ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Facebook oldal működtetéséhez kapcsolódó személyes adatok kezeléséről
https://facebook.com/crosssec
Hatályos: 2019.05.22-től

A Crosssec Solutions Kft. a személyes adatok kezelését a vonatkozó jogszabályok, így elsősorban az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), valamint
az Európai Parlament és a tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló 2016/679. számú rendelete (általános adatvédelmi rendelet) tiszteletben tartása mellett
végzi.
Az általános adatvédelmi rendelet előírásainak eleget téve, ezúton tájékoztatjuk az Ön személyes adatainak
kezeléséről:

1. Az adatkezelő
Az adatkezelő neve
Az adatkezelő címe – székhely
Az adatkezelő címe – telephely
Az adatkezelő elérhetőségei

e-mail
telefon
honlap
adatkezelés

CROSSSEC
Solutions
Kft.
nyilvántartási száma
Adatvédelmi tisztségviselő neve (ha van)
Adatvédelmi tisztségviselő elérhetőségei
Adatvédelmi felelős

Crosssec Solutions Kft.
1052 Budapest, Deák F. tér 3. II. em.
7632 Pécs, Közraktár u. 5.
adatvedelem@crosssec.com
06-20/666-7894
www.crosssec.com
NAIH-86633/2015
Mátyus Lilla
(06-20/666-7897)
adatvedelem@crosssec.com

2. A kezelt adatok:
A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja
Személyes adat
Az adatkezelés célja
A követők és az
A Facebook felhasználókkal, illetve a Crosssec
oldalon tevékenységet Facebook oldalát követő személyekkel hírek,
végző felhasználók
tartalmak megosztása, esetleges kommunikáció.
személyes profiljában
A Facebook Insight alkalmazás segítségével a
elérhető, publikus
felhasználók számítógépén a Crosssec
adatok, illetve IP cím,
Facebook oldalának meglátogatásakor sütik
Facebook azonosító
kerülnek tárolásra, melyek segítségével a
Facebook statisztikákat készít. Ezeket anonim és
összegzett módon megosztja az oldal
tulajdonosával.

Az adatkezelés jogalapja
Az érintett hozzájárulása
(ráutaló magatartás alapján)

Az adatkezelés (tárolás) időtartama:
A Facebook oldal működtetése során nem tároljuk a személyes adatokat. Az oldal kezelése során adott
pillanatban férünk hozzá az adatokhoz.
Az adatkezelés során történik-e profilalkotás?
Igen
Nem
X
Az adatkezelés során történik-e automatikus döntéshozatal?
Automatizmus rövid, érthető leírása
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Igen
Nem
X
Amennyiben igen, az Érintettnek joga van manuális, emberi beavatkozást kérni.

A kezelt személyes adatok forrása:
A személyes adatok közvetlenül az Érintettől származnak, az oldalon tett műveletek során.
Az adatok továbbításra kerülnek:
Adatfeldolgozók (az adatkezelési
műveletekhez kapcsolódó technikai
feladatokat végzők)
Címzettek
Harmadik (EU-n kívüli) országba történő továbbítás:
Mely
Mely országba
Továbbítás garanciái
adatfeldolgozón
keresztül

Harmadik
országba
továbbítás oka

Közös adatkezelés történik:
Igen
X
Nem
Közös adatkezelő(k) neve, elérhetősége:
Facebook, Inc.
1601 Willow Road Menlo Park, California 94025
Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések:
Hozzáférés
Az Ön által megadott személyes adatokhoz kizárólag a marketing és minőségirányítási
tevékenységben részt vevő munkatársak, férnek hozzá, feladataik ellátása érdekében,
valamint az ügyvezető ismerheti meg az adatokat. Ezt jogosultságkezeléssel biztosítjuk,
továbbá minden munkatársunk titoktartási kötelezettséggel tartozik.
Az adatvédelem során az ISO 27001-2014 információbiztonsági szabvány iránymutatásait
is követjük, jelenleg is érvényes tanúsítvány mellett.
Adatbiztonsági Az adatkezelő az Ön személyes adatait a vállalat telephelyén található szervereken tárolja.
intézkedés
Adatfeldolgozóink megfelelő garanciákkal rendelkeznek.
Az ISO 27001-2014 szabvány alkalmazása alapján történik az adatok védelme mind a
jogosulatlan hozzáférés vagy változtatás, mind az esetleges nem tervezett adatvesztés
ellen.
Az Érintett jogai:
-

Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről
Kérheti személyes adatainak helyesbítését (ha vitatható az adatok pontossága, kérheti az adatok
felhasználásának zárolását vagy korlátozását)
Hozzáférhet, kikérheti a tárolt adatokat
Tiltakozhat az adatkezelés ellen
Panaszt nyújthat be az adatvédelmi hatósághoz
Jogorvoslatért fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest
Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.)

A Facebook külön adatkezelőként kezeli az Ön adatait, saját infrastruktúrán. A Facebook felhasználási
feltételek és adatvédelmi irányelvek alapján, az Ön jogainak gyakorlása érdekében célszerű a Facebookhoz
fordulni az érintettnek. A Facebook önálló adatkezelési tájékoztatójáról a közösségi oldal saját weboldalán
tájékozódhat. https://www.facebook.com/about/privacy/

Oldal 2 / 2

