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ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

Amennyiben Ön meglátogatja a https://www.albis.com/en/welcome/hu honlapot és azon felveszi a 
kapcsolatot az ALBIS Plastic Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társasággal (a jelen tájékoztatóban: 
„Albis” vagy „Adatkezelő”) szükségessé válik, hogy az Albis illetve a www.albis.com honlap 
üzemeltetője, az ALBIS PLASTIC GmbH kezelje az Ön személyes adatait. 

Felhívjuk figyelmét, hogy a honlap üzemeltetésével kapcsolatban az adatkezelő elsődlegesen az ALBIS 
PLASTIC GmbH (Mühlenhagen 3520539 Hamburg, E-mail: info@albis.com). 

Amennyiben Ön az Albissal a honlapon keresztül kapcsolatba lép, az Ön által megadott személyes 
adatokat az ALBIS Plastic Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (3580 Tiszaújváros, Szent István 
út 1/A. 2. em. 17., e-mail: barna.luko@albis.com) is kezeli. 

Ebben a tájékoztatóban továbbá információkat találhat arra vonatkozóan, hogy az Albis hogyan kezeli 
az Ön személyes adatait, ha Ön mint az Albis üzleti partnerének vagy leendő üzleti partnerének 
képviselője, munkavállalója kapcsolatba lép az Albissal. 

Amennyiben Ön álláspályázatot nyújt be az Albishoz, ugyancsak kezeljük személyes adatait, mely 
adatkezelésről a tájékoztató 1.3. részében találhat információt. 

1. Milyen esetekben kezeljük az Ön személyes adatait? 

1.1. Ha Ön kapcsolatba lép velünk a honlapon 

Miért kezeljük az Ön adatait? Honlapunkon kapcsolatba léphet velünk, kérdést tehet fel 
szolgáltatásainkkal kapcsolatban. 

Milyen alapon kezeljük az Ön 
adatait? 

Albis fenti célból adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeli. 

Köteles Ön megadni az 
adatait? 

Ön az adatait nem köteles megadni. Amennyiben az adatait nem adja meg, 
sajnos nem áll módunkban Önnel felvenni a kapcsolatot. 

Milyen adatokat kezelünk? Az Ön neve, e-mail címe, vállalat (nem kötelező), az Ön üzenetének tartalma 

Mennyi ideig tároljuk az Ön 
adatait? 

Az Ön által kapcsolatfelvétel céljából megadott adatokat az Ön 
adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük, kivéve, 
amennyiben az adatokat ennél tovább tárolnunk kell. 

Kinek továbbítjuk az Ön 
személyes adatait? 

Az Ön adataihoz a ALBIS PLASTIC GmbH hozzáfér. 

 

1.2. Ha Ön az Albis üzleti kapcsolattartója 

Miért kezeljük az Ön adatait? Az Ön adatait az Albis és szerződéses partnere / leendő szerződéses partnere 
(az Ön által képviselt cég) közötti szerződés megkötésével, teljesítésével 
kapcsolatban kezeljük, a szerződés megkötéséhez, teljesítéséhez szükséges 
kapcsolattartás érdekében.  

https://www.albis.com/en/welcome/hu
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Milyen alapon kezeljük az Ön 
adatait? 

Albis a fenti célból adatait azon jogos érdeke alapján kezeli, hogy az adott 
szerződés teljesítése kapcsán a leginkább kompetens személyek 
kommunikáljanak egymással.  

Albis az adatkezeléssel kapcsolatban ún. érdekmérlegelési tesztet végzett, 
amelyet kérésére az Ön rendelkezésére bocsátunk. 

Milyen adatokat kezelünk? Az Ön neve, e-mail címe, telefonszáma, munkaköre 

Mennyi ideig tároljuk az Ön 
adatait? 

Az Ön adatait az alábbi ideig tároljuk: 

A partner és adatkezelő közötti szerződéses kapcsolat megszűnésétől 
számított 10 év, amennyiben a szerződés nem jön létre, úgy a 
kapcsolatfelvételtől számított 5 év 

Kinek továbbítjuk az Ön 
személyes adatait? 

Az Ön adataihoz az ALBIS PLASTIC GmbH hozzáfér 

 

1.3. Álláspályázatra jelentkezés 

Miért kezeljük az Ön adatait? Adatait álláspályázat benyújtása, meghirdetett munkakör betöltése céljából 
kezeljük. 

Milyen alapon kezeljük az Ön 
adatait? 

Az Albis a fenti célból adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeli. 

Köteles Ön megadni az 
adatait? 

Ön az adatait nem köteles megadni. Amennyiben adatait nem adja meg, 
álláspályázatát nem tudjuk elbírálni. 

Milyen adatokat kezelünk? Álláspályázattal kapcsolatban kezeljük az Ön által rendelkezésre bocsátott 
dokumentumokban (önéletrajz, motivációs levél stb.) szereplő adatokat 

Mennyi ideig tároljuk az Ön 
adatait? 

Az Ön által megadott adatokat az álláspályázat lezárulásától számított 3 
hónapig kezeljük. 

Kinek továbbítjuk az Ön 
személyes adatait? 

Az Ön adatait fenti célból harmadik személyek felé nem továbbítjuk. 

 

1.4. További adatkezelések, cookie-k 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a honlap üzemeltetője, az ALBIS PLASTIC GmbH  

− további adatokat is gyűjthet Önnel kapcsolatban a honlap használata során (pl. IP cím, honlap 
látogatásának időpontja, GMT szerinti időtől való eltérés időpontja, számítógépe operációs 
rendszerének típusa stb.), 

− a honlapon cookie-kat alkalmazunk 

A cookie-k olyan text formátumú adatfájlok, melyek a böngészője által, saját merevlemezén 
tárolódnak. Ön a böngészőjében letilthatja a cookie-k használatát, ekkor azonban lehetséges, 
hogy nem tudja a honlap minden funkcióját használni, 

− a honlapon Google Analytics-t használ, amely a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043 USA) web analízis szolgáltatása. 
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További információkat angol nyelven itt találhat: https://www.albis.com/en/privacy 

2. Milyen jogai vannak az Albis által végzett adatkezelési tevékenységekkel kapcsolatban? 

Amennyiben Ön az ALBIS PLASTIC GmbH adatkezelésével kapcsolatban kérelmét az Albis-nál terjeszti 
elő, kérelmét haladéktalanul továbbítjuk az ALBIS PLASTIC GmbH felé. 

Az Albis adatkezelésével kapcsolatban Önnek az alábbi jogai vannak: 

Hozzáférés Bármikor visszajelzést kérhet tőlünk arról, hogy az Ön személyes adatainak kezelése 
folyamatban van-e. Kérdést tehet fel az adatkezelés céljáról, arról, hogy milyen 
személyes adatait kezeljük, kinek továbbítjuk az adatait és meddig kezeljük azokat. 

Helyesbítés Ön kérheti, hogy az általunk pontatlanul nyilvántartott személyes adatait 
helyesbítsük és a hiányosan nyilvántartott adatokat kiegészítsük. 

Korlátozás Ön kérheti személyes adatai kezelésének Albis általi korlátozását, amennyiben 

− vitatja a személyes adatok pontosságát arra az időtartamra, amely lehetővé 
teszi, hogy az Albis ellenőrizze a személyes adatok pontosságát, 

− az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, 

− az Albis-nak már nincs szüksége a személyes adatokra, de Ön igényli azokat 
jogi igényei előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

− Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, arra az időtartamra, amíg 
megállapításra kerül, hogy az Albis jogos érdekei elsőbbséget élveznek-e az 
Ön jogos érdekeivel szemben. 

Hozzájárulás 
visszavonása 

Amennyiben az adatkezelés alapja az Ön hozzájárulása, úgy Ön jogosult arra, hogy a 
hozzájárulását bármikor visszavonja. Felhívjuk figyelmét, hogy az, hogy Ön a 
hozzájárulását visszavonta, nem teszi jogellenessé a korábban általunk végzett 
adatkezelési tevékenységeket. 

Arról, hogy mely esetekben alapozzuk az adatkezelést az Ön hozzájárulására, a 
Tájékoztató „Milyen alapon kezeljük az Ön adatait” részében találhat iránymutatást. 

Tiltakozás Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az 
adatkezelés alapja az Albis jogos érdeke. Erről bővebb információt találhat a jelen 
Tájékoztató „Milyen alapon kezeljük az Ön adatait” részében. 

Amennyiben Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, megpróbáljuk meggyőzni Önt, hogy 
az adatkezelés miért fontos az Albis számára és miért nem lehet sérelmes az Ön 
számára. 

Törlés Ön kérheti, hogy töröljük a személyes adatait, ha 

− a személyes adatra már nincs szükség az általunk közölt adatkezelési 
célhoz, 

− Ön visszavonta az adatkezeléshez adott hozzájárulását és más alapon nem 
kezelhetjük az adatait, 

− Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs olyan jogszerű ok, amely alapján 
folytathatnánk az adatkezelést, 

− jogellenesen kezeltük az Ön személyes adatát. 
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Adathordozhatóság Amennyiben az adatkezelés alapja az Ön hozzájárulása vagy az Önnel kötött 
szerződés teljesítése, és az adatkezelést automatizált módon végezzük, Ön jogosult 
arra, hogy az Ön által az Albis rendelkezésére bocsátott adatokat tagolt, széles 
körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ezeket az adatokat egy 
másik adatkezelőnek továbbítsa vagy az Albis-t kérje arra, hogy az adatait másik 
adatkezelő részére továbbítsuk. 

Panasz Amennyiben Ön az általunk végzett adatkezelési tevékenységgel kapcsolatban 
bármilyen rendellenességet tapasztal, panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi 
és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; 
https://naih.hu/). Emellett Ön jogosult bírósághoz fordulni jogai érvényesítése 
érdekében. 
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