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A WEEE Black Box rendszer ADATVÉDELMI IRÁNYELVEINEK aktualizálása 
 
A WEEE Black Box rendszer Adatvédelmi Irányelvei (a továbbiakban „Adatvédelmi 
Irányelvek”) aktualizálásának oka, hogy bemutassuk arra irányuló határozott 
kötelezettségvállalásunkat, hogy segítsük a felhasználó ill. tag Gyártókat, hogy jobban 
megértsék, milyen információkat gyűjtünk róluk, és hogy mi történhet ezzel az 
információval.  
 
Még könnyebbé tesszük az Ön számára, hogy megértse, milyen adatokkal rendelkezünk 
Önről, hogyan tudja Ön helyesbíteni azokat, és hogyan tud minket arra kérni, hogy 
leállítsuk az adatok felhasználását. 

Az Ön személyes adatainak a védelme az első. Már most eleget teszünk az új, 2018. 
május 25-én életbe lépő Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) néven ismert európai 
adatvédelmi törvény által bevezetett magas szintű követelményeknek. 

El vagyunk kötelezve amellett, hogy biztosítsuk az Ön magánéletének védelmét. 
Megvédjük személyes adatait. Amennyiben arra kérjük Önt, hogy nyújtson bizonyos 
információkat, amelyek alapján azonosítani lehet Önt a WEEE Black Box használatakor, 
biztos lehet benne, hogy ezeket az információkat csak ennek az Adatvédelmi 
Irányelveknek megfelelően fogjuk felhasználni.   

Adatvédelmi Irányelvek részleteit lásd az alábbi leírásban. 
 
  
  



WEEE Black Box rendszer ADATVÉDELMI IRÁNYELVEI 

Mit tartalmaz az Adatvédelmi Irányelvek dokumentum? 

Az alábbiak megmagyarázzák Adatvédelmi Irányelveinket, ami az Önről gyűjtött 
személyes információkat illeti: 

• Megállapodás szerint kínált, a WEEE-nek megfelelő szolgáltatások.  

Ez megmagyarázza, hogyan használjuk fel a begyűjtött információkat 

• Hogy az Ön számára szükséges információkat nyújtsuk, és fejlesszük az Önnek 
kínált szolgáltatást.  

Elkötelezettek vagyunk, hogy megvédjük és tiszteletben tartsuk azokat a személyes 
adatokat, melyeket Ön megosztott velünk. 

Változások az Adatvédelmi Irányelvekben 

Azzal, hogy Ön üzleti kapcsolat létrehozására regisztrált a WEEE Black Box rendszerben, 
beleegyezik abba, hogy elfogadja ezeket az Adatvédelmi Irányelveket, és tudatában van 
annak, hogy az Adatvédelmi Irányelvek dokumentum idővel változhat. Az ebben az 
Adatvédelmi Irányelvekben bekövetkező változások meg fognak jelenni az Adatvédelmi 
Irányelvek oldalán.  

Az Ön adatai 

Az általunk gyűjtött információ 

• Összhangban a jogos érdekek alapján a GDPR-ben meghatározott módon történő 
feldolgozással gyűjtjük az Ön kapcsolattartói nevét, címét, telefonszámait, 
beérkező telefonhívásait és email címeit.    

Miért gyűjtjük ezt az információt? 

• Hogy nyújtani tudjuk az Ön által kért és általunk adott, a WEEE-nek megfelelő 
szolgáltatásokat. 

• Hogy információt adjunk Önnek ezekkel a szolgáltatásokkal kapcsolatban.  

• Hogy eleget tegyünk a WEEE szerinti törvényi kötelezettségeinknek és más, 
hulladékra vonatkozó jogszabályoknak. 

Kivel oszthatjuk meg ezeket az információkat? 

Törvényi kötelezettségünk a személyes információk felfedésére  

Az Önről szóló információkat szigorúan bizalmasan kezeljük. Egy Gyártó felhasználó 
személyes információit előzetes engedélye nélkül csak akkor fedjük fel, ha okkal 
gondoljuk, hogy ezeknek az információknak a nyilvánosságra hozatalát törvény írja elő 
azért, hogy meghatározzuk egy személy azonosságát, aki esetleg megszegi a törvényt, 
hogy kapcsolatba lépjünk vele, vagy hogy jogi eljárást kezdeményezzünk. Megengedett 



számunkra a személyes információk felfedése, amikor jó okunk van azt hinni, hogy ez a 
törvény szerint szükséges. 

Továbbá,  

• ha Ön Tag, akkor megosztjuk ezt az információt az érintett Kormányzati 
Szervekkel; 

• jogi tanácsadóinkkal, ahol ez szükséges; 

• engedéllyel rendelkező személyekkel. 

Harmadik félnek nem adjuk ki, felé nem osztjuk meg és nem adjuk bérbe az Ön személyes 
információit, kivéve, ha a törvény megköveteli ezt tőlünk. 

Mit teszünk az Ön információival? 

Biztonságosan tárolhatjuk: 

• A WEEE Black Boxban – ez egy jelentéskészítő eszköz a Gyártó résztvevők 
számára; 

• Email rendszerünkben; 

• Könyvelési rendszerünkben; 

• CRM rendszerünkben. 

Mennyi ideig tartjuk meg az Ön információit? 

A WEEE Black Box nem őrzi meg az ahhoz szükségesnél hosszabb ideig az adatokat, 
hogy eleget tegyen azoknak a céloknak, amelyek érdekében azokat gyűjtötték, vagy 
ahogy azt az alkalmazandó törvények és előírások előírják. 

• Gyártó felhasználók – az Ön információit tagsága időtartamára tartjuk meg, vagy 
amennyi ideig a törvény előírja. 

• Az információkat megtartjuk a Kormányzati Szerv jelentési tárgyévében, és a 
törvény által előírt időtartamban, ezt követően pedig az esetleges viták 
tisztázásához és az alkalmazandó jogszabályoknak történő megfelelés érdekében. 

Biztonság 

A WEEE Black Boxban tárolt összes információt bizalmasan kezeljük. Minden információt 
biztonságosan tárolunk, és csak engedéllyel rendelkező személy férhet azokhoz hozzá. 
Szolgáltatónk megfelelő műszaki, biztonsági és szervezeti intézkedéseket vezetett be és 
tart fenn, hogy védje a személyi adatokat jogosulatlan vagy törvénysértő feldolgozástól 
és használattól, valamint véletlen elvesztéstől, megsemmisüléstől, károsodástól, lopástól 
vagy felfedéstől. 

 



Földrajzi hely 

A WEEE Black Boxban tárolt adatokat Hollandiában lévő szervereken tároljuk. Személyes 
adatokat nem továbbítunk adatterületek között. Az olyan felhasználók összes személyes 
adatát, akiknek az európai adatterületen van fiókjuk, az EGT-ben dolgozzuk fel.  

 

Cookie-k használata 

Milyen cookie típusokat használhatunk? 

Egy munkamenetre szóló cookie-k 

A munkamenetekre szóló cookie-k ideiglenesek. Lehetővé teszik a WEEE Black Box 
kezelői számára, hogy összekössék egy Gyártó felhasználó műveleteit a 
webböngészővel végzett munkamenet alatt. A böngészővel végzett munkamenet akkor 
kezdődik, amikor egy Gyártó felhasználó megnyit egy böngésző ablakot, és akkor 
fejeződik be, amikor bezárja. Amint bezárta a böngészőt, a munkamenet összes cookie-
ját törli a rendszer. 

Példák arra, hogy mire használjuk a munkamenetre vonatkozó cookie-kat: 

• Honlapunk használhatóságának javítására. 
• A látogatónak a leginkább rendelkezésre álló webszerverhez való 

irányítására. 

A cookie-k funkció szerinti osztályozása: 

Feltétlenül szükséges cookie-k 

A feltétlenül szükséges cookie-k elengedhetetlenek ahhoz, hogy eligazodjunk a WEEE 
Black Boxban és használjuk szolgáltatásait. Ezek nélkül a Gyártó felhasználók nem 
tudnák használni az alapvető szolgáltatásokat, mint például a regisztrációt. Ezek a cookie-
k nem gyűjtenek olyan információt a Gyártó felhasználókról, amit marketing célokra 
lehetne használni, vagy ami „emlékezne” arra, hogy a Gyártó felhasználó merre járt az 
interneten. 

Az alábbi azok közé a példák közé tartozik, melyek megmutatják, hogy hogyan használja 
a WEEE Black Box a ’feltétlenül szükséges' cookie-kat:   

• Lehetővé teszik a látogató számára, hogy regisztrált felhasználóként 
bejelentkezzen a honlapra. 

A feltételek elfogadása 

Feltételezzük, hogy a WEEE Black Box összes Gyártó felhasználója gondosan elolvasta 
ezt a dokumentumot és egyetért annak tartalmával. Ha valaki nem ért egyet az 
Adatvédelmi Irányelvekkel, annak tartózkodnia kell honlapunk és platformunk 
használatától. Fenntartjuk a jogot, hogy a szükségszerűségnek megfelelően 



megváltoztassuk Adatvédelmi Irányelveinket. A WEEE Black Box folytatólagos 
használata azt követően, hogy tájékoztatást kapott az ilyen változásokról arra utal, hogy 
Ön elfogadta a felülvizsgált Adatvédelmi Irányelveket.  

Hogyan tud hozzáférni a birtokunkban lévő információkhoz? 

Egy ’Subject Access Request’ levél (hozzáférés kérelmezése) elküldésével vagy az 
Adatvédelmi Felelősnek (ha ki van nevezve) illetve a közvetítő szervezeténél (Electro-
Coord Magyarország Nonprofit Kft-nél) lévő kinevezett személynek küldött emailben.  
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