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1. Elkötelezettségünk az Ön adatainak védelme mellett
Arvato elkötelezett az Ön adatainak online védelme mellett. Ígérjük, hogy a személyes adatait
védelem alatt tartjuk, és megteszünk minden szükséges lépést annak biztosítására, hogy az
információkat kizárólag az ön kívánságának megfelelően használjuk. Arvato vezető szerepet
játszik abban, hogy az ügyfelek és más cégek felismerjék a személyes adatok megfelelő
felhasználásának jelentőségét. Lehetséges, hogy az Arvato, mint globálisan működő vállalat, az
adatokat a németországi adatbankokban gyűjti vagy tárolja.

2. Ezen információk hatálya
Az adatvédelmi tájékoztató segítségével szándékunk, hogy megmutassuk Önnek az Arvato
online adatvédelmi irányelveit az ASUS webáruházra vonatkozóan, és tájékoztassuk Önt a
rendelkezésére álló lehetőségekről az Önnel kapcsolatos információknak a jelen honlapon
történő összegyűjtését illetően. Az egyéb offline adatgyűjtésekről az alábbi elérhetőségeken
kérhet tájékoztatást.
KÉRJÜK, VEGYE FIGYELEMBE AZ ALÁBBIAKAT:
Előfordulhat, hogy a leányvállalataink weblapjain (pl. azokon a weblapokon, amelyeken Arvato
ASUS-szal közösen szolgáltat bizonyos tartalmakat) a kérdéses honlappal kapcsolatos speciális
adatvédelmi információk vannak feltüntetve. Szintén előfordulhat, hogy a magán weboldalakon
(pl. weboldalakon, amelyek csak a kereskedők vagy viszonteladók számára elérhetőek), valamint
azokon a weboldalakon, amelyek kizárólag a munkatársaink (vagy leendő munkatársainknak)
részére lettek létrehozva a kérdéses honlappal kapcsolatos speciális adatvédelmi információk
vannak feltüntetve. Az Arvato leányvállalatai által üzemeltetett weblapokra külön online
adatvédelmi információk vonatkoznak.

3. Az ön személyes adatai
A személyes adatok lehetővé teszik számunkra, hogy jobb szolgáltatást nyújtsunk Önnek, mivel
az Önnel folytatott kommunikációt az Ön érdeklődési köréhez tudjuk igazítani és így tudjuk
biztosítani, hogy Önnek csak olyan információt küldjünk, ami valóban releváns az Ön számára.
Az alábbiakban egy listát talál azon információkról, amelyeket gyűjtünk.
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Kifejezetten ön által megadott információk:
Annak érdekében, hogy Ön rendelni tudjon, kérjük, hogy adja meg bizonyos személyes adatait.
Ezek közé tartozik például az Ön neve, postacíme, e-mail címe és telefonszáma. Ön
megtagadhatja ezen adatok megadását, ez esetben azonban bizonyos szolgáltatások és
ajánlatok nem lesznek az Ön számára elérhetőek.
Felhasználói jog: Az Ön személyes előfizetői oldalán megtekintheti a nálunk elmentett adatait.
Az általunk automatikusan gyűjtött információk:
Általános elterjedt internetes technológiákat, mint például cookie-kat és Beacons használunk,
weblapunk integritásának biztosítása, valamit annak érdekében, hogy a weblapunk bizonyos
részeit az Ön személyes igényeihez igazítsuk.
Lehetséges, hogy globális vállalatként az Arvato, valamint az ő szervizpartnerei más európai
országokban található adatbázisokban tárolják és/vagy itt gyűjtik az adatokat.
Független vállalatok számára, ideértve az AddThis vállalatot is, engedélyezzük, hogy miközben
Ön a honlapot böngészi, bizonyos névtelen adatokat gyűjtsenek. Ezek a vállalatok személyhez
nem köthető információkat gyűjthetnek ezen és más weboldalak látogatóiról, melynek célja, hogy
hirdetéseket jeleníthessenek meg olyan termékekről és szolgáltatásokról, amelyek érdekelhetik
Önt. Az információk gyűjtéséhez ezek a vállalatok rendszerint sütiket (cookie) vagy független
felek ún. webpoloskáit használják. Ha többet szeretne megtudni a viselkedés alapú reklámozási
gyakorlatról, akkor látogasson el következő honlapra: http://www.youronlinechoices.eu.

4. Arvato továbbadja a begyűjtött információkat?
Az Ön személyes adatait nem adjuk bérbe és nem értékesítjük harmadik személyeknek. Arvato
fenntartja magának azt a jogot, hogy megossza az adatokat az ASUS-szal. Arvato az alábbi
módon adhatja tovább az Ön adatait:
A megbízásunkból eljáró vállalkozások: Megbízhatunk más vállalkozásokat arra, hogy számunkra
bizonyos üzleti tevékenységeket elvégezzenek. Ennek során bizonyos esetekben szükséges
lehet az Ön adataihoz való hozzáférés. Kötelezzük ezeket a vállalkozásokat, hogy az adatokat
kizárólag a megállapodott szolgáltatások nyújtásához használják fel. A vállalkozásoknak nem
engedélyezett, hogy az adatokat harmadik személyek részére elérhetővé tegyék, kivéve, ha ez a
szolgáltatás nyújtásához szükséges. Ezen üzleti tevékenységekhez tartozik például a
megbízatások teljesítése, a vásárlási utalványok, bónuszok és árengedmények feldolgozása,
vevői felmérések elvégzése, valamit az információ-menedzsment területéhez tartozó feladatok
elvégzése. Ezen felül bizonyos szolgáltatók rendelkezésére bocsátunk általános, összesített
adatokat is.
Leányvállalatok és partnerek weblapjai: Arvato adatokat továbbit a partnervállalatoknak, melyek
akciós ajánlatokat vagy reklámkampányokat rendeznek közösen a leányvállalatok weblapjain a
weblapunk keretén belül. Az adatok továbbításáról Ön tájékoztatást kap, amikor ezeken a
weblapokon felszólítják Önt, hogy adjon meg személyes adatokat. Az ilyen módon továbbított
adatok felhasználása az illető partnercégnek az adatvédelemre vonatkozó saját irányelvei alapján
történik. Mielőtt a személyes adatait megadná, kérjük olvassa végig ezen irányelveket.
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Vállalkozás értékesítés: Arvato fenntartja magának a jogot, hogy az Ön személyes adatait a
cégünk eladásának, átruházásának vagy vagyona átruházásának esetében teljes egészében
vagy részben átadja. Ha bekövetkezne a vállalkozásunk eladása vagy átruházása, Arvato
lehetőséget biztosít Önnek, hogy elutasítsa a személyes adatainak átadását. Egyes esetekben
ez azt jelenti, hogy az új vállalkozás már fogja tudni nyújtani Önnek azon szolgáltatásokat és
termékeket, amelyeket az arv Arvato ato korábban biztosított.
Törvényes rendelkezések végrehajtása: az Arvato az Ön személyes adatait harmadik személyek
számára, az ön hozzájárulása nélkül az alábbi esetekben adhatja át: törvények, rendeletek vagy
bírósági határozatok betartása érdekében, hatóságok általi ellenőrzések során az
együttműködési kötelezettség részeként, csalás megakadályozása céljából, Arvato, bármely
leányvállalata vagy a Bertelsmann Csoport vállalkozása jogainak védelme vagy érvényesítése
érdekében.
Az ön beleegyezése: minden egyéb esetben, Arvato az Ön kifejezett hozzájárulását fogja kérni
mielőtt a személyes adatait harmadik személyeknek átadná. Például Arvato egy akciós ajánlatot
tehet, vagy egy nyereményjátékot szervezhet egy harmadik személlyel együtt. Ezen esetben
megkérdezik Öntől, hogy továbbíthatják-e személyes adatait ennek a harmadik személynek.

5. Az ön adatainak védelme
Arvato különböző adminisztratív, belső és műszaki biztonsági intézkedést alkalmaz az Ön
személyes adatainak védelme céljából. Arvato belső ellenőrzési sztenderdeket hozott létre,
amelyek kifejezetten a személyes adatainak kezeléséről szólnak. Ezek közé tartoznak bizonyos
ellenőrző intézkedések, amelyek az általunk online összegyűjtött adatokat védik.
Arvato alkalmazottai képzésben részesülnek annak érdekében, hogy megértsék ezen ellenőrzési
intézkedéseket és betartsák ezeket. Emellett ismertetjük munkatársainkkal az adatvédelmi
előírásokat, irányelveket és szabványokat. Bár elkötelezzük magunkat az Ön személyes
adatainak védelmére, Önnek is meg kell tennie minden ehhez szükséges lépést. Javasoljuk,
hogy tegyen meg minden olyan megelőző intézkedést, amely szükséges lehet annak érdekében,
hogy megvédje a személyes adatait az internet-használat során.

6. A gyermekek adatainak védelme
A gyermekeknek az online adatvédelme különösen fontos. Arvato nem gyűjt szándékosan, illetve
nem kér adatokat a gyermekekről, kivéve, ha a szülők vagy nevelők kifejezett beleegyezésüket
adják.
Arvato azt javasolja a szülőknek és nevelőknek, hogy internetezzenek együtt gyerekeikkel és
vegyenek részt a gyermekeik internetes tevékenységeiben és érdeklődésében.

7. Linkek más honlapokra és honlapokról
Néhány Arvato weboldal tartalmaz más honlapokra irányító linkeket, és néhány weboldal
tartalmaz az Arvato ASUS webáruház honlapjára vezető linkeket. Arvato nem felelős ezen
honlapok adatvédelmi irányelveiért. Arvato javasolja, hogy tájékozódjon ezen weblapok
adatvédelmi irányelveiről.
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8. Kapcsolat
Ha az Arvato weblap használata során bármilyen kérdése vagy aggodalma lenne az
adatvédelemmel kapcsolatban, kérjük,
küldjön egy e-mailt a következő címre: shop_hu@asus.com
Postai úton is elérhetőek vagyunk:
Arvato Distribution GmbH
Carl-Bertelsmann-Straße 23
D-33332 Gütersloh, Germany
www.arvato.com
Az Arvato online adatvédelmi részleg Önnel együtt fog egy megoldást kidolgozni, hogy az Ön
aggodalmait a jelen adatvédelmi információkkal kapcsolatban eloszlassa.

9. Ezen adatvédelmi információk módosításai
Arvato fenntartja magának a jogot, hogy az adatvédelmi információkat alkalmanként
megváltoztassa. Ennek érdekében, ezen a weblapon fogjuk a bejelentéseket jól észrevehető
módon közzétenni, vagy ha a módosítások terjedelmesek, e-mailt küldünk minden ügyfelünknek,
akiről személyes adatokat gyűjtöttünk.

A jelenlevő adatvédelmi információk legutóbbi módosítása: augusztus 2016.
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