
Adatvédelmi tájékoztató 

Köszönjük, hogy meglátogatta a Bilfinger Tebodin B.V. honlapját (továbbiakban 

Bilfinger).  

A Bilfinger szigorúan veszi az Ön jogait személyes adatainak védelme érdekében. Az 

alábbiakban szeretnénk tájékoztatni arról, hogy honlapunk látogatása során mely 

adatok kerülnek begyűjtésre és felhasználásra, valamint ezek gyakoriságáról és 

felhasználásuknak céljáról. 

Web szerver napló 

Az esetek többségében oldalunk látogatásakor nem kerülnek személyes adatok a 
birtokunkba.  

Azonban a szerver (továbbiakban “web szerver”), amely weboldalunk tárhelyét 
szolgáltatja, automatikusan gyűjt adatokat Öntől annak érdekében, hogy 
honlapunkat megfelelően el tudja érni. A web szerver a következő adatokat gyűjti 
be automatikusan:  

 Az Ön IP címének egyes részei, 
 A honlap látogatásának ideje, 
 A megtekintett aloldalak, 
 A korábban megtekintett oldalak, 
 Az Ön böngészőjének típusa (például Internet Explorer), 
 Az Ön operációs rendszere (például Windows 7), 
 A domain neve és az Ön Internet szolgáltatójának címe (péládul: 1&1). 

Megelőzés és a sütik felülvizsgálata 

A számítógépen lévő sütiket több módon is lehet blokkolni, megtekinteni vagy törölni. Ez attól függ, hogy milyen böngészőt 
használ. Amennyiben ezzel nehézsége támad, javasoljuk a böngésző gyártójával felvenni a kapcsolatot.  

Data Controller 

For the purposes of the General Data Protection 

Regulation (GDPR) the data controller is  

Bilfinger Tebodin B.V. 

Ms. Brigit Stokman 

Laan van Nieuw Oost-Indié 25 

2593 BJ The Hague 

The Netherlands  

 

 

Data Privacy  

 

Bilfinger Tebodin B.V.  

Laan van Nieuw Oost-Indië 25 

2593 BJ The Hague 

The Netherlands 

info.tebodin.bv@bilfinger.com  

 

mailto:dataprivacy@bilfinger.com


Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy módosított böngésző-beállítások mellett előfordulhat, hogy a honlap nem minden 
funkciója fog működni. 

Személyes adatok gyűjtése, feldolgozása, használata és továbbítása 

Mi csak abban az esetben gyűjtünk be adatokat (kivételt képez ez alól a web szerver napló), amennyiben Ön személyes 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy adott szolgáltatásunkat igénybe vehesse (például: információs anyag megrendelése, 
érdeklődés). Ezek az adatok kizárólagosan kezelendők és csak az érintett szolgáltatás igénybevételével kapcsolatosan használjuk 
fel. Amennyiben a folyamat megkívánja, szükség esetén a cégcsoport más egységéhez továbbításra kerülhetnek. Amennyiben 
szükséges, a kérés teljesítéséhez szolgáltatókat is bevonunk (például: információs anyag kiküldése során). Az Ön személyes adata 
azonban más, harmadik fél számára soha nem lesz továbbítva.  

Hírlevél 

Amennyiben szeretne feliratkozni hírlevelünkre és „Világ” című magazinunkra, kérjük, adja meg e-mail címét. Mielőtt megkapná 
hírlevelünket, fog kapni egy tájékoztató e-mailt egy hivatkozással. Csak abban az esetben kerül fel hírlevelünk/magazinunk 
címzetti listájára, amennyiben a hivatkozásra rákattint és megerősíti hozzájárulását. Ezzel biztosítjuk azt, hogy e-mail címét nem 
illetéktelenül használták a hírlevélre való feliratkozás során. Az Ön személyes adata csak arra a célra lesz felhasználva, hogy 
elküldjük Önnek a hírlevelet/magazint. 

Nemzetközi adattovábbítás 

A weboldalunk által generált adatok feldolgozása az Európai Unió- és/vagy az Európai Gazdasági Térség (EU/EGT) államaiban 
található szervereken történik. 

Hivatkozások más weboldalakhoz 

Weboldalunk egyes részein hivatkozások találhatók más oldalakhoz (például a Bilfinger csoporton belüli más vállalatokhoz) vagy 
lehetőséget biztosítunk a tartalom megosztására az úgynevezett „megosztás” gombokkal. Felhívjuk figyelmét, hogy az itt 
rögzített adatvédelmi intézkedések e harmadik oldalakra nem vonatkoznak. Arra kérjük, keresse fel az oldalakat közvetlenül, 
hogy megismerje az ő adatok gyűjtésével, - védelmével- és - biztonságával kapcsolatos intézkedéseket, valamint az 



adattovábbításra vonatkozó előírásokat. A Bilfinger nem vállal felelősséget ezen oldalak által alkalmazott szabályokért és az 
oldalak tartalmáért.  

Biztonság 

Felhívjuk figyelmét, hogy az Interneten történő adattovábbítás nem biztonságos, így fennáll annak a veszélye, hogy az adat 
harmadik félhez kerül, és az felhasználja. Ebből kifolyólag cégünkkel bármikor kapcsolatba léphet telefonon vagy postai úton is.  

Az érintettek jogai 

Tekintve, hogy minden jogilag megfeleltethető, Önnek a GDPR kapcsán következő jogai vannak: 

 Törléshez való jog: Önnek joga van a törléshez, mely során adatait a rendszerünkből eltávolítjuk.  

 Hozzáféréshez való jog: Joga van információt kapni arról, hogy személyes adatait hogyan kezeljük.  

 Helyesbítéshez való jog: Joga van személyes adatainak korrekciójához, amennyiben azok hibásak. 

 Az adatkezelés korlátozásához való jog: Joga van kezelt adatinak korlátozását kérni, hogy azok csak bizonyos 
folyamatokkal kapcsolatban legyenek használva. 

 Kifogásolhatóság joga: Joga van személyes adatainak használatát kifogásolni, amennyiben úgy véli, hogy az Ön jogos 
érdeke felülírja a személyes adatkezelést a folyamat során.  

 Visszavonáshoz való jog: Joga van adatkezelési hozzájárulását visszavonni.  

 Hatósági jogorvoslathoz való jog: Joga van adatvédelmi hivatalhoz fordulni, amennyiben úgy véli, hogy adatai kezelése 
sérti a GDPR előírásait. 

 Az adathordozhatósághoz való jog: Joga van számunkra megadott adatait visszakérni és azt másnak felhasználásra 
továbbítani. 

Amennyiben jogainak valamelyikével élni szeretne, kérjük, a fenti elérhetőségek egyikén vegye fel velünk a kapcsolatot és 
amilyen hamar lehetséges, válaszolni fogunk. Felhívjuk figyelmét, hogy egyes adatokat jogi kötelezettség teljesítése- és/vagy 
jogos üzleti érdek céljából megőrzünk. 

Státusz: 2018 május  



Szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy jelen szabályozás a jövőben a jogi követelményeknek megfelelően változhat. Kérjük, kísérje 
figyelemmel honlapunkat, hogy adatvédelmi előírásainkkal kapcsolatban naprakész információkkal rendelkezzen.  

  

 


