Adatvédelmi szabályzat
A Deutsche Leasing Csoport különös fontosnak tartja az Ön információs
önrendelkezési jogának és magánéletének védelmét a személyes adatok
feldolgozása, valamint az interneten megjelenő kínálatunk használata során. Ezért a
Deutsche Leasing Csoport technikai és szervezési óvintézkedéseket foganatosított
a védelem biztosítása érdekében. Az alábbiakban áttekintés tájékoztatja Önt arról,
hogy milyen személyes adatokat és milyen célból dolgozunk fel.

I Általános adatfeldolgozási információk
1. Az adatfeldolgozás mértéke az általános adatvédelmi rendelet szerint
A weboldalunk felkeresésekor megadott személyes adatokat az általános adatvédelmi rendelet
(DS-GVO) rendelkezéseivel és minden más vonatkozó törvényi rendelkezéssel összhangban
kezeljük.
2. Jogalap
Amennyiben a személyes adatok feldolgozása a Deutsche Leasing AG vagy egy harmadik fél
jogos érdekének védelméhez szükséges, továbbá ha az érintett érdekei, alapvető jogai és elemi
szabadságjogai nem élveznek prioritást a fentiekben említett érdekkel szemben, úgy az általános
adatvédelmi rendelet (DS-GVO) 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szolgál a feldolgozás
jogalapjául.
3. Adattörlés és adattárolási idő
Az érintett személyes adatait töröljük vagy zároljuk, amint a tárolás célja megszűnik.

II A weboldal használatának biztosítása és naplófájlok
készítése
1. Az adatfeldolgozás leírása, terjedelme és jogalapja
A weboldalunkhoz való hozzáféréskor a rendszerünk minden egyes alkalommal automatikusan
adatokat és információkat gyűjt a hozzáférő számítógép számítógépes rendszeréről. Ekkor a
következő adatokat gyűjtjük:
(1) a használt böngésző típusára és verziójára vonatkozó információk,
(2) a felhasználó operációs rendszere,
(3) a felhasználó internetszolgáltatója,
(4) a felhasználó IP-címe
(5) a hozzáférés dátuma és időpontja
(6) azok a weboldalak, amelyekről a felhasználó rendszere ehhez az internetes ajánlathoz lépett
(7) a felhasználó rendszere által e weboldalon keresztül elért weboldalak.
Ezeket az adatokat a rendszerünk naplófájljai is tárolják. Ezeket az adatokat nem a felhasználó
egyéb személyes adataival együtt tároljuk.
2. Az adatfeldolgozás jogalapja
Az adatok és a naplófájlok ideiglenes tárolásának jogalapját az általános adatvédelmi rendelet
(DS-GVO) 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja képezi.
3. Az adatfeldolgozás célja

A felhasználó IP-címét ideiglenesen és rövid ideig tárolni kell a rendszerben ahhoz, hogy a
weboldal megjelenjen a felhasználó számítógépén. Ehhez biztosítani kell a felhasználó IPcímének tárolását a munkamenet időtartama alatt.
Az adatok naplófájlokban történő tárolása a weboldal működésének biztosítása érdekében
szükséges. Ezen kívül az adatokat a weboldal optimalizálása és informatikai rendszereink
biztonsága érdekében használjuk. Ebben az összefüggésben nem értékeljük az adatokat
marketing célokból.
Ezek a célok egybeesnek az általános adatvédelmi rendelet (DS-GVO) 6. cikke (1)
bekezdésének f) pontja szerint az adatkezeléshez fűződő jogos érdekünkkel is.
4. A tárolás időtartama
Az adott munkamenet befejeztével az adatok törlődnek. A webkiszolgáló naplófájljait 90 napig
tároljuk, majd további 30 napig a biztonsági másolat formájában őrizzük. A felhasználók IP-címeit
töröljük vagy anonimizáljuk, így azokat már nem lehet hozzá rendelni a weboldalt használó
ügyfélhez.
5. A kifogásolás és az eltávolítás lehetősége
A weboldal használatának biztosítása érdekében feltétlenül gyűjteni kell az adatokat és
naplófájlokban kell tárolni azokat az internetes oldal működéséhez. Következésképpen a
felhasználó nem emelhet kifogást.

III A cookie-k használata
1. Az adatfeldolgozás leírása és terjedelme
Ezen a weboldalon korlátozott élettartamú cookie-kat alkalmazunk a weboldal használatának
statisztikai kiértékelésére, hogy elemezzük a használatot és optimalizáljuk azt az Ön számára. A
cookie-kat a weboldal könnyebb kezelhetősége érdekében alkalmazzuk. Ennek az internetes
oldalnak az egyes elemei szükségessé teszik, hogy a hívó böngészőt az oldalváltás után is
azonosítani lehessen. Ennek során cookie-k a következő adatokat tárolják és továbbítják: Nyelvi
beállítások és bejelentkezési információk. A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, amelyek az
internetböngészőben vagy a felhasználó számítógépes rendszerének internetböngészőjében
tárolódnak. Amikor egy felhasználó megnyit egy weboldalt, az operációs rendszerében egy cookie
tárolódhat. A cookie-k nem épülnek be az Ön rendszerébe és kárt sem okozhatnak. A legtöbb
böngésző beállítása biztosítja a cookie-k automatikus elfogadását. A felhasználó rendszerében
lévő cookie lehetővé teszi a használt böngésző egyedi azonosítását a weboldal újbóli
megnyitásakor, megkönnyítve a használatot.
Ön deaktiválhatja a cookie-k tárolását vagy beállíthatja a böngészőjét, hogy az tájékoztassa Önt a
cookie-k használatáról vagy elutasítsa azok küldését. Ön cookie-k nélkül is használhatja
weboldalunk minden funkcióját. A cookie-k deaktiválása esetén adott esetben csak korlátozottan
tudja igénybe venni ajánlatainkat.
A weboldalon nyomkövető képpontokkal szűrjük ki a remarketing ajánlatokat. Azok nem gyűjtenek
személyes adatokat és nem kapcsolódnak a felhasználó számítógépén lévő személyes adatokhoz
vagy egy adatbázishoz.
2. Az adatfeldolgozás jogalapja
A személyes adatok cookie-k használatával történő feldolgozásának jogalapját az általános
adatvédelmi rendelet (DS-GVO) 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja képezi.
3. Az adatfeldolgozás célja
A technikailag szükséges cookie-k használatának célja megkönnyíteni a felhasználók számára a
weboldalak használatát. Ennek az internetes oldalnak bizonyos funkcióit nem lehet igénybe venni

cookie-k használata nélkül. Ehhez a böngészőnek az oldalváltás után is felismerhetőnek kell
lennie.
A következő műveletekhez cookie-kra van szükségünk:
(1) Bejelentkezés
(2) Nyelvi beállítások elfogadása
(3) Keresőszavak megjegyzése
.
Az analitikai cookie-k az adott weboldal és a tartalom minőségének javítására szolgálnak. Az
analitikai cookie-k segítségével tájékozódhatunk a weboldal használatáról és annak megfelelően
folyamatosan optimalizálni tudjuk kínálatunkat. Ezek a célok egybeesnek az általános adatvédelmi
rendelet (DS-GVO) 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerint a személyes adatok
feldolgozásához fűződő jogos érdekünkkel is.
4. A tárolás időtartama, kifogásolási és eltávolítási lehetőség
A cookie-k a felhasználó számítógépén tárolódnak és onnan kerülnek továbbításra a
weboldalunkra. Ezért Ön felhasználóként szintén teljes ellenőrzése alatt tarthatja a cookie-k
használatát. Az internetes böngésző beállításainak módosításával deaktiválhatja vagy
korlátozhatja a cookie-k továbbítását. A már eltárolt cookie-k bármikor törölhetők. Ez történhet
automatikusan is. A weboldalon lévő cookie-k deaktiválását követően nem biztos, hogy teljes
terjedelemben használni tudja a weboldal összes funkcióját.

Más szolgáltatók információs alkalmazásai
Google Maps:
Ezen a weboldalon a térképeket a Google Maps szolgáltatás segítségével ábrázoljuk. Ezáltal
közvetlenül a weboldalon megjeleníthetők interaktív térképek és használható a térkép funkció. A
Google Maps térképfunkciója állandó cookie-kat használ. Ha megnyitja a weboldalnak azt az
aloldalát , amelyen a Google Maps szolgáltatást használják, a Google megkapja az információt,
hogy Ön megnyitotta a megfelelő aloldalt. Ezenkívül a II. 1. pontban említett továbbításra kerülnek
a Google-nak.
Ehhez Önnek nem kell Google felhasználói fiókkal bejelentkeznie. Ha bejelentkezett a Google
rendszerébe, akkor az Ön adatai hozzárendelésre kerülnek a Google felhasználói fiókjához. Ha
szeretné elkerülni ezt a hozzárendelést, akkor a térkép funkció behívását megelőzően ki kell
jelentkeznie. A Google az Ön adatait használati profilok formájában tárolja; azokat reklámozásra,
piackutatásra és/vagy weboldalának igény szerinti alakítására használja. Ilyen értékelést
elsősorban (még a be nem jelentkezett felhasználók esetében is) igényalapú a reklámozás
céljából végzünk, továbbá azért, hogy a közösségi hálózat más felhasználóit tájékoztassuk az Ön
weboldalon végzett tevékenységeiről. Önnek jogában áll kifogást emelni ezen felhasználói profilok
létrehozása ellen; e jogának gyakorlásához fel kell vennie a kapcsolatot a Google-lal.
A Google által végzett adatgyűjtés és –feldolgozás céljával és terjedelmével kapcsolatos további
információkat a szolgáltató adatvédelmi nyilatkozataiban találja. Itt további információk találhatók
az Ön jogairól és a magánéletének védelmét szolgáló beállítási lehetőségekről:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy . A Google az Ön személyes adatait az Egyesült
Államokban is kezeli és csatlakozott az EU-USA adatvédelmi pajzs egyezményhez,
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

IV Kapcsolatfelvételi űrlap és kapcsolatfelvétel e-mailben
1. Az adatfeldolgozás leírása és terjedelme

Weboldalunk tartalmaz egy elektronikus kapcsolatfelvételre használható űrlapot. Ha a felhasználó
él ezzel a lehetőséggel, az adatbeviteli képernyőoldalon megadott adatok hozzánk kerülnek
továbbításra és mi eltároljuk azokat.
(1) A felhasználó IP-címe
(2) A regisztráció dátuma és időpontja
Az Ön adatfeldolgozási hozzájárulását a benyújtási folyamat során kérjük be, hivatkozva erre az
adatvédelmi nyilatkozatra. Alternatív megoldásként a megadott e-mail címen keresztül is
kapcsolatba léphet velünk. Ebben az esetben a felhasználó e-mailben továbbított személyes
adatait eltároljuk. Ebben az összefüggésben az adatokat nem adjuk át harmadik félnek. Az
adatokat kizárólag a kommunikáció feldolgozására használjuk fel.
2. Az adatfeldolgozás jogalapja
Az adatfeldolgozás jogalapja az általános adatvédelmi rendelet (DS-GVO) 6. cikke (1)
bekezdésének a) pontja, amennyiben a felhasználó beleegyezését adta. Az e-mail küldése során
továbbított adatok feldolgozásának jogalapja az általános adatvédelmi rendelet (DS-GVO) 6. cikke
(1) bekezdésének f) pontja. Ha az e-mailes kapcsolatfelvétel célja szerződés megkötése, az
adatkezelés további jogalapja az általános adatvédelmi rendelet (DS-GVO) 6. cikke (1)
bekezdésének b) pontja.
3. Az adatfeldolgozás célja
Az adatbeviteli képernyőről származó személyes adatok feldolgozása kizárólag a kapcsolatfelvétel
értékelését szolgálja. Az e-mailben történő kapcsolatfelvétel esetén ez szintén az adatok
feldolgozásához szükséges jogos érdeknek minősül. A küldési folyamat során feldolgozott egyéb
személyes adatok a kapcsolatfelvételi űrlappal való visszaélések megelőzésére és informatikai
rendszereink biztonságának garantálására szolgálnak.
4. A tárolás időtartama
Az adatok törlésre kerülnek, amint már nincs szükség azokra az adatgyűjtés céljának eléréséhez.
A kapcsolatfelvételi űrlap adatbeviteli képernyőjéről származó személyes adatok és az e-mailben
küldött adatok esetében ez az eset akkor áll fenn, amikor a felhasználóval folytatott kommunikáció
befejeződött. A kommunikáció akkor tekinthető befejezettnek, ha a körülményekből egyértelműen
kiderül, hogy a kérdéses ügyet utólag tisztázták. A küldési folyamat során gyűjtött további adatokat
legkésőbb hét nap elteltével töröljük.
5. A kifogásolás és az eltávolítás lehetősége
A felhasználó bármikor visszavonhatja a személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulását.
Ha a felhasználó e-mailben kapcsolatba lép velünk, bármikor tiltakozhat személyes adatainak
későbbi tárolása ellen. Ilyen esetben a kommunikáció nem folytatható.
Kérjük, hogy a tájékoztatás iránti kérelmeket vagy az esetlegesen megadott hozzájárulás
visszavonását, valamint az adatfeldolgozással szembeni kifogást e-mailben küldjék meg a
következő címre
service@deutsche-leasing.com
vagy az impresszumban megadott címre. Garantáljuk, hogy a velünk való kapcsolatfelvétel során
eltárolt összes személyes adatot töröljük.

IV a. Hírlevél és elektronikus értesítések
Hírleveleket, e-maileket és egyéb elektronikus értesítéseket (a továbbiakban "hírlevél") csak a
címzettek hozzájárulásával vagy törvényes engedélyével küldünk. Amennyiben a hírlevél tartalma
a hírlevélre való feliratkozás során konkrétan ismertetésre kerül, úgy a felhasználók beleegyezése
szempontjából ez a meghatározó. Egyébiránt hírleveleink információkat tartalmaznak
szolgáltatásainkról és rólunk.
Hírleveleinkre való feliratkozáshoz általában elegendő megadnia az e-mail címét. A hírlevélben
való személyes megszólítás céljából azonban kérhetjük, hogy adja meg a nevét, vagy további
adatokat, ha ezek a hírlevél céljai miatt szükségesek.
Kettős opt-in eljárás: A hírlevelünkre való feliratkozás mindig úgynevezett kettős opt-in eljárás
keretében történik. Ez azt jelenti, hogy a regisztráció után kap egy e-mailt, amelyben felkérjük,
hogy erősítse meg a regisztrációját. Erre a megerősítésre azért van szükség, hogy senki ne
regisztrálhasson mások e-mail címével. A hírlevélre történő feliratkozásokat naplózzuk, hogy a
feliratkozási folyamatot a jogi követelményeknek megfelelően igazolni tudjuk. Ez magában foglalja
a feliratkozás és a megerősítés idejének, valamint az IP-címnek a tárolását. A küldő szolgáltatónál
tárolt adatainak változásait is naplózzuk.
Törlés és a feldolgozás korlátozása: A leiratkozott e-mail címeket jogos érdekeink alapján
legfeljebb három évig tárolhatjuk, mielőtt törölnénk azokat, hogy igazolni tudjuk a korábban adott
hozzájárulást. Ezen adatok feldolgozása a követelésekkel szembeni esetleges védekezésre
korlátozódik. Egyéni törlési kérelem bármikor benyújtható, feltéve, hogy ezzel egyidejűleg a
korábbi hozzájárulás meglétét is megerősítik. A kifogások folyamatos figyelemmel kísérésére
vonatkozó kötelezettségek esetén fenntartjuk a jogot, hogy az e-mail címet kizárólag ebből a
célból egy zárolási listán (ún. "blokklista") tároljuk.
A feliratkozási folyamat naplózása jogos érdekeink alapján történik, a folyamat megfelelő
lefolyásának igazolása céljából. Ha egy szolgáltatót bízunk meg az e-mailek küldésével, akkor ezt
a hatékony és biztonságos küldési rendszerhez fűződő jogos érdekeink alapján tesszük.
Tudnivalók a jogalapra vonatkozóan: A hírlevél küldése a címzettek hozzájárulása alapján
történik, vagy ha a hozzájárulás nem szükséges, akkor a direkt marketinghez fűződő jogos
érdekeink alapján, ha és amennyiben ezt a törvény lehetővé teszi, pl. a meglévő ügyfeleknek
szóló reklámok esetében. Amennyiben egy szolgáltatót bízunk meg az e-mailek küldésével, úgy
ezt jogos érdekeink alapján tesszük. A regisztrációs folyamatot jogos érdekeink alapján rögzítjük,
hogy igazolni tudjuk, hogy azt a jogszabályoknak megfelelően hajtottuk végre.
Tartalmak: Információk rólunk, szolgáltatásainkról, promóciókról és ajánlatainkról.
Az ingyenes szolgáltatások igénybevételének feltétele: A küldemények fogadásához való
hozzájárulásokat az ingyenes szolgáltatások igénybevételének (pl. bizonyos tartalmakhoz való
hozzáférés vagy bizonyos promóciókban való részvétel) előfeltételeként kell meghatározni. Ha a
hírlevélre való feliratkozás nélkül szeretné igénybe venni egy ingyenes szolgáltatást, akkor lépjen
kapcsolatba velünk.
• A feldolgozott adatok típusai: leltári adatok (pl. nevek, címek), kapcsolattartási adatok (pl. email, telefonszámok), meta-/kommunikációs adatok (pl. eszközinformációk, IP-címek), használati
adatok (pl. meglátogatott weboldalak, érdeklődés a tartalom iránt, hozzáférési idők).

• Érintettek: Kommunikációs partnerek, felhasználók (pl. weboldal látogatók, online szolgáltatások
felhasználói).
• A feldolgozás céljai: közvetlen marketing (pl. e-mailben vagy postai úton), szerződéses
szolgáltatások nyújtása és ügyfélszolgálat.
• Jogalapok: Hozzájárulás (Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bek. 1. p. 1. a. pont), Jogos
érdekek (Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bek. 1. f. pont).
• Kifogásolási lehetőség (Opt-Out): Ön bármikor lemondhatja hírlevelünk fogadását, azaz
visszavonhatja hozzájárulását, vagy kifogást emelhet a további küldés ellen. A hírlevél
lemondására szolgáló linket az egyes hírlevelek végén találja vagy a fent megadott
kapcsolattartási lehetőségek egyikét - lehetőleg az e-mailt - használhatja erre a célra.
Igénybevett szolgáltatások és szolgáltatók:
HubSpot: Email marketing platform; Szolgáltató: HubSpot, Inc, 25 First St., 2nd floor, Cambridge,
Massachusetts 02141, USA; Weboldal: https://www.hubspot.de; Adatvédelmi nyilatkozat:
https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy.

V Webelemzés a Google Analytics segítségével (nyomon
követési eszköz)
A Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow House, Dublin Írország ("Google") által nyújtott
Google Analytics webanalitikai szolgáltatást jogos érdekeink alapján használjuk (azaz az online
ajánlatunk elemzéséhez, optimalizálásához és gazdaságos működéséhez fűződő érdekünk az
általános adatvédelmi rendelet (DSGVO) 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja értelmében). A
Google Analytics, a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország
("Google") által nyújtott webanalitikai szolgáltatás. A Google cookie-kat használ. A cookie révén az
online ajánlat felhasználók általi használatára vonatkozóan generált információkat általában a
Google egyik USA-beli szerverére továbbítják és ott tárolják.
A Google ezeket az információkat a mi megbízásunkból a weboldal használatának értékelésére, a
weboldal üzemeltetői számára a weboldal tevékenységéről szóló jelentések összeállítására,
valamint a weboldal tevékenységével és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások
nyújtására használja. Ennek során a feldolgozott adatokból álnevesített felhasználói profilok
hozhatók létre.
A Google Analytics szolgáltatást csak IP-anonimizálás aktiválásával használjuk. Ez azt jelenti,
hogy a felhasználó IP-címét a Google az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági
Térségről szóló megállapodás más szerződő államaiban lerövidíti. A teljes IP-cím csak kivételes
esetekben kerül továbbításra a Google egyik USA-beli szerverére, ahol lerövidítik azt.
A felhasználó böngészője által továbbított IP-cím nem kerül összevonásra a Google más
adataival. A felhasználók a böngészőprogramjuk megfelelő beállításával megakadályozhatják a
cookie-k tárolását.
A Google általi adathasználatról, a beállításokról és az opt-out lehetőségekről további
információkat a Google adatvédelmi nyilatkozatával (https://policies.google.com/technologies/ads)
és a Google által közzétett előugró hirdetések beállításaiban
(https://adssettings.google.com/authenticated) talál.

VI Külső szolgáltatókra mutató linkek
Amennyiben a linkek más szolgáltatók weboldalaira mutatnak, úgy ez az adatvédelmi nyilatkozat
nem vonatkozik azok tartalmára. A Deutsche Leasing Csoportnak nincsenek ismeretei azokról az
adatokról, amelyeket ezen oldalak üzemeltetői gyűjthetnek és nem is tudja befolyásolni azokat. Az
információk az adott weboldal adatvédelmi tájékoztatójában találhatók.

VII Az érintett jogai ("Adatvédelmi tájékoztató - Az Ön
adatainak kezelése és az Ön jogai - Az általános adatvédelmi
rendelet (DS-GVO) 13. és 14. cikke szerinti tájékoztatás)
A weboldalon kívül általában üzleti kapcsolataink keretében is végezzük a személyes adatok
feldolgozását. Az adatfeldolgozással kapcsolatos információk, valamint az Ön adatvédelmi
elvárásai és jogai, amelyek egy része a weboldalunkon történő adatfeldolgozásra is vonatkozik, az
adatvédelmi tájékoztatóban találhatók.
https://www.deutscheleasing.com/site/DL.com/get/documents_E138887141/cms/downloads/Gesetzliche%20Inhalte/201
90409-Datenschutzhinweise_EN.pdf
Itt a következő témákkal kapcsolatban talál információkat:
1. Ki a felelős az adatkezelésért és kivel léphetek kapcsolatba?
2. Milyen forrásokat és adatokat használunk?
3. Milyen célból (a feldolgozás célja) és milyen jogalapon dolgozzuk fel az Ön adatait?
a. A szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke
(1) bekezdésének b) pontja)
b. Az érdekmérlegelés keretében (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1)
bekezdésének f) pontja)
c. Az Ön hozzájárulása alapján (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének
a) pontja)
d. Jogi követelmények miatt (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének c)
pontja)
4. Ki kapja meg az adataimat?
5. Mennyi ideig tárolják az adataimat?
6. Az adatokat továbbítják-e harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek?
7. Milyen adatvédelmi jogaim vannak?
8. Köteles vagyok-e adatokat szolgáltatni?
9. Milyen mértékben van szó automatizált döntéshozatalról egyedi esetekben?
10. Milyen mértékben használják fel az adataimat profilalkotásra (pontozásos értékelésre)?

Adatvédelmi tisztviselő
Az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) értelmében az adatvédelemi felelős:
Deutsche Leasing AG
Frölingstr. 15-3161352
Bad Homburg v. d. Höhe

A Deutsche Leasing AG a Deutsche Leasing csoport egyik vállalata
Ha bármilyen kérdése van a jelen adatvédelmi nyilatkozattal vagy személyes adatainak
védelmével kapcsolatban, akkor bármikor kapcsolatba léphet az adatvédelmi tisztviselővel.
Adatvédelmi tisztviselőnket az alábbi e-mail címen érheti el:
datenschutz@deutsche-leasing.com

A közösségi médiára vonatkozó
adatvédelmi nyilatkozat
A Deutsche Leasing különböző "közösségi médiaoldalakat" működtet, hogy felhívja a figyelmet
szolgáltatásaira és szolgáltatási ajánlataira, valamint hogy kapcsolatba lépjen ügyfeleivel (a
továbbiakban: "felhasználók").
Ki a felelős a közösségi médiaoldalakért?
Az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) értelmében a felelős fél:
Deutsche Leasing AG
Frölingstr. 15-3161352
Bad Homburg v. d. Höhe A
A Deutsche Leasing AG a Deutsche Leasing csoport egyik vállalata
Ha bármilyen kérdése van a jelen adatvédelmi nyilatkozattal vagy személyes adatainak
védelmével kapcsolatban, akkor bármikor kapcsolatba léphet az adatvédelmi tisztviselővel.
Adatvédelmi tisztviselőnket az alábbi e-mail címen érheti el:
datenschutz@deutsche-leasing.com
A Deutsche Leasing, mint az oldalért felelős fél, megállapodásokat kötött az oldal üzemeltetőivel,
amelyek többek között a közösségi médiaoldal használatának feltételeit szabályozzák.

II. Hogyan kezelik az Ön adatait, amikor a felkeresi a közösségi
médiaoldalakat?
Amikor Ön felkeresi a Deutsche Leasing közösségi média oldalait, az oldal üzemeltetői személyes
adatokat gyűjtenek és dolgoznak fel Önről - még akkor is, ha Ön nincs regisztrálva az adott
hálózatokban.
Az oldal üzemeltetői által az adott rajongói oldalak használata során gyűjtött és feldolgozott
személyes adatok egy részét a Deutsche Leasing az úgynevezett "Insights" (felhasználói
statisztikák) segítségével összesített formában bocsátja a Deutsche Leasing rendelkezésére. E a
célból a webhely üzemeltetője egy cookie-t tárol a felhasználó végberendezésén. A cookie-k olyan
kis információtöredékek, amelyeket az Ön végfelhasználói készüléke tárol. Ez azt a célt szolgálja,
hogy ezt az információt egy későbbi időpontban újra fel lehessen használni. A rajongói oldal
keretein belül használt cookie egyedi felhasználói kódot tartalmaz, amely minden felhasználóhoz
hozzárendelésre kerül. A cookie két évig marad aktív, hacsak nem törlik azt.

A létrehozott felhasználói statisztikák kizárólag anonimizált formában kerülnek továbbításra a
Deutsche Leasingnek. A Deutsche Leasingnek nincs hozzáférése az alapul szolgáló adatokhoz.

III. Milyen célból történik az adatok feldolgozása?
A rajongói oldalak látogatása során gyűjtött adatokat az oldal üzemeltetője elsősorban arra
használja fel, hogy a hálózatán keresztül személyre szabott hirdetéseket terjesszen. A vonatkozó
felhasználási feltételekből és irányelvekből megtudhatja, hogy mely személyes adatokat milyen
célból dolgozunk fel.
A Deutsche Leasing a megszerzett információkat a közösségi hálózatokon belüli kínálatának
optimalizálására használja fel, például abból a célból, hogy a tartalmakat még inkább az ügyfelek
és a felhasználók igényeihez igazítsa. A Deutsche Leasing például információkat kap arról, hogy a
felhasználók mely tartalmakat és alkalmazásokat kedvelik különösen, hogy relevánsabb tartalmat
nyújthasson számukra, és olyan funkciókat fejleszthessen ki, amelyek a felhasználókat Még
inkább érdekelhetik.
Az összegyűjtött információk alapján az érintett hálózatok demográfiai és földrajzi értékeléseket is
készítenek és azokat a Deutsche Leasing rendelkezésére bocsátják. Ezeket az információkat a
Deutsche Leasing arra használja fel, hogy célzott, érdeklődésen alapuló reklámokat helyezzen el
anélkül, hogy közvetlenül ismerné a látogató személyazonosságát. Ha a látogatók több
végberendezésen használják a közösségi oldalakat, a gyűjtés és elemzés eszközönként is
elvégezhető regisztrált és saját profiljukba bejelentkezett látogatók esetén.

IV. Jogalap és jogos érdekek
A személyes adatok feldolgozásával a Deutsche Leasing azon érdeke alapján jár el, hogy a
felhasználók számára a közösségi hálózatokban korszerű információs és interakciós
lehetőségeket biztosítson. Az adatkezelésre az általános adatvédelmi rendelkezés (DSGVO) 6.
cikke (1) bekezdése 1. mondatának 1. f) pontja szerinti érdekmérlegelés alapján kerül sor,
amelynek során mindig figyelembe veszik az Ön érdekeit.

V. Személyes adatokat továbbítanak-e harmadik félnek?
A Deutsche Leasingnek nincs befolyása arra, hogy a LinkedIn, a Twitter, a Youtube, az Instagram,
a Kununu vagy a Xing személyes adatokat továbbít-e harmadik félnek. A Deutsche Leasing nem
ad tovább személyes adatokat harmadik félnek.

VI. Az Ön jogai és további információk
Önt, mint érintettet az alábbi jogok illetik meg, amennyiben az erre vonatkozó jogi követelmények
teljesülnek:
• felvilágosítási jog, általános adatvédelmi határozat (DSGVO) 15. cikk
• engedélyezéshez való jog, általános adatvédelmi határozat (DSGVO) 16. cikk
• törléshez való jog, általános adatvédelmi határozat (DSGVO) 17. cikk
• az adatkezelés korlátozásához való jog, általános adatvédelmi határozat (DSGVO) 18. cikk
• az adathordozhatósághoz való jog, általános adatvédelmi határozat (DSGVO) 20. cikk
• kifogásolási jog, általános adatvédelmi határozat (DSGVO) 21. cikk

A közösségi hálózatok személyes (hirdetési) beállításai segítségével befolyásolhatja, hogy a
rajongói oldal látogatása során milyen mértékben rögzítsük az Ön felhasználói viselkedését.
Ha Ön már a Deutsche Leasing ügyfele, az Ön adatait a Deutsche Leasinggel fennálló üzleti
kapcsolatának keretében is feldolgozzuk. Erről az adatvédelmi tájékoztatóban talál információkat.
https://www.deutscheleasing.com/site/DL.com/get/documents_E138887141/cms/downloads/Gesetzliche%20Inhalte/201
90409-Datenschutzhinweise_EN.pdf

Adatvédelem a Twitteren
Mintegy 330 millió aktív felhasználójával a Twitter az egyik legnagyobb rövid üzenetküldő
szolgáltatás a világon. A Twitteren történő regisztrációval a felhasználó automatikusan jogokat ad
a Twitternek személyes adatainak feldolgozásához.
A Twitteren történő regisztrációval az így megadott adatok automatikusan engedélyezésre
kerülnek; ez vonatkozik az Egyesült Államokra (mint székhelyre), Írországra (mint európai
leányvállalatra) és minden más országra, ahol a Twitter üzleti tevékenységet folytat.
Ez tehát független az adott származási ország adatvédelmi irányelveitől. Az olyan személyes
adatok, mint a név és a felhasználónév, nyilvánosan szerepelnek. Felhasználóként azonban
beállíthatja, hogy a Twitter láthassa-e az Ön tartózkodási helyeit, és felhasználhassa-e ezeket az
adatokat hirdetési célokra. A reklámtartalom azonban nem kapcsolható ki teljesen.
Felhasználóként aktív döntést kell hoznia az adatok továbbítása ellen.
Az elküldött rövid üzenetek (tweetek) nyilvános kommunikációnak minősülnek. Ez azt jelenti, hogy
a közzétett véleményeket bárki lemásolhatja és felhasználhatja anélkül, hogy a szerző
magánéletét sértené. Ez érvényes az üzenettel kapcsolatos minden tartalom esetében. Ide
soroljuk a fényképeket, videókat vagy a más weboldalakra mutató linkeket is.
További információkat a Twitter adatvédelmi nyilatkozatában talál: https://twitter.com/de/privacy

Adatvédelem a LinkedIn vonatkozásában - LinkedIn Tracking
és LinkedIn Insight Tags
Ez a weboldal a LinkedIn konverziókövetést használja a LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton
Place, Dublin 2, Írország ("LinkedIn") által. A LinkedIn konverziókövetés egy retargeting és
analitikai eszköz, amelyet a LinkedIn Insight Tag támogat. Az Insight Tag egy cookie-t helyez el az
Ön böngészőjében, amikor Ön meglátogatja a weboldalt. Az Insight Tag integrálva van ezen a
weboldalon, és lehetővé teszi az olyan adatok gyűjtését, mint az Ön IP-címe, a weboldal
látogatásának időpontja vagy meghatározott események (például letöltések vagy
oldalmegtekintések) gyűjtése. Ezen túlmenően az Ön érdeklődésére szabott és releváns
ajánlatokat és ajánlásokat is megjeleníthetünk Önnek, attól függően, hogy milyen szolgáltatásokat,
információkat és ajánlatokat talált a weboldalunkon. Ez lehetővé teszi továbbá a LinkedIn
számára, hogy statisztikákat állítson össze a weboldalunk használatára és az Ön látogatására
vonatkozó összesített adatokkal. Az Insight Tag által az Ön böngészőjében tárolt cookie
mindaddig ott marad, amíg Ön manuálisan nem törli vagy amíg az Insight Tag utolsó betöltését
követően automatikusan nem törlődik.

A cookie-k tárolását általában megakadályozhatja a webböngészőjének beállításai segítségével.
Ha Ön LinkedIn-tag, kattintson a "Opt-out on LinkedIn" mezőre. A nem tagok a "Opt-out" gombra
kattinthatnak. További információ a LinkedIn-en biztosított adatvédelemről:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig

Adatvédelem a YouTube vonatkozásában
A Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország, szolgáltató "YouTube"
platformjának videóit integráljuk saját weboldalunkba. A Google a Privacy Shield (adatvédelmi
pajzs) megállapodás keretében megfelelő tanúsítással rendelkezik, ami garanciát nyújt az európai
adatvédelmi törvényeknek való megfelelésre
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
A felhasznála ó böngészője által továbbított IP-cím nem kerül összevonásra más Googleadatokkal. A felhasználók a böngészőszoftverük megfelelő beállításával megakadályozhatják a
cookie-k tárolását; a felhasználók a Google online ajánlatának használatával kapcsolatos, a
cookie-k által generált adatok gyűjtését, valamint ezen adatok Google általi feldolgozását is
megakadályozhatják a következő linken elérhető böngésző plug-in letöltésével és telepítésével:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. A Google általi adathasználatról, a beállításokról
és a lemondási lehetőségekről további információkat a Google adatvédelmi szabályzatában
(https://policies.google.com/technologies/ads) és a Google által megjelenített előugró hirdetések
beállításaiban (https://adssettings.google.com/authenticated) talál.

Adatvédelem az Instagram számára
Milyen adatokat gyűjt az Instagram?
Az Instagram által gyűjtött információk típusa attól függ, hogy a Facebook-termékeket hogyan
használják. Ezeket az információkat a Facebook vagy az Instagram beállításai alatt lehet
megtekinteni vagy törölni.
Mit gyűjtenek:
• a regisztráció során megadott személyes adatokat.
• hálózatokra és kapcsolatokra vonatkozó adatokat.
• a termékek felhasználási módjára vonatkozó információkat. Például olyan tartalmakét,
amelyekkel interakcióba léptek. Az elvégzett funkciókat és műveleteket.
• információkat az elvégzett vásárlásokról és tranzakciókról.
További részletes információk itt találhatók:
https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388?n=true .

Adatvédelem a Xing vonatkozásában
A Xing egy közösségi karrierhálózat. Elsősorban a szakmai kapcsolatok fenntartására szolgál. A
profilban szereplő számos személyes felhasználói adat nyilvánosan látható, nemcsak a Xing
összes tagja, hanem a nem tagok számára is.
A Xing adatvédelmi nyilatkozatában meghatározza, hogy milyen személyes adatokat gyűjt,
hogyan dolgozza fel és használja fel azokat.

Ezt az információt minden felhasználó maga adja meg a bejelentkezés során.
Olyan információkról van szó, mint például:
• nevek
• születési idő
• üzleti adatok
• kapcsolattartási adatok
• foglalkozási státusz
• cég, pozíció, iparág
Ezenkívül a felhasználók számos önkéntes információt is megadhatnak profiljukban, például a
személyes érdeklődési körükről.
A Xing szerint az adatokat kizárólag arra használják fel, hogy a felhasználók számára lehetővé
tegyék a szolgáltatásokat. Ezen túlmenően a Xing az alapvető adatvédelmi elveiben világossá
teszi, hogy a személyes adatok semmilyen körülmények között nem kerülnek átadásra harmadik
félnek reklám- vagy marketingcélokra.
A Xing adatvédelemmel kapcsolatos további információi itt találhatók:
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung .

Megosztási funkció közösségi média gyere jelenlét esetén
Shariff Media gomb segítségével
A c't Projekt Shariff a közösségi hálózatok szokásos megosztási gombjait helyettesíti, és megvédi
az Ön szörfözési szokásait a kíváncsi szemektől. Mindazonáltal egyetlen kattintás a gombra elég
ahhoz, hogy megossza az információkat másokkal. Ehhez semmi mást nem kell tennie - a
rendszergazda már mindent elintézett.
A szokásos közösségi média gombok minden egyes oldalletöltéskor felhasználói adatokat
továbbítanak a Facebook & Co. számára, és pontos információkat szolgáltatnak a közösségi
hálózatoknak az Ön böngészési szokásairól (felhasználói nyomon követés). Ehhez nem kell
bejelentkeznie vagy a hálózat tagjának lennie. Ezzel szemben a Shariff gomb csak akkor teremt
közvetlen kapcsolatot a közösségi hálózat és a látogató között, ha ez utóbbi rákattint a Megosztás
gombra.
Így a Shariff megakadályozza, hogy minden egyes meglátogatott oldalon digitális nyomot hagyjon,
és javítja az adatvédelmet. A Shariff itt köztes fórumként működik: A böngésző helyett a weboldal
üzemeltetőjének szervere kérdezi le a lájkok számát - és azt is csak percenként egyszer, hogy a
forgalom a határokon belül maradjon. ennek során a látogató megőrzi névtelenségét.
További információk:
https://smexctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwww.heise.de%2fct%2f&umid
=fbe2d6d1-ba9d-4214-8fc4ad00ca9b24b9&auth=fec8203be79d8a7a7073eb1b2d6fe89c2415970abdd1b85b80c7f0c6061aa558cc5450e6b2cabbaa
https://smexctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwww.heise.de%2fct%2fartikel
%2fShariff%2dSocial%2dMedia%2dButtons%2dmit%2dDatenschutz%2d2467514.html&umid=fbe
2d6d1-ba9d-4214-8fc4-ad00ca9b24b9&auth=fec8203be79d8a7a7073eb1b2d6fe89c2415970a804cbc4a761228bc180899b5772a22874bdd9281

