Adatvédelmi tájékoztató
1. Általános rendelkezések
A Henkel Magyarország Kft., a továbbiakban a Henkel, tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső
személyek személyes adatokhoz fűződő jogait. Jelen nyilatkozat tájékoztatást ad arról, hogy a Henkel a
személyes adatok mely kategóriáit gyűjti, és azokat milyen módon használja fel. Megtudhatja továbbá,
miként gyakorolhatja személyes adataihoz fűződő jogait.
Jelen nyilatkozatban történt bármely változtatást ezen a honlapon nyilvánossá teszünk. Így bármikor
tájékozódhat a Henkel által gyűjtött adatok köréről és azok felhasználásáról.
A jelen Adatvédelmi nyilatkozat nem vonatkozik azon weboldalakra, amelyek a Henkel weboldalain
megtalálható hiperhivatkozásokon keresztül érhetők el.

2. Személyes adatok gyűjtése, felhasználása és feldolgozása
Adatkezelő neve: Henkel Magyarország Kft.
Adetkezelő címe: 1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6., Magyarország
A Henkel a személyes adatokat elsődlegesen a jelen weboldalnak a felhasználók részére történő
elérhetővé tételére használja fel. Az adatok bármely további kezelésére kizárólag törvényi kötelezettség
vagy felhatalmazás alapján kerül sor, illetve ha az érintett felhasználó ehhez hozzájárulását adta a Henkel
részére. A Henkel az adatok tárolását és kezelését különösen az alábbi célok érdekében végzi:
Az oldal látogatásával Henkel automatikusan rögzít bizonyos adatokat. Ide sorolhatók az alábbiak: a kívánt
tartalom (pl. különösen a tartalom, szövegek, képek és termékinformációk, továbbá a letöltésre szánt
fájlok stb.) továbbításához szükséges, az adott felhasználói eszközhöz (pl. számítógép, okos telefon)
tartozó IP cím vagy eszköz-azonosító; a felhasználók weboldalhoz kötődő tevékenysége; a felhasználói
eszköz típusa; az alkalmazott böngésző típusa; valamint a látogatás dátuma és ideje.
A Henkel ezen információkat legfeljebb 7 napig tárolja a visszaélések felismerése és megállapítása,
valamint az oldal megjelenésének, jellemzőinek és funkcióinak javítása, valamint általános adminisztrációs
feladatok ellátása érdekében.
Henkel indokolatlan késedelem nélkül törli, illetve anonimizálja az oldal használatával kapcsolatos
adatokat, ideértve az IP címeket is, amennyiben azok a fenti cél eléréséhez már nem szükségesek.
Az adatok kezelése és felhasználása a következő indokok figyelembevételével jogszabályon alapul: (1) az
adatkezelésre a weboldal elérhetővé tétele érdekében van szükség; (2) a Henkelnek törvényes érdeke
fűződik a weboldal funkcionalitásának és hibamentes működésének biztosításához és tökéletesítéséhez,
valamint ahhoz, hogy az megfeleljen a felhasználók igényeinek.

A gyűjtött adatok a következő címzettekhez kerülhetnek:


Henkel felelős osztályai, Henkel-csoporthoz tartozó más cégek



külső szolgáltatók (pl. tárhelyszolgáltatók; tartalom feltöltéséért felelős ügynökségek; marketing
ügynökségek; más külső szolgáltatók, ha az adatokhoz való hozzáférésük elengedhetetlen az
általuk nyújtott szolgáltatás ellátásához)



hatóságok, amennyiben közfeladatuk ellátásához szükséges, pl. amikor Henkel hatósági
megkeresésre válaszol; vagy amennyiben a személyes adatok megadása Henkel érdekeinek
érvényesítése vagy védelme miatt szükséges; illetve ha folyamatban lévő vagy jövőbeni
üzletszerzés vagy átalakulás (összeolvadás, üzletrész eladás) miatt szükséges az adatok átadása

3. Személyes adatok további kezelése
a) Kapcsolatfelvétel a felhasználó/fogyasztó részéről
Adatait Ön a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül is megadhatta számunkra, illetve felkereshetett
bennünket valamelyik elérhetőségünkön is, például e-mailen, telefonon vagy levélben. Megkeresését az
Ön hozzájárulásának tekintjük, ahol adatait kérésének megválaszolásához használjuk fel.
 Megőrzési idő – fogyasztói megkeresések esetén
Amennyiben Ön nem járult hozzá adatainak hosszabb ideig történő megőrzéséhez, vagy amennyiben a
további megőrzést valamely jogos érdek, igény vagy hatósági eljárás nem indokolja, úgy megadott adatait
2 hónapig őrizzük meg.
Ettől eltérő a megőrzési idő, amennyiben Ön panasszal fordult hozzánk. Ebben az esetben a jogszabályban
(Fogyasztóvédelemről szóló törvény) meghatározott megőrzési időt kell alkalmaznunk, amely 3 év.
 Megőrzési idő – üzleti partnereinktől érkező megkeresés esetén
Amennyiben Ön nem járult hozzá adatainak hosszabb ideig történő megőrzéséhez, vagy amennyiben a
további megőrzést valamely jogos érdek, igény vagy hatósági eljárás nem indokolja, úgy megadott adatai
megőrzésénél az általános 5 éves elévülési időt vesszük figyelembe.
b) Nyereményjátékokkal kapcsolatos adatkezelés
Nevét és elérhetőségét Ön valamely, a weboldalunkon rendszeres időközönként meghirdetett
nyereményjátékban való részvétele során is megadhatta számunkra. Adatait a nyereményjáték
lefolytatásának céljából fogjuk felhasználni.
Adatait nem továbbítjuk külső felek részére, kivéve, ha erre a díjak kiosztása miatt, illetve a
nyereményjáték lefolytatása érdekében szükség van.
Amennyiben Ön nem járult hozzá adatainak hosszabb ideig történő megőrzéséhez, pl. a Henkellel való
kapcsolattartás során, akkor a megadott adatokat kizárólag a fent említett cél eléréséig, illetve a
jogszabályban előírt megőrzési idő lejártáig tároljuk.
A nyereményjátékkal kapcsolatos részletes adatvédelmi tájékoztató a nyereményjáték szabályzat
„Adatkezelés” pontja alatt érhető el.

4.

Sütik

A „Sütikről” szóló részletes szabályzatot a következő linken éri el:
https://www.henkelnyeremeny.hu/data/hu/documents/suti_szabalyzat_220201.pdf
5. Webes nyomkövetés
A weboldalon alkalmazott “Cookie”-k nyomkövetésre nem alkalmasak
6. Az adatvédelemmel kapcsolatban Önt megillető jogok
Ön bármikor érvényesítheti az adatihoz való hozzáféréshez fűződő jogát. Továbbá, amennyiben azok
feltételei fennállnak, Ön az alább felsorolt jogokkal is élhet:


Helyesbítéshez való jog



Törléshez való jog



Az adatkezelés korlátozásához való jog



Az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatósághoz történő panaszbenyújtáshoz való jog



Adathordozhatósághoz fűződő jog (2018. május 25-től kezdődően)

Tiltakozáshoz való jog
A Henkel jogos érdekei alapján végzett adatkezeléssel szemben Ön mint adatkezeléssel érintett
bármikor tiltakozhat. Henkel ebben az esetben azonnal leállítja az érintett adatkezelést, kivéve, ha
Henkel bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az
érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ilyen esetekben, illetve ha bármilyen kérdése vagy kérése merül fel személyes adataival kapcsolatban,
kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk a következő elérhetőségek valamelyikén: Henkel Magyarország Kft.
1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6. (e-mail: henkel.magyarorszag@henkel.com).

