiterjed-e az 

adatkezelés az Ön adatainak a tartózkodási országán túl történő továbbítására. A teljes Adatkezelési 

Tájékoztató erre vonatkozó részében tájékozódhat az Önt megillető adatvédelmi jogokról és azok 

gyakorlásáról. Kérjük, nézze meg teljes Adatkezelési Tájékoztatónkat, hogy megismerje, hogyan kezeljük 

az Ön személyes adatait és adatvédelmi jogait. 

    

 

Köszönjük, hogy továbbra is bizalmat szavaz az ABB-nek. 

 

Üdvözlettel: 

 

Az ABB rendezvénnyel foglalkozó csoportja

https://new.abb.com/privacy-policy/subsidiaries


 

((Adatkezelési Tájékoztató – Hosszú verzió)) 
 

Adatkezelési Tájékoztató 
 

1. Bevezetés 

 

A jelen rendezvényre vonatkozó Adatkezelési Tájékoztató (“Tájékoztató”) az ABB Vállalatcsoportra 

érvényes, mely az ABB Ltd. svájci társaságból és minden olyan szervezetből áll, melyben az ABB Ltd. (Svájc) 

közvetlen vagy közvetett többségi részesedéssel rendelkezik, vagy amely a szavazati jogok többségét 

birtokolja vagy ellenőrzi. Az ABB Önnel kapcsolatban álló társasága (a továbbiakban: az „ABB” vagy „mi”) a 

jelen Tájékoztatónak megfelelően felel az Ön személyes adatainak kezeléséért és ellenőrzi azok 

felhasználását. 

 

Az ABB számára elsőrendű fontossággal bír az Ön adatvédelemhez fűződő jogainak tiszteletben tartása. A 

jelen Tájékoztató ismerteti, miért és hogyan használjuk fel az Önről szóló személyes adatokat, hogyan 

kezeljük ezeket az adatokat és Ön milyen jogokkal rendelkezik személyes adataival kapcsolatban. 

 

2. Kinek a feladata az Ön személyes adatainak megfelelő kezelése? 

Az ABB Ltd. és annak leányvállalatai felelősek az Ön személyes adataiért. Az alkalmazandó adatkezelési és 

adatvédelmi jogszabályok értelmében az Ön adatainak elsődleges kezelője az ABB azon leányvállalata, 

mely szolgáltatásokat nyújt Önnek (pl. rendezvényszervezés) vagy Önnel kapcsolatot tart fenn. Az ABB 

többi leányvállalata – akár adatkezelői, akár adatfeldolgozói minőségben – szintén megkaphatja és 

kezelheti az Ön személyes adatait, a jelen Tájékoztató egyformán érvényes ezekre a vállalatokra is. 

 

3. Milyen típusú információkat gyűjtünk és használunk fel? 

Az Önre a rendezvénnyel kapcsolatban vonatkozó személyes adatokat gyűjtjük és használjuk fel. Az alábbi 

kategóriákba tartozó személyes adatokat gyűjthetjük be:  

• Az Ön által a rendezvény során történő regisztráció és kommunikáció érdekében megosztott 

kapcsolattartási adatok, úgymint vezeték- és keresztnév (ideértve a rendezvényen használt 

kitűzőn feltüntetett nevet), születési idő, üzleti e-mail cím, üzleti mobiltelefonszám, az 

asszisztens neve és e-mail címe (ha szükséges).   

• A szálláshellyel és számlázással kapcsolatban megadott kiegészítő adatok, úgymint üzleti cím, 

útlevélszám, állampolgárság, születési hely, sürgősségi kapcsolattartó neve és száma, hitelkártya 

száma. 

• Médiaeszközök,ún. a rendezvény során készített fényképek, videók és hangfelvételek. Ezek az 

eszközök sohasem közvetlenül Önre fókuszálnak, hanem magáról a rendezvényről alkotott első 

benyomásokat közvetítik. 

 

 

4. Miért használjuk az Ön személyes adatait?  

Az Ön fent említett személyes adatait az alábbi célokra használhatjuk fel: 

• regisztráljuk a rendezvényeken és fórumokon való megjelenését;  

• ellátjuk Önt a rendezvénnyel kapcsolatos információkkal és szolgáltatásokkal;     

• személyes rendezvényélményt nyújtunk;  

• megszervezzük a rendezvényt és elfogadható szolgáltatást nyújtunk Önnek;   

• utazásokat szervezünk és igény esetén szállást foglalunk szállodában; 

• a rendezvényről szóló elégedettségi felméréseket végzünk és dolgozunk fel;  

• médiaeszközöket (fényképeket, videókat és hangfelvételeket) készítünk a rendezvényről alkotott 

benyomások közvetítésére, és ezeket az eszközöket saját márka-adatbázisunkban tároljuk; 

• tartalmat hozunk létre a rendezvényről szóló cikkekhez és publikációkhoz; valamint  

• a rendezvényről készített fényképeket nyilvánosságra hozzuk az ABB csatornáin, harmadik 

személyek csatornáin és a közösségi média csatornákon.  

 

Kizárólag azokat a személyes adatokat gyűjtjük be, amelyekre a fenti célokhoz szükségünk van. 

Statisztikai célokból, szolgáltatásaink tökéletesítése és az általunk használt IT rendszerek tesztelése 

céljából az észszerű lehetőségeken belül névtelen adatokat használunk fel. Ez azt jelenti, hogy ezek az 

adatok többé nem tudják Önt közvetlenül (közvetve) egyedileg azonosítani vagy kiválasztani.    

 

5. Az általunk alkalmazott jogalap 

https://new.abb.com/privacy-policy/subsidiaries


Személyes adatait a jelen tájékoztatóban megnevezett célokra használjuk fel az alábbi jogalapok egyike 

alapján:  

• Az Önnel fennálló munkaviszony vagy üzleti kapcsolat keretében személyes adatait a jogos érdek 

alapján kezeljük. A személyes adatok erre a célra történő gyűjtésére és felhasználására vonatkozó 

jogos érdek a rendezvényszervezés és az interakció (pl. regisztráció, szállásszervezés stb.). 

 

Amennyiben ezt a www.abb.com/privacy oldalon kéri, másolatot a vonatkozó érdekmérlegelési 

tesztünkről. 

 

6. Azok a felek, amelyekkel személyes adatait megosztjuk (az EU-n és az EGT-n belül és azon kívül 

vagy azon az országon kívül, ahol az Ön adatait kezelő ABB társaság található)  

Személyes adatait csak akkor osztjuk meg az ABB más kapcsolt vállalatával vagy harmadik személyekkel, 

ha ez az alábbi táblázatban foglalt célokhoz szükséges. Ha személyes adatait egy kapcsolt vállalattal vagy 

harmadik személlyel úgy osztjuk meg, hogy azok az Európai Unión („EU”) és az Európai Gazdasági 

Térségen („EEA”) kívülre továbbításra kerülnek vagy azokból, ill. olyan országon kívülről hozzáférhetővé 

válnak, ahol az Ön adatait kezelő ABB társaság található, mindig gondoskodunk a személyes adatai 

védelme érdekében rendelkezésre álló megfelelő garanciákról.  Ilyen garancia például az Európai Bizottság 

megfelelőségi határozata (bővebben itt), az Általános Szerződéses Feltételek (bővebben itt), az 

Adatvédelmi Pajzsra vonatkozó tanúsítás (bővebben itt), valamint a szolgáltatóink némelyike által már 

elfogadott kötelező erejű vállalati szabályok (bővebben itt). További intézkedéseket tettünk az EU-ból, az 

EGT-ből és olyan országon belülről és kívülről történő adattovábbítással kapcsolatban személyes adatai 

védelme céljából, ahol az Ön adatait kezelő ABB társaság található. Amennyiben megtekintené a 

rendelkezésre álló garanciákat, kérjük, nyújtsa be kérelmét a  www.abb.com/privacy oldalon. 

 

A címzett neve vagy – nem EU-

országok esetében – a címzett 

kategóriája  

A címzett tartózkodási helye Cél 

Az ABB kapcsolt és 

leányvállalatai  

Lásd az ABB leányvállalatok 

listáját 

A jelen adatkezelési 

tájékoztatóban ismertetett 

célok 

Az ABB üzleti partnerei, 

forgalmazói és ügynökei 

EU/EGT és nem EU/EGT 

(globális) 

A jelen adatkezelési 

tájékoztatóban ismertetett 

célok 

Szolgáltatók  EU/EGT és nem EU/EGT 

(globális) 

Az ABB nevében eljáró IT 

szolgáltatók, marketing 

ügynökségek, fizetés-

lebonyolító társaságok, 

utazási ügynökségek, 

szállodák és transzfer 

szolgáltatók, 

ügyféltámogatást nyújtó 

szolgáltatók     

Az ABB üzletrészeinek vagy 

eszközeinek potenciális vagy 

tényleges megszerzői 

EU/EGT és nem EU/EGT 

(globális) 

Az adott üzlet vagy eszközök 

értékelése vagy a jelen 

adatkezelési tájékoztatóban 

ismertetett célok 

Az alkalmazandó jogban vagy 

jogi folyamatban előírt 

címzettek, rendvédelmi vagy 

kormányzati hatóságok stb.  

EU/EGT és nem EU/EGT 

(globális) 

Ha ezt az alkalmazandó jog 

előírja vagy kormányzati 

hatóságok jogosan kérik, vagy 

ha az adatokra érvényes 

törvényes előírás miatt van 

szükség 

 

 

7. Mennyi ideig őrizzük meg az Ön személyes adatait? 

A kötelező jogszabályok alapján az ABB köteles bizonyos személyes adatokat egy minimális ideig 

megőrizni.   Kizárólag azokat a személyes adatokat őrizzük meg, amelyeket a rendezvényre való 

regisztráció során gyűjtöttünk, és annyi ideig, amíg azokat a jelen adatkezelési tájékoztatóban 

ismertetett célokhoz felhasználjuk. 

 

http://www.abb.com/privacy%20oldalon
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
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Az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok értelmében a személyes adatokat azonosítható formában 

csak addig az ideig őrizzük meg, ahogy ez ahhoz a célhoz szükséges, amelyre a személyes adatok kezelése 

történik. Az IT alkalmazások és eljárásmódok beállításain keresztül gondoskodunk arról, hogy személyes 

adataikat töröljük, amikor már nincs szükségünk azokra.   

 

A személyes adataira vonatkozó konkrét megőrzési időszakokról bővebb tájékoztatást a 

www.abb.com/privacy oldalon kérhet. 

 

8. Az Ön adatvédelmi jogai 

A tartózkodási helyén és személyes adatai kezelésének helyén érvényes jogrendszertől függően az alábbi 

jogok illetik meg:  

 

Adatvédelmi jogok Mit jelent ez? 

Az adatokhoz való hozzáférés joga  Ön áttekintést kérhet az ABB-től vagy másolatot kaphat az 

általunk kezelt személyes adatokról.  

Az adatok helyesbítéséhez való jog Kérheti az általunk kezelt pontatlan vagy hiányos személyes 

adatok azonnali helyesbítését.   

Az adatok törléséhez való jog Kérheti személyes adatai törlését, ha azokra már nincs 

szükség, ha az alkalmazandó jog arra kötelez bennünket, 

hogy az adatokat töröljük vagy azok feldolgozása 

jogellenes.   

Az adatkezelés korlátozásának joga  Bizonyos körülmények között jogában áll személyes adatai 

kezelését korlátozni.   

Az adatok hordozhatóságához való jog Önnek jogában áll, hogy személyes adatait strukturált, 

géppel olvasható formátumban a saját céljaira megkapja 

vagy kérheti tőlünk, hogy egy harmadik személynek 

továbbítsuk.    

Az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való 

jog 

Önnek jogában áll személyes adatainak kezelése ellen 

tiltakozni, ha a jogos érdeket alkalmazzuk az adatkezelés 

alapjaként, ha az Ön adatvédelmi jogai erősebbek az 

általunk a jogos érdekre történő hivatkozásnál. 

 

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a fent ismertetett jogok nem abszolút érvényűek, és hogy kérése nem 

mindig teljesíthető teljes egészében. Előfordulhat például, hogy nem tudjuk törölni a személyes adatokat 

ill. nem tudjuk azok kezelését korlátozni, mivel esetleg bizonyos személyes adatok megőrzésére vonatkozó 

jogi vagy szerződéses kötelezettségeink vannak.     

 

Adatvédelmi jogainak érvényesítését a www.abb.com/privacy oldalon kérheti.  

 

Kapcsolattartási és kiegészítő adatok  

Amennyiben személyes adataihoz hozzá kíván férni, éljen a fent említett egyéb jogai bármelyikével, vagy 

ha kérdései vannak vagy aggályai merülnek fel azzal kapcsolatban, ahogy az ABB személyes adatait kezeli, 

kérjük, forduljon a Csoport Adatvédelmi Tisztviselőjéhez a privacy@abb.com oldalon vagy nyújtsa be 

panaszát a www.abb.com/privacy oldalon.     

 

Amennyiben nem elégedett válaszunkkal vagy úgy véli, hogy személyes adatait törvénybe ütközően 

kezeljük, jogában áll panaszt is benyújtani a tartózkodási helye vagy munkahelye szerinti országban lévő 

Adatvédelmi Tisztviselőnek, vagy bíróságokon keresztül jogorvoslatot kérhet, ha úgy véli, az adatvédelmi 

jogszabályok sérültek.      

 

Megjelenés dátuma: 2019. december 5. 
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