Adatkezelési tájékoztató - YouTube
Vállalatunk, a Sto Építőanyag Kft. (2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u. 17.) használja a Google Ireland
Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország, továbbiakban: „YouTube”) videóportálját (a
továbbiakban: YouTube-platform). Ennek során használjuk a YouTube technikai platformját és
szolgáltatásait, és a https://www.youtube.com/StoEpitoanyag címen saját YouTube-csatornát
üzemeltetünk.
A YouTube-platform interaktív funkcióinak – mint pl. „megosztás”, „értékelés” vagy „hozzászólás” –
használata saját felelősségre történik.
Az alábbiakban a YouTube által és a vállalatunk által a YouTube-csatornánkon folytatott adatkezelésről
szeretnénk tájékoztatást nyújtani.
A. Mely adatokat kezeljük a YouTube használata során?
Magán a YouTube-csatornán nem kezelünk közvetlenül adatokat.
Amennyiben Ön azonban a YouTube-on bejelentkezett felhasználóként adatokat ad meg – például a
felhasználói nevét, valamint a saját fiókja alatt közzétett tartalmakat –, azokat az alábbiak szerint
kezeljük:
megosztjuk a hozzászólásait vagy válaszolunk azokra;
bejegyzést írunk, amely az Ön profiljára mutat.
Ebben az esetben az Ön által a YouTube-on megadott adatokat, különösen az Ön (felhasználói) nevét
és a fiókja alatt közzétett tartalmakat annyiban kezeljük, hogy bevonjuk ajánlatunkba és követőink
számára hozzáférhetővé tesszük.
B. Az adatkezelés jogalapja és az azzal kapcsolatos jogos érdekek
A személyes adatok részünkről történő kezelése a YouTube-felhasználókkal, profilunk látogatóival
folytatott hatékony információcserével, valamint a felhasználókkal a YouTube-on folytatott
kommunikációval összefüggésben álló jogos érdekünk alapján történik, beleértve vállalatunk
megjelenítését is, a GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pontja értelmében. Amennyiben a látogatók pl.
hozzászólásokban, illetve privát üzenetekben és hasonlókban a személyes adatok különleges
kategóriáit teszik közzé vagy továbbítják, az adatkezelés jogalapja ezen információk nyilvános
hozzáférhetővé tétele (GDPR 9. cikk 2. bekezdés e) pont), illetve a látogató adatkezeléshez történt
hallgatólagos hozzájárulása (GDPR 9. cikk 2. bekezdés a) pont).
C. Mely adatokat kezeli a YouTube?
A YouTube-platform használata során Öntől megszerzett adatokat a YouTube kezeli és ennek során
esetlegesen az Európai Unión kívüli országokba továbbítja. Rajongói oldalunk felkeresése esetén
előfordulhat, hogy a megszerzett adatok továbbításra kerülnek az egyesült államokbeli székhelyű
Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043) felé, és ott kerül sor kezelésükre.
Nincs befolyásunk a YouTube által kezelt adatok fajtájára és mértékére, az adatkezelés és felhasználás
jellegére vagy ezen adatok harmadik fél felé történő továbbítására, különösen az Európai Unión kívül
eső államokba.
Az arra vonatkozó adatok, hogy a YouTube mely adatokat kezeli és milyen céllal használja azokat, a
Google adatvédelmi nyilatkozatában találhatók: https://www.google.de/policies/privacy/.
Alapvetően a következő adatok érintettek:
• családi és utónév,
• telefonszám,
• email-cím,
• hitelkártya száma,
• a
készülékre
vonatkozó
információk,
pl.
hardver,
operációs
rendszer,
eszközazonosító, mobilhálózat
• naplóadatok, pl. IP-cím, hivatkozó URL, megkeresés dátuma és időpontja, böngésző típusa,
telephely
Felhívjuk a figyelmét, hogy a YouTube akkor is szerez Önről adatokat, ha nem hozott létre külön profilt
a YouTube-platformon, de olyan harmadik felek weboldalait és alkalmazásait használja, amelyek
használják a YouTube szolgáltatásait vagy akikkel a YouTube közösen szolgáltatásokat bocsát

rendelkezésre. Ide tartoznak például az Ön által felkeresett weboldalakra és használt alkalmazásokra
vagy a reklámozókkal folytatott interakciókra vonatkozó információk.
A cookie-k és hasonló technológiák segítségével ezenkívül lehetőség van a jelen weboldalon tett
látogatásainak rögzítésére és profiljához történő hozzárendelésére is. Ezen adatok alapján lehetőség
van személyre szabott tartalmakat vagy reklámokat az Ön rendelkezésére bocsátani.
A
YouTube
kapcsolatfelvételi
lehetőségeire
vonatkozó
https://www.google.com/intl/de_de/+/policy/imprint.html.

információk

itt

találhatók:

Az arra vonatkozó információk, hogy a YouTube milyen módon kezeli saját célból az Ön YouTubeplatformon tett látogatása során megszerzett adatokat vagy továbbítja azokat harmadik fél felé, szintén
a Google adatvédelmi nyilatkozatában találhatók: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.
Felhívjuk figyelmét, hogy a YouTube a személyes adatokat adott esetben összekapcsolhatja más
Google-szolgáltatásokból származó információkkal és személyes adatokkal. Erre vonatkozó további
információk itt találhatók: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/example/combine-personalinformation.html.
Amennyiben Ön saját fiókkal rendelkezik, a más oldalakon és alkalmazásokban folytatott tevékenységei
is összeköthetők személyes adataival a YouTube, illetve a Google szolgáltatásainak vagy az ezek által
megjelentetett reklámok fejlesztése érdekében. Mindez azonban függ az Ön fiókbeállításaitól is. Erre
vonatkozó
további
információk
itt
találhatók:
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/example/your-activity-on-other-sites-and-apps.html.
D. Hogyan tudja korlátozni a YOUTUBE által történő adatainak kezelését?
A Google-tevékenységbeállítások alatt ellenőrizheti és frissítheti adatainak kezelését. A Googleirányítópult használatával Önnek lehetősége van arra, hogy ellenőrizze és kezelje az információk azon
fajtáit, amelyek kapcsolódnak az Ön Google-fiókjához. A reklámok beállításai alatt lekérdezheti és
módosíthatja a Google-reklámokra vonatkozó megjelenítési előírásokat. Az erre vonatkozó információk
és a további beállítási és kiválasztási lehetőségek itt találhatók (további hivatkozásokkal):
https://www.google.de/policies/privacy/.
Böngészőjét úgy is beállíthatja, hogy minden cookie-t (a szolgáltató cookie-jait is) blokkoljon, vagy hogy
jelentést kapjon arról, ha a szolgáltató valamely cookie-ja elhelyezésre kerül. Ezenkívül
mobilkészülékek esetén az adott beállítási lehetőségek alatt korlátozhatja a szolgáltatás hozzáférését
a kapcsolati és naptáradatokhoz, fényképekhez, helyszínadatokhoz stb. Ez azonban függ a felhasznált
operációs rendszertől.
A személyes adataihoz való hozzáférést és azok aktualizálását szintén a szolgáltatás adatvédelmi
nyilatkozata alatt érheti el: https://www.google.de/policies/privacy/.

