Adatkezelési tájékoztató – Facebook
A. Közös adatkezelői hatáskör
Vállalatunk, a Sto Építőanyag Kft. (2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u. 17.) a Facebook Ireland Limited
(a továbbiakban: Facebook Ireland) közösségi hálózatának online platformján üzemelteti a jelen
rajongói oldalt.
A jelen rajongói oldallal kapcsolatosan a Facebook Irelanddel közösen járunk el az általános
adatvédelmi rendelet („GDPR”) 4 cikk 7. pontja értelmében vett adatkezelőként. E tevékenységhez
tartozik különösen az oldalelemzésekkel kapcsolatos adatkezelés is, lásd a lenti C. b) pontot.
A jelen rajongói oldal felkeresésekor a Facebook Ireland és vállalatunk adatkezelőként kezeli az Ön
személyes adatait.
A jelen adatvédelmi tájékoztatóban arról kívánunk tájékoztatást nyújtani, milyen mértékben kezeljük
személyes adatait (a továbbiakban: „Adatok”).
A Facebook Ireland adatkezelés alapjául szolgáló felhasználási feltételei, amelyek (beleértve a benne
megnevezett egyéb feltételeket és szabályzatokat is) az alábbi címen érhetők el:
https://www.facebook.com/legal/terms,
ezt kiegészítve az Oldalelemzések funkció adatkezelői függeléke kiegészítéssel, amely az alábbi
címen érhető el:
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
tartalmazzák az adatkezelésre vonatkozó egyedüli mértékadó rendelkezéseket.
B. Adatvédelmi tisztviselőnk elérhetősége:
Adatvédelmi tisztviselőnk az alábbi email-címen érhető el: info.hu@sto.com.
C. Az adatkezelés és annak céljai
a) A rajongói oldalunk működtetése
aa. Információcsere és kommunikáció
A Facebook rajongói oldalunk működtetésének célja, hogy a Facebook Ireland közösségi hálózatának
felhasználóival és látogatóival kapcsolatba lépjünk és velük információcserét folytassunk. Ennek során
alkalmanként közvetlen tájékoztatást nyújtunk vállalatunkról és a kapcsolódó ajánlatokról, többek között
az általunk megrendezett vagy aktuális rendezvényekről, különleges akciókról és ajánlatokról.
bb. Felhasználóelemzés
A jelen Facebook rajongói oldal használatával statisztikákat is szerezhetünk a látogatásokról és
látogatóinkról. A statisztikákat a Facebook Ireland készíti. Ennek köszönhetően jobban és
célirányosabban irányíthatjuk szolgáltatásaink értékesítését, és ennek során adott esetben
megismerhetjük azon felhasználók Facebook-profiljait, akiknek tetszik rajongói oldalunk és/vagy akik
használják az oldal alkalmazásait. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy az érintett felhasználók számára
továbbfejlesztett tartalmakat és funkciókat bocsájtsunk rendelkezésre Facebook rajongói oldalunkon
keresztül.
A Facebook rajongói oldalunkon megjelenő tartalmak további fejlesztése érdekében emellett a
látogatások során gyűjtött információk segítségével az azokon alapuló demográfiai és geográfiai

kiértékelésekhez is hozzáférhetünk. Ezáltal célzottan az érdeklődésnek megfelelő reklámhirdetéseket
jeleníthetünk meg anélkül, hogy közvetlenül megismernénk az Ön mint látogató személyazonosságát.
Amennyiben Ön a Facebook Ireland oldalainak felkereséséhez több készüléket is használ, az adatok
gyűjtése és kiértékelése a készülékeket átfogóan is történhet, ha rajongói oldalunkat regisztrált és
Facebook-profillal bejelentkezett felhasználóként keresi fel.
Az elkészített látogatói statisztikák kizárólag anonim módon kerülnek felénk továbbításra. Az ezek
alapjául szolgáló adatokhoz nekünk nincs hozzáférésünk.
b) Oldalelemzések (insights) és cookie-k használata
Rajongói oldalunkon a Facebook Ireland oldalelemzések szolgáltatását használjuk, hogy anonim
statisztikai adatokat kapjunk rajongói oldalunk látogatóiról.
A rajongói oldalunkon tett látogatása során a Facebook Ireland az Ön eszközén egy bizonyos
adatcsomagot, úgynevezett cookie-t helyez el, amely egy hozzárendelhető felhasználói kódot tartalmaz.
Ha Ön Facebook-felhasználóként regisztrált, a felhasználói kód összekapcsolható az Ön adataival. Az
ezáltal tárolt információkat a Facebook kezeli. Ennek során előfordulhat az is, hogy harmadik felek
felhasználják ezeket a Facebook-cookie-kból nyert információkat annak érdekében, hogy a Facebookon
reklámtevékenységet folytató vállalatok számára szolgáltatásokat bocsájtsanak rendelkezésre.
Ha előbb nem kerül törlésre, a cookie két évig aktív.
Az oldalelemzésekkel kapcsolatos további információk a Facebook Ireland és vállalatunk között az
adatkezelői kompetenciára vonatkozóan érvényben lévő Oldalelemzések funkció adatkezelői
függelékében találhatók:
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
A Facebook Ireland által használt cookie-kkal kapcsolatos további információk a Facebook cookieszabályzatában találhatók:
https://www.facebook.com/policies/cookies/
D. Az adatkezelés jogalapja és az azzal kapcsolatos jogos érdekek
A személyes adatok részünkről történő kezelése a Facebook-felhasználókkal, profilunk látogatóival
folytatott hatékony információcserével, valamint a felhasználókkal a Facebookon folytatott
kommunikációval összefüggésben álló jogos érdekünk alapján történik, beleértve vállalatunk
megjelenítését is, a GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pontja értelmében.
E. Az adatok továbbítása az Egyesült Államokba
Rajongói oldalunk felkeresése esetén előfordulhat, hogy a látogatás során megszerzett adatok
továbbításra kerülnek az egyesült államokbeli székhelyű Facebook Inc. felé, és ott kerül sor
kezelésükre.
Az adatokat rajongói oldalunk működtetése keretében mi magunk nem továbbítjuk.
F. A tiltakozáshoz való jog a Facebook-fiókon keresztül
Facebook-felhasználóként Önnek lehetősége van a reklámpreferenciák beállításain keresztül
Facebook-fiókjában beállítani, hogy a rajongói oldalunkon tett látogatása során milyen mértékben
legyen rögzíthető a felhasználói viselkedése. A Facebook emellett tiltakozási űrlapot is rendelkezésre
bocsát:
https://www.facebook.com/help/contact/1994830130782319
G. Az Önt mint érintettet megillető jogok
a) Hozzáférés joga
Kérésére bármikor, díjmentesen hozzáférést biztosítunk minden személyes adatához, amelyet Önnel
kapcsolatban tároltunk.

b) A személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához és
tiltakozáshoz való jog
Ha már nem járul hozzá személyes adatainak tárolásához, vagy ha személyes adatai pontatlanná
váltak, az Öntől erre vonatkozóan kapott utasítás alapján kezdeményezzük adatai törlését vagy
kezelésük korlátozását vagy végrehajtjuk a megfelelő korrekciókat (amennyiben az érvényes
jogszabályok ezt lehetővé teszik). Ugyanez vonatkozik arra az esetre, ha szeretné, hogy a jövőben csak
korlátozottan kezeljük adatait.
c) Az adathordozhatósághoz való jog
Kérésére személyes adatait széles körben használt, tagolt és géppel olvasható formátumban
rendelkezésére bocsátjuk, hogy azokat kérésre egy másik adatkezelő számára továbbítani tudja.
d) A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga
Fennáll a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.
e) A hozzájárulás visszavonásához való, jövőbeli hatályú jog
A hozzájárulásait jövőbeli hatállyal bármikor visszavonhatja. A visszavonás azonban nem érinti a
visszavonásig történt adatkezelés jogszerűségét.
f)

Korlátozások

A fenti jogok nem vonatkoznak azokra az adatokra, amelyek esetében nincs lehetőségünk az érintett
személy azonosítására, pl. az elemzések céljából anonim módon kezelt adatok esetében. A hozzáférés,
törlés, korlátozás, korrekció vagy más vállalat felé történő továbbítás adott esetben lehetséges ezeknél
az adatoknál, ha Ön további adatokat bocsát rendelkezésünkre, amelyek lehetővé teszik számunkra a
beazonosítást.
H. A közös adatkezelői hatáskörről
a) Általános rendelkezések
A Facebook Irelanddel – a közös adatkezelői hatáskörrel kapcsolatosan is – fennálló megállapodások
alapján célszerű a hozzáférés kérését, valamint az érintetteket megillető egyéb jogok érvényesítését
közvetlenül a Facebook Irelanddel szemben intézni. A Facebook Ireland a közösségi hálózat
üzemeltetője, akinek módjában áll rajongói oldalakat beágyazni, így egyedül a Facebook Ireland képes
a közvetlen hozzáférési lehetőségek révén a szükséges információkhoz hozzáférni és közvetlenül
megtenni az esetlegesen szükséges intézkedéseket és megfelelő tájékoztatást nyújtani.
Természetesen mindig készek vagyunk Önnek ebben segítséget nyújtani, és saját adatkezelői
kötelezettségeinket teljesíteni.
b) Oldalelemzések
A Facebook Irelandet különösen az oldalelemzések tekintetében érinti a GDPR értelmében vett
elsődleges adatkezelői hatáskör. A Facebook Ireland ezért átvállalja a GDPR-ban az oldalelemzésekből
származó adatok kezelésével kapcsolatosan meghatározott minden kötelezettséget (többek között
GDPR 12. és 13. cikk., 15–22. cikk és 32–34. cikk). A Facebook Ireland felelős egyedül az
oldalelemzésekkel kapcsolatos olyan személyes adatok kezeléséért, amelyekre nem vonatkoznak az
Oldalelemzések funkció adatkezelői függeléke szerinti rendelkezések.
I. Kapcsolat
A személyes adatainak kezelésére vonatkozó kérdések esetén, vagy ha hozzáférést, az adatok
helyesbítését, törlését, az adatkezelés korlátozását kéri vagy az adatkezelés ellen tiltakozik, illetve ha
adatainak más vállalat részére történő továbbítását kéri tőlünk, kérjük, forduljon adatvédelmi
tisztviselőnkhöz: info.hu@sto.com.

Az adatkezelésünkre vonatkozó további információk itt találhatók: https://www.sto.hu/adatkezeles/

J. A Facebook személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatása
A személyes adatok Facebook által történő kezelésére vonatkozó tájékoztatás a Facebook adatkezelési
szabályzatában található: https://www.facebook.com/about/privacy/

