ADATVÉDELMI NYILATKOZAT - FENIX OUTDOOR E-COM AB
1 INFORMÁCIÓ A SZEMÉLYES ADATOK GYŰJTÉSÉRŐL
(1) A következő információk a honlap használata során gyűjtött személyes adatokra vonatkoznak.
Személyes adatnak minősül minden olyan adat, ami személyesen Önhöz köthető, pl. név, lakcím, email cím, felhasználói viselkedés.
(2) Az Ön személyes adatait az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) 4-es
cikkelyének eleget téve a Fenix Outdoor E-Com AB (székhely: Brogatan 141, 894 35 Själevad, Sweden,
elérhetőség: ecom@fenixoutdoor.se, jogi nyilatkozat) kezeli, mint adatkezelő, továbbiakban
„vállalat”. A vállalat adatvédelmi vezetőjével a kapcsolatot a privacy.ecom@fenixoutdoor.se e-mail
címen keresztül vagy a postai címünkre küldött (Fenix Outdoor Ecom AB, Hemvärnsgatan 15, 171 54
Solna, Sweden), „Data protection manager” (Adatvédelmi vezető) kifejezéssel ellátott levéllel veheti
fel.
(3) Amikor e-mailen keresztül vagy a kapcsolati űrlap segítségével felveszi velünk a kapcsolatot, az Ön
által megadott adatokat (e-mail cím, név és adott esetben telefonszám) tároljuk, annak érdekében,
hogy válaszolni tudjunk kérdésére. Amikor már nincs szükség adatai további tárolására, azokat
töröljük, vagy amennyiben jogi megőrzési követelmények érvényesek korlátozzuk feldolgozásukat.
(4) Az alábbiakban részletesen tájékoztatjuk Önt a folyamatokról, megnevezve az adatok tárolási
időtartamára vonatkozó kritériumokat, arra vonatkozóan, ha szerződéses szolgáltatókat alkalmazunk
webalapú szolgáltatásaink egyedi funkcióihoz, vagy ha az Ön személyes adatait hirdetési célokra
szeretnénk felhasználni.

2 AZ ÖN JOGAI
(1) A személyes adataival kapcsolatban a következő jogokkal rendelkezik velünk szemben:
- Információhoz való jog
- Az adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez való jog
- Az adatkezelés korlátozásához való jog
- Az adatkezelés megtagadásához való jog
- Az adatok hordozhatóságához való jog
(2) Önnek joga van ahhoz is, hogy panaszt nyújtson be személyes adatainak feldolgozásával
kapcsolatban egy adatvédelmi szabályozó szervnél.
3 A HONLAP MEGLÁTOGATÁSA SORÁN GYŰJTÖTT SZEMÉLYES ADATOK
(1) Abban az esetben, ha a honlapot csak információgyűjtés céljából használja és nem regisztrál vagy
nem oszt meg velünk információt semmilyen egyéb csatornán keresztül, úgy csak azokat a személyes
adatokat gyűjtjük, amelyeket az Ön böngészője továbbít a szerverünkre. A honlapunk
megtekintésekor, a következő adatokat gyűjtjük, amelyek technikailag szükségesek ahhoz, hogy
weboldalunkat megjelenítsük Ön számára, és garantáljuk honlapunk stabilitását és biztonságát
(jogalap: a GDPR rendelet 6-os cikkelyének 1. mondata):
- IP-cím
- A megkeresés dátuma és időpontja

- Időzóna különbség a greenwichi átlagidőtől (GMT)
- A kérésspecifikus oldal tartalma
- Az egyes esetekben átadott adatok mennyisége
- A weboldal, ahonnan a kérés érkezik
- Böngésző
- Operációs rendszer és felülete
- Nyelv és a böngészőszoftver verziója
(2) A fent említett adatokon kívül, amikor a honlapunkat használja, sütiket tárolunk az Ön
számítógépén. A sütik (cookie-k) olyan kis fájlok, amelyek az Ön által használt böngészővel együtt
kerülnek lementésre az Ön merevlemezére, és amelyeken keresztül bizonyos információkat
továbbítanak a cookie helyét beállító helyre (ez esetben hozzánk). A sütik nem futtatnak
programokat a számítógépén és nem tartalmaznak vírusokat. A sütik arra szolgálnak, hogy az
internetet felhasználóbaráttá és hatékonyabbá tegyék.
(3) A sütik és pixelek használata:
a) Ezen a weboldalon cookie-kat használunk, hogy statisztikai adatokat gyűjtsünk a weboldalunkat
látogató személyekről, kereskedelmi célokra, valamint hogy javítsuk weboldalunk felhasználói
élményét. Időről-időre a sütikre vonatkozó információinkat frissíthetjük. Ezért javasoljuk, hogy
rendszeresen látogassa meg ezt a weboldalt, hogy többet tudjon meg arról, hogyan használjuk a
cookie-kat a weboldalunkon.

Sütiket használunk annak érdekében, hogy azonosíthassuk Önt a későbbi látogatásai során,
amennyiben rendelkezik nálunk felhasználói fiókkal. Ellenkező esetben újra be kell jelentkeznie
minden alkalommal, amikor meglátogatja a honlapunkat.
A cookie az eszközén található, betűkből és számokból álló kis fájl, ami akkor keletkezik, amikor
meglátogatja honlapunkat. Ha nem állította be a böngészője beállításait úgy, hogy ne fogadja el a
cookie-kat, az oldalunk meglátogatása során egy cookie tárolódik az eszközén. Kétféle cookie létezik:
állandó és átmeneti, a cookie típusáról a tárolási idejének hossza dönt. Az elsődleges féltől (tőlünk)
származó cookie-k eltérnek a harmadik féltől származó sütiktől.
Az állandó sütik egy meghatározott időszak után automatikusan törlődnek, ez az időszak sütinkként
eltérő lehet. A sütiket bármikor törölheti a böngészője biztonsági beállításainál.
Az átmeneti sütik a böngésző bezárásával automatikus törlődnek. Idetartoznak a feltétlenül
szükséges, munkamenet (session) sütik. Ezek egy úgynevezett munkamenet-azonosítót mentenek el,
amely a böngészőből származó különböző kérdéseket összekapcsolja egy közös munkamenettel. Ez
azt jelenti, hogy az Ön számítógépe felismerhető, mikor visszatér a weboldalunkra. A munkamenet
sütik törlődnek, amikor kijelentkezik vagy bezárja a böngészőt.
Az alkalmazott flash sütiket nem a böngészője, hanem a flash plug-inje rögzíti. HTML5
tárolóobjektumokat is használunk, amelyek a termináleszközön tárolódnak. Ezek az objektumok az
Ön által használt böngészőtől függetlenül mentik el a szükséges adatokat, nincs automatikus lejárati
idejük. Ha nem szeretné, hogy a flash cookie-k feldolgozásra kerüljenek, telepítenie kell a megfelelő
kiegészítőt: ez pl. Mozilla Firefox esetében a „Better Privacy” kiegészítő
(https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) vagy Google Chrome esetében az
Adobe Flash Killer cookie kiegészítő. Megakadályozhatja a HTML5 tárolóobjektumok használatát a

böngésző privát módba állításával. Javasoljuk továbbá, hogy rendszeresen törölje a cookie-kat és a
böngésző előzményeit manuálisan is.
Az elsődleges féltől származó cookie-kat az Ön által meglátogatott webhely helyezi el, ilyenek pl. a a
weboldal használatának optimalizálása érdekében domainünk által elhelyezett cookie-k.
Harmadik féltől származó sütik olyan sütik, amelyeket a meglátogatott webhelytől eltérő domain
helyez el a számítógépén. Ha meglátogat egy weblapot és más domain által elhelyezett cookie jelenik
meg a számítógépén, harmadik féltől származó sütiről van szó.
A honlapunk számos harmadik féltől származó szolgáltatást használ, akik szintén használnak sütiket
(harmadik féltől származó sütik). Ezen szolgáltatások célja, hogy az Ön érdeklődési körén, korábbi
vásárlásain, illetve weboldalunkon tett látogatásain alapuló célzott reklámokat szolgáltasson. Ezeket
a szolgáltatásokat kereskedelmi kampányok kiértékelésére, valamint weboldalunkról származó
látogatói és vásárlói statisztikák fogadására használjuk. Az így kapott adatokat álnéven kezeljük, ami
azt jelenti, hogy az Önre vonatkozó, de azonosított információkat nem tároljuk ezekben a sütikben
vagy pixelekben.
Harmadik féltől származó sütik és pixelek megosztásra kerülhetnek a Fenix Outdoor csoporton belüli
más vállalatokkal is elemzés és statisztikakészítés céljából, de felhasználható olyan a Fenix Outdoor
csoport más vállalatainak hirdetéseinek megjelenítésére is, amelyek szerintünk érdekesek lehetnek
az Ön számára. További információ a Fenix Outdoor csoport vállalatairól elérhető:
www.fenixoutdoor.com.
b) Az Ön hozzájárulása
Azzal, hogy Ön elfogadja a sütiket a böngészőjében és meglátogatja a honlapunkat, Ön hozzájárul
ahhoz, hogy a szolgáltatók cookie-kat használjanak a weboldalunkon.

c) Visszavonhatom a hozzájárulásomat?
Igen. Ha szeretné visszavonni hozzájárulását, törölje a tárolt sütiket az eszközéről a böngészője
beállításaiban. Ha szeretné megakadályozni, hogy a sütiket az eszköze tárolja, a böngészője
beállításainál beállíthatja a cookie-k megtagadását. Felhívjuk figyelmét, hogy ha úgy dönt, hogy nem
fogadja el a cookie-kat, előfordulhat, hogy nem tudja használni a weboldal összes funkcióját, vagy a
webhely egyáltalán nem fog működni.

4 HONLAPUNK EGYÉB FUNKCIÓI ÉS AJÁNLATAI
(1) A honlapunk tisztán információgyűjtés céljából való használatán túl, számos szolgáltatást nyújt
Önnek. Ezen szolgáltatások igénybevételéhez további személyes adatokat kell megadnia, amelyekre
az adatkezelés fent említett elvei vonatkoznak.
(2) Időnként külső szolgáltatókat használunk az adatok feldolgozásához. Ezeket a szolgáltatókat
gondosan választottuk ki, megbízói szerződéssel dolgoznak számunkra, ezáltal kötelesek követni az
utasításainkat és munkájuk rendszeresen ellenőrzött.
(3) Személyes adatait továbbadhatjuk harmadik feleknek is, ha más partnerekkel együtt kínálunk
különleges ajánlatokat, nyereményjátékokat vagy hasonló szolgáltatásokat. További információt

találhat ezzel kapcsolatban, amikor megadja személyes adatait vagy megnyitja az ajánlat részletes
leírását.
(4) Ha szolgáltatóink vagy partnereink az Európai Gazdasági Térségen kívüli országban találhatók,
erről tájékoztatjuk Önt az ajánlat leírásában.
5 WEBSHOPUNK HASZNÁLATA
(1) Ha rendelni szeretne webshopunkból, a szerződés megkötéséhez olyan személyes adatok
megadása szükséges, amelyekre a megrendelés feldolgozásához van szükség. A szerződések
megkötéséhez kötelezően kitöltendő mezők külön vannak megjelölve; további információk
megadása opcionális. A megrendelés teljesítéséhez feldolgozzuk az Ön által megadott adatokat.
A folyamat során átadhatjuk fizetési adatait a cégünk bankjának. Ennek a GDPR rendelet 6-os
cikkelyének 1. mondata
Opcionálisan beállíthat egy ügyfélfiókot, amelyen keresztül elmenthetjük adatait más, későbbi
vásárlásokhoz. A „Saját fiók” létrehozásakor az Ön által megadott adatokat visszavonhatatlanul
tároljuk. Az összes további adatot, beleértve a felhasználói fiókját is, bármikor törölheti az
ügyfélterületről.
Feldolgozhatjuk az Ön által megadott adatokat arra is, hogy tájékoztassuk a portfóliónkban található
egyéb érdekes termékekről, vagy e-maileket küldhessünk Önnek technikai információkkal.
(2) A kereskedelmi és adótörvényi előírások miatt tíz évig kötelesek vagyunk elmenteni az Ön címét,
fizetési és rendelési adatait. Három év elteltével azonban korlátozzuk a feldolgozást, vagyis az Ön
adatait csak a törvényi előírásoknak való megfelelés érdekében használjuk fel.
(3) Annak megakadályozása érdekében, hogy harmadik felek jogosulatlanul hozzáférjenek az Ön
személyes adataihoz, különösen a pénzügyi adatokhoz, a rendelési folyamatot TLS technológia
titkosítja.

6 HÍRLEVÉL
(1) Hozzájárulásával feliratkozhat hírlevelünkre, amelyben tájékoztatjuk Önt termékeinkkel és
szolgáltatásainkkal kapcsolatos aktuális érdekes ajánlatainkról.
(2) A hírlevelünkre történő regisztráció során az úgynevezett kettős opt-in eljárást alkalmazzuk. Ez azt
jelenti, hogy a regisztrációt követően e-mailt küldünk az Ön által megadott e-mail címre, és
megerősítést kérünk arról, hogy szeretné megkapni a hírlevelet. Ha nem erősíti meg regisztrációját,
nem kapja meg hírlevelünket, és nem tároljuk az Ön e-mail címét. Ezenkívül elmentjük az Ön által
használt IP-címeket, valamint a regisztráció és a visszaigazolás idejét. A folyamat célja a regisztráció
igazolása és szükség esetén a személyes adataival való esetleges visszaélések kivizsgálása.
(3) A hírlevélre történő feliratkozáshoz csak az Ön e-mail címe kötelezően megadandó. A
megerősítést követően az Ön e-mail címét a hírlevél elküldése céljából tároljuk. Ennek jogalapja a
GDPR rendelet 6-os cikkelyének 1. mondata.
(4) Bármikor visszavonhatja hozzájárulását a hírlevél küldéséhez és leiratkozhat a hírlevélről.
Feliratkozását visszavonhatja a hírlevélben található linkre kattintva, vagy üzenetet küldve a jogi
nyilatkozatban szereplő kapcsolattartónak.

(5) Felhívjuk figyelmét, hogy a hírlevél elküldése során kiértékeljük felhasználói szokásait. Ehhez az
értékeléshez az elküldött e-mailek úgynevezett webjelzőket vagy nyomkövető képpontokat
tartalmaznak, amelyek a weboldalunkra mentett pixeles képfájlokat mutatják. Az értékelésekhez
összekapcsoljuk a 3. §-ban megnevezett fájlokat és a web jelzőket az Ön e-mail címével és egyéni
azonosítójával. A kapott adatok felhasználásával létrehozunk egy felhasználói profilt annak
érdekében, hogy a hírlevelet egyéni érdeklődési köréhez igazítsuk. Ehhez rögzítjük, ha elolvassa a
hírlevelünket, valamint, hogy mely linkekre kattint, és ebből következtetéseket vonunk le az Ön
személyes érdeklődésére vonatkozóan. Ezeket az adatokat összekapcsoljuk a weboldalunkon végzett
tevékenységekkel.
Ezt a nyomon követést bármikor visszavonhatja, ha rákattint az egyes e-mailekben található speciális
linkre, vagy másik kommunikációs csatornán keresztül értesít minket. Az információkat mindaddig
mentjük, amíg él feliratkozása a hírlevélre. A kijelentkezés után az adatokat csak statisztikai célokra
és névtelenül mentjük. Ez a nyomkövetés akkor sem lehetséges, ha az e-mail programban
alapértelmezés szerint kikapcsolta a képek megjelenítését. Ebben az esetben a hírlevél nem jelenik
meg teljesen, és előfordulhat, hogy nem tudja használni az összes funkciót. Ha manuálisan jeleníti
meg a képeket, a fent említett nyomon követés aktiválódik.
7 AZ ADATOK FELDOLGOZÁSÁRA VONATKOZÓ VISSZAVONÁS IGÉNYLÉSE
(1) Amennyiben hozzájárult adatainak feldolgozásába, azt bármikor visszavonhatja. Miután
visszavonási igényét eljuttatta hozzánk, a visszavonás befolyásolja személyes adatainak
feldolgozásának megengedhetőségét.
(2) Ha személyes adatainak feldolgozását az érdekek figyelembevételére alapozzuk, akkor
visszavonhatja beleegyezését a feldolgozáshoz. Ez különösen akkor áll fenn, ha a feldolgozás nem
szükséges az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez, amelyet mi mindig a funkciók későbbi leírásában
vázolunk fel. A visszavonás jogának gyakorlása során arra kérjük Önt, hogy említse meg azon okokat,
amelyek miatt nem kívánja, hogy tovább kezeljük személyes adatait, ahogy korábban tettük. Indokolt
visszavonás esetén megvizsgáljuk a helyzetet, és vagy leállítjuk, vagy kiigazítjuk az adatkezelést, vagy
átadjuk Önnek a feldolgozás folytatásához szükséges védelemre érdemes és szükséges indokainkat.
(3) Természetesen bármikor visszavonhatja hozzájárulását személyes adatainak reklámozási és
adatelemzési célú feldolgozásához. Hozzájárulását visszavonhatja üzenetet küldve a jogi
nyilatkozatban szereplő kapcsolattartónak.
8 WEB ANALITIKA
A Google Analytics használata
(1) Ez a webhely a Google Inc. („Google”) Google Analytics webanalízis-szolgáltatását használja. A
Google Analytics úgynevezett „sütiket” (cookie), szöveges fájlokat használ, amelyeket a számítógépén
tárolnak, és amelyek lehetővé teszik a webhely használatának elemzését. A cookiek által generált
információkat a webhely használatáról általában továbbítják az egyesült államokbeli Google
szerverre, és ott tárolják. Ha azonban ezen a webhelyen aktiválják az IP-névtelenséget, akkor a
Google először lerövidíti az Ön IP-címét az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági
Térség más szerződő tagállamaiban. Csak kivételes esetekben továbbítják a teljes IP-címet az Egyesült
Államok Google-szerverére, és rövidítik ott le. A webhely üzemeltetőjének nevében a Google
felhasználja ezeket az információkat annak érdekében, hogy értékelje a weboldal használatát,
jelentéseket állítson össze a weboldalhoz kapcsolódó tevékenységekről, és további szolgáltatásokat
nyújtson a weboldal üzemeltetéséhez és az internet használatához a weboldal üzemeltetője számára.

(2) A böngészőből a Google Analytics szolgáltatásban továbbított IP-cím nincs összekapcsolva a
Google egyéb adataival.
(3) A böngésző szoftverének megfelelő konfigurálásával megakadályozhatja a sütik tárolását; kérjük,
vegye figyelembe, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja teljes mértékben használni a
weboldal összes funkcióját. Ezenkívül megakadályozhatja a sütik által generált és a weboldal
használatával kapcsolatos adatok (beleértve az Ön IP-címét) rögzítését a Google számára, valamint
ezen adatok Google általi feldolgozását a böngésző plug-in letöltésével és telepítésével, melyet a
következő linken tud megtenni: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
(4) Ez a webhely a Google Analytics szolgáltatást „_anonymizeIp ()” kiterjesztéssel használja. Ez
biztosítja, hogy az IP-címeket tovább dolgozzák rövidített formában, ami kizárja a személyes
érintettség lehetőségét. Ezért az Önről gyűjtött adatokkal való bármilyen személyes kapcsolat
azonnal kizárásra kerül, és a személyes adatokat azonnal törlik.
(5) A Google Analytics szolgáltatást weboldalunk használatának elemzésére és rendszeres
fejlesztésére használjuk. A kapott statisztikákat arra használjuk, hogy termékeinket javítsuk és
érdekesebbé tegyük Önnek, mint felhasználónak. Azon kivételes esetekben, amikor a személyes
adatokat továbbítják az Egyesült Államokba, a Google elkötelezte magát az EU – USA adatvédelmi
pajzs mellett, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. A Google Analytics használatának
jogalapja a a GDPR rendelet 6-os cikkelyének 1. mondata.
(6) Információ a harmadik fél szolgáltatójáról: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House,
Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Felhasználási feltételek:
http://www.google.com/analytics/terms/de.html; az adatvédelem áttekintése:
http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, és az Adatvédelmi Nyilatkozat:
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
(7) Ez a webhely a Google Analytics szolgáltatást használja a látogatói forgalom eszközön keresztüli
elemzéséhez, amelyet felhasználói azonosítóval hajtanak végre. Deaktiválhatja használatának
eszközön keresztüli elemzését, ha rákattint a „Letiltás a Google követésről linkre”, amely szintén
megtalálható a webhely alján.
(8) Cookie-kat használunk remarketinghez, amely az érdeklődésen alapuló reklámozás egyik formája,
vagyis a weboldalunkon tanúsított magatartása felhasználható más webhelyek célzott hirdetésére.
Erre a célra harmadik fél cookie-jait használjuk fel, jelenleg:
- Doubleclick by Google
- Adform
- Google Adwords
- Facebook
- Google Analytics
9 KÖZÖSSÉGI MÉDIA
Social media plug-inek használata
(1) Jelenleg a következő social media plug-ineket használjuk: Facebook, Google+, Twitter. Ehhez az
úgynevezett két kattintásos megoldást alkalmazzuk. Ez azt jelenti, hogy amikor meglátogatja
webhelyünket, alapvetően semmilyen személyes adat nem kerül továbbításra a bővítmények
szolgáltatóinak. A plug-in szolgáltatóját felismerheti a kezdőbetűi felett lévő dobozon lévő címke vagy
a logó segítségével. Arra is lehetőséget kínálunk, hogy közvetlenül a gombbal kommunikáljon a

beépülő modul szolgáltatójával. A plug-in szolgáltató csak akkor kap információt arról, hogy Ön
meglátogatta online jelenlétünk megfelelő oldalát, ha az aktiválásához a kijelölt mezőre kattint. A
jelen nyilatkozat 3. §-ában megnevezett adatokat szintén továbbítják. A Facebook és a Xing esetében
a megfelelő németországi szolgáltatók szerint az IP-címet a gyűjtés után azonnal névtelenné teszik.
Amikor a beépülő modul aktiválásra kerül, személyes adatait továbbítják az adott plug-in
szolgáltatónak, és ott tárolják (az amerikai szolgáltatók esetében az Egyesült Államokban). Mivel a
beépülő modul szolgáltatója különösen a sütik használatával végez adatrögzítést, javasoljuk, hogy
törölje az összes cookie beállítást, mielőtt rákattintana a böngészője biztonsági beállításai fölötti
szürkés mezőre.
(2) Nem vagyunk a rögzített adatokra vagy az adatfeldolgozási eljárásokra, és nem ismerjük az
adatgyűjtés teljes körét, a feldolgozás célját vagy a megőrzési időszakokat sem. Nincs információnk
arról sem, hogy a plug-in szolgáltató törölte-e az összegyűjtött adatokat.
(3) A plug-in szolgáltató az Önről gyűjtött adatokat felhasználói profilként tárolja, és felhasználja őket
reklámozás, piackutatás és / vagy weboldaluk igényalapú kialakítása céljából. Sor kerül az adatok
kiértékelésre (még azon a felhasználóké is, akik nincsenek bejelentkezve) az igényalapú hirdetések
biztosítása érdekében, valamint annak érdekében, hogy a közösségi hálózat többi felhasználóját
tájékoztassák a weboldalunkon végzett tevékenységeiről. Önnek jogában áll visszavonni ezen
felhasználói profilok létrehozását, bár ennek a jognak a gyakorlásához kapcsolatba kell lépnie az
adott plug-in szolgáltatóval. A beépülő modulokon keresztül lehetőséget kínálunk arra, hogy
kapcsolatba lépjen a közösségi hálózatokkal és más felhasználókkal annak érdekében, hogy javítsuk
weboldalunk megjelenését és érdekesebbé tegyük azt Ön, mint felhasználó számára. A plug-inek
használatának jogalapja a GDPR rendelet 6-os cikkelyének 1. mondata.
(4) Az adatátvitel megtörténik függetlenül attól, hogy van-e fiókja a plug-in szolgáltatónál, és ott be
van-e jelentkezve. Ha be van jelentkezve egy plug-in szolgáltatóhoz, az általunk gyűjtött adatok
közvetlenül kapcsolódnak ahhoz a fiókhoz, amellyel Ön rendelkezik a plug-in szolgáltatónál. Ha
rákattint az aktiváló gombra, és például összekapcsolja az oldalakat, akkor a plug-in szolgáltató
ezeket az információkat a felhasználói fiókjában is tárolja, és nyilvánosan közli az ismerőseivel.
Javasoljuk, hogy a közösségi hálózat használata után rendszeresen jelentkezzen ki, különösen a gomb
aktiválása előtt, mivel így elkerülheti, hogy a plug-in szolgáltató összekapcsolódjon a profiljával.
(5) A plug-in-szolgáltató adatgyűjtésének és feldolgozásának céljáról és terjedelméről további
információkat talál az alább megadott adatvédelmi nyilatkozataikban. További információkat találhat
az ezzel kapcsolatos jogairól és az adatvédelem érdekében történő beállítási lehetőségekről.
(6) A megfelelő plug-in-szolgáltatók címei és URL-címei adatvédelmi nyilatkozataikkal:
a) [Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA;
http://www.facebook.com/policy.php; további információk az adatgyűjtésről:
http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/yourinfo-on-other#applications és http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. A
Facebook elkötelezte magát az EU – USA adatvédelmi pajzs mellett,
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
b) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA;
https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. A Google elkötelezte magát az EU – USA
adatvédelmi pajzs mellett, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

c) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA;
https://twitter.com/privacy. A Twitter elkötelezte magát az EU – USA adatvédelmi pajzs mellett,
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

