Adatkezelési tájékoztató
Tájékoztatjuk, hogy az Ön által a https://www.linkedin.com/[*] oldalon megadott jogi személyhez köthető üzleti adatokat az
E.ON Hungária Zrt. (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 17., cégjegyzékszám: 01-10-043518), az E.ON Energiamegoldások Kft.
(székhelye: 1134 Budapest, Váci út 17., cégjegyzékszám: 01-09-729313) és az E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. (székhelye:
9027 Győr, Kandó Kálmán utca 11-13., cégjegyzékszám: 08-09-014052) ("Adatkezelő") kezeli.
Tájékoztatjuk, hogy a jelen adatkezelés nem tartozik az Európa Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete ("GDPR") hatálya alá, a GDPR.
2. cikk (1) bekezdésében foglaltak alapján, különös tekintettel az személyes adat GDPR. 4. cikkének 1. pontjában meghatározott fogalmára.
Adatkezelési célok: a társaság törvényes képviselője által megadott üzleti adatokat az Adatkezelő üzletszerzés céljából, az érintett társaságok törvényes képviselője által közölt tiltakozásáig kezeli.
Adatbiztonság: az Adatkezelő által kezelt üzleti adatok védelmére az Adatkezelő megfelelő információbiztonsági szabályozást tart hatályban, amely leírja az adatbiztonsági alapelvek alkalmazásának módjait és feltételeit. Az adatokhoz való hozzáférést az Adatkezelő, illetve az
Adatfeldolgozó jogosultsági szintek megadásával korlátozza. Az Adatkezelő és Adatfeldolgozó által meghatározott munkakörökhöz, meghatározott módon, jogosultsági szintek szerint férhetnek hozzá az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó munkavállalói. Az Adatkezelő az
informatikai rendszerek biztonsága érdekében az informatikai rendszereket tűzfallal védi, valamint a külső- és belső adatvesztések megelőzése érdekében víruskereső és vírusírtó programot használ. Az Adatkezelő gondoskodott továbbá arról, hogy a visszaélések megelőzése
érdekében az elektronikus úton folytatott bejövő és kimenő kommunikációt megfelelően ellenőrizze. Az esetleges adatkezelési incidensek
eljárásrendjéről az Adatkezelő a fentebb hivatkozott információbiztonsági szabályozást tart hatályban. Az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó az üzleti adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli.
Irányított információbiztonsági intézkedéseink során többek között kiemelt figyelmet fordítunk (i) az üzemeltetés- és fejlesztésbiztonságra, (ii) az adatszivárgás megelőzésére, (iii) az üzletfolytonosság fenntartására, (iv) kártékony kódok elleni védelemre, (v) az adatok biztonságos tárolására, továbbítására, feldolgozására, (vi) behatolás védelmére és felderítésére, (vii) a jogosulatlan hozzáférés megelőzésére, (viii)
a sérülékenység- és incidenskezelésre, valamint (ix) a munkavállalóink biztonsági képzésére. Kockázatarányos intézkedéssekkel védjük az
üzleti adatokat. Magas szintű biztonsági intézkedéseket és védelmi megoldásokat használunk az üzleti adatok védelme érdekében, annak
teljes életciklusa alatt.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek: az üzleti adatokkal érintett Társaság törvényes képviselője kérelmezheti
az Adatkezelőnél az alábbiakat: (i) tájékoztatását az üzleti adatai kezeléséről; (ii) a Társaság adatainak helyesbítését; (iii) Társaság adatainak
– a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy korlátozását; (iv) egyes esetekben joga van az adathordozhatósághoz; illetve (v) tiltakozhat a társaság adatai kezelése ellen.
Közzététel, módosítások: a jelen adatkezelési tájékoztató elérhető a https://www.linkedin.com/[*] honlapon. Az Adatkezelő fenntartja
a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalúan, a jövőre nézve módosítsa.
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