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A GEIS LOGISTICS HUNGARY KFT. 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA  
 

A Geis Logistics Hungary Kft. tevékenysége során személyes adatok birtokába jut, amelyeket a 

személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kezeljük, különös 

tekintettel az EU általános adatvédelmi rendeletére (a továbbiakban: GDPR) és az információs 

önrendelkezési jogról és a szólásszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvényre. 

 

Ezek az adatvédelmi megjegyzések kizárólag a Geis Logistics Hungary Kft. weboldalára vonatkoznak 

(www.geis-group.hu). Cégünkön kívül a következő vállalatok tartoznak a Geis Group Germany-hez: 

• Hans Geis GmbH + Co KG 

• Geis Gewerbe-Immobilien GmbH + Co. KGő 

• Geis Transport und Logistik GmbH 

• Geis Industrie-Service GmbH  

• Geis Aerospace  

• Geis Ersatzteil-Service GmbH 

• Geis logistics & trade GmbH 

• Geis Eurocargo GmbH 

• G.I.S. 3. Betriebs-GmbH 

• G.I.S. 7. Betriebs-GmbH 

• G.I.S. 8. Betriebs-GmbH 

• G.I.S. 9. Betriebs-GmbH 

• Geis Air + Sea GmbH 

• Geis Bischoff Logistics GmbH 

• Geis Transport GmbH 

• Geis Tyre Logistics GmbH 

• Geis Tyre Warehousing GmbH 

• Geis Projects GmbH 

 

Örülünk, látogatásának weboldalunkon és hogy érdeklődik cégünk, termékeink és szolgálatatásaink 

iránt. 

Az adatvédelemre úgy tekintünk, mint egy ügyfélorientált minőségi tulajdonságra. Személyes 

adatainak és személyiségi jogainak védelme fontos számunkra. Feldolgozzuk és felhasználjuk azokat a 

személyes adatokat, melyeket weboldalunk felkeresése során kapunk, az aktuális személyes adatok 

védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.  

 

Minden olyan információt, amely egy azonosított vagy beazonosítható természetes személyre ( a 

továbbiakban: érintett) vonatkozik személyes adatként kezelünk; beazonosíthatónak az a 
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természetes személy tekintendő,  aki közvetlenül vagy közvetetten, különösen olyan azonosítóhoz 

való hozzárendelés útján, mint név, azonosító szám, helyadatok, online azonosító vagy egy vagy több 

olyan különleges jellemző, amely kifejezi ezen természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, 

pszichológiai, gazdaság, kulturális vagy társadalmi identitását. A személyes adatok különösen a név, 

születési dátum, lakcím, telefonszám, e-mail cm, de az IP-cím is. 

 

Weboldalunk tartalmazhat hivatkozásokat más szolgáltatók weboldalaira, amelyekre nem vonatkozik 

ez az adatvédelmi nyilatkozat. 

 

Ezen adatvédelmi nyilatkozat segítségével átfogó információt nyújtunk Önnek a Geis 

Logistics Hungary Kft. általi feldolgozásáról és az Önt illető jogokról. 

A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁÉRT FELELŐS JOGI SZEMÉLY 

cég: Geis Logistics Hungary Kft. 

székhely: Andrássy út 121, H-1062 Budapest 

cégjegyzék szám: Cg. 01-09-381020 

adószám: 29149654-2-42 

Közös képviselet: Joannis Tsilivarakos, ügyvezető, und Erik Lassen, ügyvezető 

 

Kapcsolat: Kiss Róbert Telephely vezető 

Telefon: 0036 30 091 8412 

E-Mail: robert.kiss@geis-group.hu 

 

 

KAPCSOLATTARTÓ SZEMÉLY ADATVÉDELMI KÉRDÉSEKBEN 

A Geis LogisticsHungary Kft. megvizsgálta az adatvédelmi tisztségviselő kinevezésének 
szükségességét, és megállapította, hogy az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 37.cikk (1) 
bekezdésében meghatározott körülmények nem teljesülnek, ezért adatvédelmi 
tisztségviselőt nem neveznek ki. Ettől függetlenül, az adatai kezelését érintő bármely 
kérdésben kérjük lépjen kapcsolatba velünk a feni elérhetőségek valamelyikén. 
Munkatársaink örömmel állnak rendelkezésre, ill. segítenek Önnek. 
 
Ha a Geis Logistics Hungary Kft. úgy dönt, hogy a jövőben adatvédelmi tisztviselőt nevez ki, 

akkor erről Önt megfelelő módon tájékoztatjuk. 

SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE ÉS FELDOLGOZÁSA 

Amikor meglátogatja weboldalunkat, webszervereink alapértelmezett hozzáférési adatokat tárolnak, 

mint például az internetszolgáltatójának az IP-címét, a szerver eléréséhez használt kiszolgáló gépet, 
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információkat a használt böngészőről, operációs rendszerről, a webhelyről, ahonnan meglátogat 

minket, weboldalaink felkereséséről, valamint látogatása idejéről, dátumáról. 

A rendelkezésünkre álló információkat azonban nem lehet egy adott személyhez hozzárendelni. 

Ezeket a technikai hozzáférési információkat kizárólag weboldalunk vonzerejének és könnyebb 

kezelhetőségének növelése érdekében használjuk, valamint a weboldalunkon esetlegesen felmerülő 

technikai problémák korai felismerésére. Ezzel összefüggésben az Ön IP-címének használata 

technikailag is elengedhetetlen weboldalunk megjelenítéséhez az Ön számára.  

Az adatkezelés jogalapja a GDPR.6.cikk (1) bekezdésének f) pontja. Különben szinte az összes 

internetes szolgáltatásunkat használhatja a személyes adatok megadása nélkül. A  

Az adatelkerülés és adatgazdaságosság elvének megfelelően csak akkor gyűjtünk, tárolunk és 

használunk személyes adatokat, ha azok az Ön által elérendő célhoz szükségesek, vagy ha azokat 

önként rendelkezésünkre bocsátotta. Személyes adatait felhasználjuk megrendelésének 

feldolgozásához, kérdéseinek megválaszolásához, speciális információkhoz és ajánlatokhoz való 

hozzáférés biztosításához, különleges szolgáltatások (csomagküldő szolgálat, hírlevelek) nyújtásához, 

vagy álláspályázata feldolgozásához. Ezen adatkezelés alapja a GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pontján  

(az Ön beleegyezése), vagy a). cikk (1) bekezdésének b) pontján (szerződés teljesítése/ szerződést 

megelőző intézkedések) alapul. Ezenkívül az ilyen személyes adatokat csak akkor gyűjtjük, kezeljük 

vagy használjuk fel, ha ez társaságunk jogos érdekeinek védelmében szükséges. (GDPR 6.cikk (1) 

bekezdés f) pont, és nincs ok feltételezni, hogy az Ön védelmet igénylő érdekei az adatfeldolgozás 

szükségességét meghaladják. Társaságunk ezzel kapcsolatban elvégzi a megfelelő szükségességi-

arányossági tesztet. 

 

Mint minden európai vállalatra, a mi társaságunkra is különféle jogi kötelezettségek vonatkoznak, 

amelyek alapján meg kell vizsgálnunk ügyfeleink, üzleti partnereink adatait. Ezek a jogszabályi 

követelmények különösen az adóellenőrzésre, jelentéstételi kötelezettségekre, számlázásra stb. 

vonatkoznak. Ilyen esetben csak akkor kezeljük az Ön személyes adatait, amennyiben ez a jogi 

normáknak megfelel. A háttérjogszabály a GDPR 6.cikke (1) bekezdésének c) pontja, összefüggésben 

a vonatkozó törvényi előírásokkal. 

 

SZEMÉLYES ADATOK KÖZZÉTÉTELE 

Az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül csak azokat az Ön által megadott személyes adatokat 

továbbítjuk az érintett leányvállalatoknak és üzletipartnereknek, amelyek a megrendelés 

teljesítéséhez feltétlenül szükségesek, ill. ha erre jogszabályi előírás kötelez minket (nyilvánosságra 

hozatal külső szervek felé, mint pl. felügyeleti hatóságok, vagy bűnüldöző hatóságok részére), de más 

az ügyben nem érintett harmadik félnek nem továbbítjuk, különös tekintettel  kizárt az adatok 

kereskedelmi felhasználók felé történő, reklám célú értékesítése.  

Jelenleg az alábbi adatfeldolgozóink a következő, megrendelés teljesítésével kapcsolatos 

tevékenységeket végzik: 
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ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA 

Mindaddig tároljuk az Ön személyes adatait, amíg az a feldolgozás céljához szükséges. Felhívjuk 

figyelmét, hogy számos adattárolási határidőhöz kapcsolódóan a jogi szabályozás megköveteli az 

adatok további tárolásának fenntartását (pl. adójoggal kapcsolatos tárolási kötelezettségek). 

Amennyiben nincs további tárolási kötelezettség, a cél elérése után az adatokat rendszeresen, 

rutinszerűen töröljük.  

 

A személyes adatok tárolásának időtartama az utolsó kapcsolatfelvételtől számított 1 év, 

amennyiben a szerződés megkötésére nem került sor, megkötött szerződés esetén pedig a szerződés 

lejártát követő 5 év után. Hírlevél esetén a beleegyezés visszavonásától számított 3 hónapig tároljuk 

a személyes adatokat. 

 

Adózási és számviteli kötelezettségekkel kapcsolatos adatkezelés a szerződés lejártát követő 8 évig 

tart. 

Amennyiben az adattárolásra több időszakot határoztak meg, a hosszabb időszakot kell figyelembe 

venni. 

COOKIES 

Weboldalunk egyes területein cookie-kat (sütiket) használunk annak érdekében, hogy nyomon tudjuk 

követni látogatóink preferenciáit, hogy ennek megfelelően tudjuk megtervezni a weboldalt. A sütik 

nem vírusok, így nem jelentenek veszélyt a számítógépre. Sokkal inkább nagyon kicsi fájlok, 

amelyeket a számítógépen tárolnak. Ezek a sütik lehetővé teszik szerverünk számára, hogy felismerje 

az Ön számítógépét, könnyebbé téve a navigációt és a weboldalunk használatát. Beállíthatja a 

webböngészőjét úgy, hogy a sütiket általánosan elfogadja vagy tárolja, ill. Ön egyedi esetekben 

dönthessen róla. Erről többet megtudhat webböngészője „Súgó“menüpontjában. 

HASZNÁLATMÉRÉS A GOOGLE ANALYTICS-VEL 

Ezen a weboldalon a Google Analytics-ot, a Google Inc. (“Google”) webanalízis szolgáltatást 

használjuk. A felhasználásra az érintett hozzájárulása alapján kerül sor (GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) 

pont). A felhasználó úgy adhatja meg beleegyezését, amikor a weboldalra belépve egy felugró 

ablakra kattint. A Google Analiytics ún. sütiket, szöveges fájlokat használ, amelyeket a számítógépén 

tárolnak, és amelyek lehetővé teszik a weboldal használatának elemzését. A weboldal használatával 

kapcsolatos, sütik által generált alábbi információkat, úgymint 

• böngésző típusa/-verzióját, 

• használt operációs rendszert, 

• hivatkozott URL (a korábban meglátogatott oldalt), 

• szerver eléréséhez használt kiszolgáló gépet (IP-cím), 

• szerver-lekérdezés idejét 
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rendszerint a Google USA-ban található szerverein továbbítják és ott tárolják.  

Ezen a webhelyen a Google Analytics-et kibővítettük az “anonymize IP”kóddal. Ez garantálja az Ön IP 

címének elfedését, így minden adatot azonosításra alkalmatlan módon gyűjtünk össze. A teljes IP-

címet csak kivételesen továbbítják az USA-ban található Google szerverre, és ott megrövidítik. A 

webhely üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat felhasználja a weboldal 

használatának elemzéséhez, a weboldal tevékenységéről szóló jelentések összeállítására, valamint a 

weboldal üzemeltetőjének a webhelytevékenységével és az internet használatával kapcsolatos egyéb 

szolgáltatások nyújtására. Az Ön böngészője által a Google Analytics részeként továbbított IP-címet 

nem vonjuk össze más Google-adatokkal. A következő linkre kattintva megakadályozhatja a Google-t 

abban, hogy összegyűjtse a sütik által létrehozott és a webhely használatával kapcsolatos adatokat 

(beleértve az Ön IP címét is), valamint azt is, hogy ezeket az adatokat a Google feldolgozza. Ehhez az 

alábbi linken rendelkezésre álló https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de böngésző-

bővítményt (Browser-plugin) le kell tölteni és telepíteni. A browser-Add-On alternatívájaként, 

különösen mobil eszközökön található böngészők esetén, erre a linkre kattintva megakadályozhatja 

a Google Analytics adatgyűjtését.  (<a href="javascript:gaOptout()">Google Analytics 

deaktivieren</a>) 

Ez beállít egy opt-out-cookie-t, amely ennek a weboldalnak a felkeresésekor megakadályozza az 

adatok jövőbeni gyűjtését. Az opt-out-cookie csak ebben a böngészőben, és csak a weboldalunkon 

érvényes, és az Ön eszközén tárolódik. Ha törli a sütiket ebben a böngészőben, akkor az opt-out-

cookie-kat újra be kell állítania. 

 [Az opt-out-cookie harmonizálásával kapcsolatos információkat itt találja: 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/?hl=de#disable]. 

A továbbiakban a Google Analytics-et használjuk a dupla kattintású sütik és az AdWords statisztkai 

célú adatainak értékeléséhez. Amennyiben ezt már nem akarja, deaktiválhatja a 

http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de hirdetési beállítások kezelőjén keresztül. 

A Google Analytics adatvédelemmel kapcsolatos további információi a Google Analytics Súgójában 

találhatók: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de. 

SOCIAL PLUGIN-OK A GEIS CSOPORT OLDALÁN 

A Geis csoport és a hozzátartozó vállalatok (lásd fent) kiválasztott internetes ajánlatokkal 

képviseltetik magukat a különböző közösségi média-felületeken. Amikor ezeket az ajánlatokat 

integráljuk a weboldalainkba néha ún. közösségi plugin-kat használunk. Ezek közvetlen kapcsolatot 

létesítenek az Ön böngészőjén keresztül a közösségi hálózatok szervereivel, és az oldal betöltésekor 

az adatokat továbbítják az üzemeltetőnek. Annak érdekében, hogy a külső ajánlatok kapcsolódása a 

lehető legkényelmesebben történjen, a plugin ezen alapértelmezés szerinti funkcióját kikapcsolatuk a 

Geis csoport és a hozzátartozó vállalatok (lásd fent) weboldalain. Csak akkor jön létre kapcsolat a 

közösségi média felület és a szerver között, ha a felhasználó egy kattintással aktiválja. a plugin-t. Egy 

második kattintással a felhasználónak lehetősége van megmutatni a hálózaton jelen lévő barátainak, 

hogy neki tetszik a Geis csoport és a hozzátartozó vállalatok (lásd fent) ajánlata. 

 

Itt találja az érintett közösségi médiafelületre vonatkozó adatvédelmi irányelveket: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de


 
 

Stand: 14.05.2018  Seite 6 von 12 Erstellt von: Marketing 
Datenschutzerklärung HU_VK_13092021  Revision: 01 

https://www.youtube.com/static?gl=DE&template=terms&hl=de 

 

FACEBOOK 

Oldalainkon integrálódtak a Facebook közösségi hálózat, a Facebook Inc. szolgáltató, Hacker way, 

Menlo Park, California 94025, USA plugin-jei. Weboldalunkon a facebook-plugin-ok felismerhetők a 

facebook-logón, vagy a „Like“gombon ( „Tetszik“). A facebook-plugin-ok áttekintését itt találja: 

https://developers.facebook.com/docs/plugins/ 

Amikor meglátogatja weboldalunkat, a plugin-on keresztül egy közvetlen kapcsolat jön létre az Ön 

böngészője és a Facebook-szerver között. A Facebook megkapja az információt, hogy Ön az IP-

címével meglátogatta a weboldalunkat. Ha a Facebook „Like“(Tetszik) gombra kattint, miközben be 

van jelentkezve a Facebook-fiókjába, akkor oldalaink tartalmát összekapcsolhatja a Facebook-

profiljával. Ez lehetővé teszi a Facebook számára, hogy weboldalunk felkeresését hozzárendelje a 

felhasználói fiókjához. 

 

Az itt kínált információs szolgáltatáshoz a technikai felületet és a Facebook Ireland Ltd., ! Grand Canal 

Square Grand Canal Harbour, Dublin 2,Ireland szolgáltatásait használjuk. Felhívjuk a figyelmét arra, 

hogy ezt a Facebook oldalt és a funkcióit saját felelősségére használja. Ez különösen vonatkozik az 

interaktív funkciók használatára (pl. kommentálás, megosztás, értékelés). Amikor ellátogat Facebook 

oldalunkra, a Facebook rögzíti többek között az Ön IP-címét és egyéb információkat amelyek cookie-k 

formájában elérhetők a számítógépén. Ezek az információk arra szolgálnak, hogy a Facebook-oldal 

üzemeltetőjeként statisztikai információkat nyújtsanak az oldal igénybevételéről. 

A Facebook erről a következő link alatt nyújt további információkat  

http://de-de.facebook.com/help/pages/insights. Ebben az összefüggésben az Önről gyűjtött adatokat 

a Facebook Ltd. feldolgozza és esetenként közvetíti az Európai Unión kívüli országokba. Az, hogy a 

Facebook milyen információkat kap, és hogyan használja azokat, azt általánosan leírja az 

adatfelhasználási irányelveiben. Ott talál információkat a Facebook kapcsolattartási és a hirdetések 

beállítási lehetőségeiről is. Az adatfelhasználási irányelvek a következő linken érhetők el: 

 http://de-de.facebook.com/about/privacy 

Amikor belép egy Facebook-oldalra, a készülékéhez rendelt IP-címet továbbítják a Facebook felé. A 

Facebook információi szerint ezt az IP-címet anonimizálják (a "német" IP-címek esetén), és 90 nap 

elteltével törlik. Ezen túlmenően a Facebook információkat tárol a végfelhasználó készülékéről (pl.: a 

„regisztrációs értesítés” funkció részeként); szükség esetén a Facebook IP-címeket rendelhet az egyes 

felhasználókhoz. Ha jelenleg felhasználóként jelentkezik be a Facebookba, akkor a készüléken van 

Facebook-azonosítóval rendelkező süti. Ez lehetővé teszi a Facebook számára, hogy megállapítsa, 

hogy meglátogatta ezt az oldalt, és hogyan használta. Ez vonatkozik az összes többi Facebook-oldalra 

is. A weboldalakba integrált Facebook gombok lehetővé teszik a Facebook számára, hogy rögzítse 

ezen webhelyek látogatásait, és hozzárendelje őket a Facebook profiljához. Ezeket az adatok 

felhasználhatók az Ön igényeinek megfelelő tartalmak vagy hirdetések ajánlásaihoz. Ha ezeket el 

akarja kerülni, akkor jelentkezzen ki a Facebookról, vagy kapcsolja ki a "maradj bejelentkezve" 

funkciót, törölje a készüléken a sütiket, és zárja be, majd indítsa újra a böngészőt. Így az Önre 

vonatkozó, beazonosítására alkalmas Facebook-információk kitörlődnek. Ez lehetővé teszi a 

https://developers.facebook.com/docs/plugins/
http://de-de.facebook.com/help/pages/insights
http://de-de.facebook.com/about/privacy


 
 

Stand: 14.05.2018  Seite 7 von 12 Erstellt von: Marketing 
Datenschutzerklärung HU_VK_13092021  Revision: 01 

Facebook oldalunk használatát anélkül, hogy kiderülne a Facebook azonosítója. Amennyiben Ön a 

webhely interaktív funkcióit (például megjegyzés, megjegyzés, megosztás, hírek stb.) használja, 

megjelenik egy Facebook bejelentkezési felület. A bejelentkezés után a Facebook Önt ismét, egy 

meghatározott felhasználóként azonosítja. A meglévő információk kezelésével vagy törlésével 

kapcsolatos útmutatókat a következő Facebook support-oldalakon találhat: 

https://www.facebook.com/privacy/explanation 

 

A következő adatokat gyűjtjük és dolgozzuk fel a Geis Facebook oldalán: 

• oldal-aktivitások 

• oldal-megtekintések 

• "kedvelem“ közlése 

• bejegyzések kiterjedése 

• ajánlások 

• interakciók közlése 

• oldal feliratkozók 

a közreműködők és a feliratkozók statisztikai felmérése azzal a céllal, hogy a weboldalon általunk 

előkészített ajánlat meghatározott célcsoportonként lehessen optimalizálni. 

Ha nem szeretné, hogy a Facebook hozzárendelhesse weboldalunk látogatását a Facebook 

felhasználói fiókjához, kérjük, jelentkezzen ki a Facebook felhasználói fiókjából. Azonban a 

hozzájárulásokkal kapcsolatos interakció ekkor nem lehetséges. 

 

INSTAGRAM 

Weboldalunkon az Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA cég közösségimédia 

felület plugin-jait is használjuk. 

Az Instagram-tartalom beágyazási funkcióival (Embed-funkció) képeket és videókat jeleníthetünk 

meg. Az ilyen funkciókat használó oldalak behívásával az adatokat (IP-cím, böngészőadatok, dátum, 

idő, sütik) továbbítják az Instagram felé, tárolják és kiértékelik azokat. Ha van Instagram-fiókja és be 

van jelentkezve, akkor ezeket az adatokat a személyes fiókjához és az abban tárolt adatokhoz  

rendelik. 

 

A Geis-Instagram oldalán statisztikai és ajánlataink célcsoport-specifikus optimalizálása céljából 

adatokat gyűjtünk és feldolgozunk, esetenként feliratkozóinkra vonatkozóan is. Az Instagram-tól 

ehhez kapott adatok jellege többek között a felhasználók adatvédelmi beállításaitól függenek. Az 

instagram által gyűjtött információkkal kapcsolat adatvédelmi irányelvekről, felhasználásuk módjáról 

itt talál közelebbi információt: a https://help.instagram.com/519522125107875. 

 

LINKEDIN 

Weboldalunkon a LinkedIn Corporation-től (2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA) 

származó LinkedIn közösségi média hálózat funkcióit használjuk. 

 

https://www.facebook.com/privacy/explanation
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Az ilyen funkciókat használó oldalak felkeresésével adatokat (IP-cím, böngészőadatok, dátum és idő, 

sütik) továbbítanak a LinkedIn-be, azokat tárolják és kiértékelik. 

 

Ha van LinkedIn-fiókja, és be van jelentkezve, akkor ezeket az adatokat a személyes fiókjához és a 

benne tárolt adatokhoz rendelik. 

 

A Geis LinkedIn oldalán keresztül statisztikai és ajánlataink célcsoport-specifikus optimalizálása 

céljából adatokat gyűjtünk és feldolgozunk, esetenként előfizetőinkkel kapcsolatban is. A LinkedIn-től 

kapott ilyen adatok jellege többek között a felhasználók adatvédelmi beállításaitól függenek. 

A LinkedIn által gyűjtött információkkal és adatvédelmi irányelvekről és felhasználási módjáról a  

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy oldalon olvashat részletesebben. 

 

XING 

Ezen a weboldalon található a „XING Share Button”, amely a Xing- céges oldalunkhoz kapcsolódik. 

Ennek a weboldalnak a behívásakor, böngészője rövid időre csatlakozik az XING SE („XING”) 

szerverekhez, amelyekkel az „XING Share Button” funkciói (különösen a számláló értékének 

kiszámítása / megjelenítése) válnak elérhetővé. Az XING nem menti el az Ön személyes adatait, 

amikor belép a webhelyre, különösen az IP-címeket nem. Nem készül értékelés az sütikkel 

kapcsolatos felhasználói viselkedése az „XING Share Button” kapcsán. A „XING Share Button”-nal 

kapcsolatos aktuális adatvédelmi, és további más információk ezeken a weboldalakon találhatók:  

https://www.xing.com/app/share?op=data_protection. 

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung 

 

YOUTUBE 

Weboldalunk a Google üzemeltetett Youtube által használt plugin-okat használja. A weboldal 

üzemeltetője a YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Ha YouTube-pluginnal 

rendelkező valamelyik oldalunkat keresi fel, létrejön a kapcsolat a YouTube-szerverekkel. A YouTube 

szerver tájékoztatást kap arról, hogy melyik oldalunkat látogatta meg. 

Ha be van jelentkezve YouTube-fiókjába, engedélyezze a YouTube számára, hogy a „szörfözési” 

magatartását közvetlenül a személyes profiljához rendelje hozzá. Ezt megakadályozhatja, ha 

kijelentkezik YouTube-fiókjából. 

A felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információk a YouTube adatvédelmi 

nyilatkozatában találhatók: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy 

Kérjük, vegye figyelembe a YouTube felhasználási feltételeit is: 

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy 

Kérjük, vegye figyelembe a YouTube felhasználási feltételeit is: 

https://www.youtube.com/static?gl=DE&template=terms&hl=de 

HÍRLEVÉL 

A jövőben feliratkozhat egy ingyenes hírlevélre a weboldalunkon. Ha külön beleegyezését adta, hogy 

e-mailben tájékoztathassuk cégünk saját termékeiről és szolgáltatásairól, akkor személyes adatait 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://www.xing.com/app/share?op=data_protection
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy
https://www.youtube.com/static?gl=DE&template=terms&hl=de
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ennek megfelelően kezeljük a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján. A hírlevélre való 

regisztráció során megadott e-mail címét és nevét hírlevél elküldéséhez használjuk fel. Technikai 

szükségszerűség és jogvédelem miatt az Ön IP-címét is feldolgozzuk, amikor a jövőben feliratkozik a 

hírlevélre. 

 

A hírlevélre való regisztrációval Ön elfogadja, hogy mérni tudjuk felhasználói magatartását azzal 

kapcsolatban, hogy mire kattint rá és mely oldalakat nyitja meg. Ezt annak érdekében tesszük, hogy 

hírlevelünk elküldésével Ön a lehető legjobb ajánlatot kapja tőlünk. Amennyiben az Ön 

beleegyezésével személyes adatait kezeljük, ezt a hozzájárulást bármikor visszavonhatja anélkül, 

hogy ez befolyásolná az eddigi feldolgozás jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása esetén 

leállítjuk az adott adatkezelést. Ha a jövőben már nem szeretne hírlevelet kapni, bármikor 

leiratkozhat a hírlevél e-mailje végén található link használatával. A hírlevél küldéséhez szükséges 

adatait a lemondás beérkezését követő 3 hónapon belül töröljük, feltéve, hogy a törlés nem ütközik 

semmilyen törvényi megőrzési követelménnyel. 

 

ÁLLÁSAJÁNLATOK 
Az Ön által megadott és beleegyezésével gyűjtött személyes adatokat (név, születési dátum és hely, 

anyja neve, lakóhely, képesítéssel kapcsolatos információk, fénykép, telefonszám, e-mail cím vagy 

egyéb, az Ön mint pályázó által az önéletrajzában megadott információk) az álláspályázat 

feldolgozása céljából kezeljük. 

 

Nem köteles megadni személyes adatait. Ha nem adja meg nekünk a szükséges személyes adatokat, 

akkor nem tudjuk feldolgozni az állásajánlatát. 

 

 

A Geis Logistics Hungary Kft. a kérelem feldolgozásáig tárolja személyes adatait. Azon pályázók 

személyes adatait, akiket nem választottak ki, vagy akik visszavonták jelentkezésüket, 30 napon belül 

töröljük. A Geis Logistics Hungary Kft. a pályázatokat csak az érintett kifejezett, egyértelmű és 

önkéntes beleegyezése alapján tarthatja meg, feltéve, hogy ezek megőrzése az adatkezelés céljából 

szükséges, és összhangban van a törvényi előírásokkal. A Geis Logistics Hungary Kft.a jelentkezési 

folyamat befejezése után kéri a hozzájárulást a pályázóktól. 

 

A személyes adatok megadása nem jogszabályon vagy szerződési kötelezettségen alapul. Az adatok 

megadása előfeltétele a pályázó munkaszerződése megkötésének. Az érintett nem köteles személyes 

adatokat megadni, de az adatok megadásának elmulasztása azt eredményezheti, hogy a pályázót 

nem választják ki a meghirdetett állás betöltésére. 

 

AZ ÖN ADATAINAK BIZTONSÁGA 

Az Ön által továbbított adatokat megfelelő technikai és szervezési eszközökkel védjük, a véletlen vagy 

szándékos manipulációtól, elvesztéstől, megsemmisüléstől vagy illetéktelen személyek általi 



 
 

Stand: 14.05.2018  Seite 10 von 12 Erstellt von: Marketing 
Datenschutzerklärung HU_VK_13092021  Revision: 01 

hozzáféréstől. Biztonsági intézkedéseinket folyamatosan figyelemmel kísérjük és fejlesztjük a 

technológiai fejlődésnek és a szervezési lehetőségeknek megfelelően. 

 

SSL-KÓDOLÁS 
Ez a webhely biztonsági okokból és a bizalmas tartalom továbbításának védelme érdekében (mint pl.: 

a webhely üzemeltetőjeként a nekünk küldött üzeneteknél) SSL -kódolást használ. A titkosított 

kapcsolatot úgy ismerheti fel, hogy a böngésző címsora "http: //" -ről "https: //" -re változik, valamint 

a böngésző sorában található zár szimbólumról. 

HA AZ SSL-KÓDOLÁS AKTIVÁLVA VAN, AZ ÖN NEKÜNK KÜLDÖTT 
ADATAIHOZ HARMADIK FÉL NEM FÉRHET HOZZÁ.TOVÁBBI 
INFORMÁCIÓK 

SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA HARMADIK ORSZÁGBA VAGY NEMZETKÖZI SZERVEZETHEZ    

Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez (lásd fent)történő továbbítása 

esetén , a Geis Logistics hungary Kft. szavatolja a GDPR V. fejezetében meghatározott garanciák 

betartását. 

 

INFORMÁCIÓK AZ AUTOMATIKUS DÖNTÉSHOZATAL FENNÁLLÁSÁRÓL 

A Geis Logistics Hungary Kft.nél nincs automatikus döntéshozatal. 

 

FELVILÁGOSÍTÁS, ADATAI MEGVÁLTOZTATÁSA ÉS TÖRLÉSE, AZ ÖN- ÉRINTETT SZEMÉLYKÉNT 

FENNÁLLÓ - JOGAI 

Bármikor érdeklődhet írásban az alkalmazandó törvények szerint a nálunk tárolt adataival összefüggő 

valamennyi kérdésről. Kérdéseire mi megfelelő üzenetben válaszolunk. Kérjük, kérdéseivel forduljon 

adatvédelmi megbízottunkhoz (lásd lentebb). Adott esetben munkatársunknál kérheti adatai 

helyesbítését, törlését és blokkolását is. 

 

Ebben az összefüggésben Ön, mint érintett személy, többek között a következő jogokkal rendelkezik: 

 

ÉRINTETT SZEMÉLY TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOGA 

Az érintett személynek joga van igazolást kérni az illetékes személytől arról, hogy a rá vonatkozó 

személyes adatokat feldolgozzák-e; amennyiben igen, ebben az esetben tájékoztatáshoz való joga 

van a személyes adatokra és ezzel kapcsolatos információkra vonatkozóan a GDPR 15. cikkével 

összhangban. 

 

KIJAVÍTÁS JOGA 

Az érintettnek joga van követelni, hogy az illetékes személy haladéktalanul helyesbítse a rá 

vonatkozó, helytelen személyes adatot. Az adatkezelés céljainak figyelembevételével az érintettnek 

joga van személyes adataink hiányos kitöltését – akár kiegészítő nyilatkozattal is – kérni. 
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TÖRLÉS KÉRÉSÉNEK JOGA 

Az érintettnek jogosult az illetékes személytől kérni a rá vonatkozó személyes adatai haladéktalan 

megsemmisítését, a felelős személy pedig köteles ennek haladéktalanul eleget tenni, amennyiben a 

következő okok valamelyike fennáll: 

a) a személyes adatkezelés célhoz kötöttsége megszűnt, az ok ami amelyek miatt adatgyűjtésre, 

feldolgozásra sor került, megszűnt. 

b) az érintett visszavonja adatai kezelésére vonatkozó beleegyezését, és az adatkezelésnek nincs más 

jogalapja. 

c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és az adatkezelésnek nincsennek kiemelt, jogos okai, 

vagy az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen. 

d) a személyes adatokat jogellenesen dolgozták fel. 

e) a személyes adatok törlése a közösségi jog vagy egy tagállam belső joga által meghatározott jogi 

kötelezettség teljesítéséhez szükséges, amelyet az illetékes köteles alkalmazni. 

 

ADATFELDOLGOZÁS KORLÁTOZÁSÁNAK JOGA 

Az érintettnek joga van az illetékes személytől az adatkezelés korlátozását kérni, ha a következő 

feltételek valamelyike teljesül: 

a) az érintett vitatja a személyes adatok helyességét annyi ideig, amely lehetővé teszi az illetékes 

számára, hogy ellenőrizze a személyes adatok helyességét, 

b) az adatkezelés jogellenes és az érintett a személyes adatok törlését elutasítja, ehelyett a személyes 

adatok felhasználásának korlátozását kéri; 

c)az illetékes személy számára megszűnt a személyes adatkezelés célhoz kötöttsége, viszont az 

érintett személynek szüksége van rá jogi igénye érvényesítéséhez, védelméhez, vagy 

d)az érintett kifogást nyújtott be az adatkezelés ellen, és még nem egyértelmű, hogy az illetékes 

személy indokai meghaladják-e az érintett személy érvelésének súlyát. 

 

ADATHORDOZÁS JOGA 

Az érintettnek joga van az illetékes részére előkészített, rá vonatkozó személyes adatokat strukturált, 

általánosan elfogadott és géppel olvasható formátumban megkapni, és joga van ezeket az adatokat 

egy másik illetékes személynek az előző felelős személy akadályozása nélkül továbbítani, feltéve, 

hogy a feldolgozás hozzájáruláson alapul, és automatizált eljárással történik. 
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PANASZJOG A FELÜGYELETI HATÓSÁGNÁL 

Az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság; 1066 Budapest, Falk Miksa utca 9-11, e-mail cím: 

ugyfelszolgalat@naih.hu, postacím: Pf.: 9., 1363 Budapest)  

(további információkért lásd: https://naih.hu), amennyiben személyes adatai kezelése véleménye 

szerint jogellenes, vagy sérti a GDPR rendelkezéseit. Továbbá, mint érintett, jogosult a bírósághoz 

fordulni az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény 23. §-a alapján. 

 

A panasz benyújtása előtt arra kérjük Önt, hogy kérdése vagy problémája ügyében vegye fel velünk a 

kapcsolatot a fent megadott elérhetőségeken; munkatársaink örömmel adnak releváns információkat 

vagy további segítséget nyújtanak Önnek. 

 

 

 


