
A PROFIS Szoftver Adatvédelmi Szabályzata  

 

A PROFIS webes alkalmazást és mobil alkalmazást, az Easyshop és minden bővítő modullal együtt (a 

továbbiakban: “PROFIS Webes Alkalmazás és Mobil Alkalmazások” vagy “Szoftver”) a Hilti kínálja Önnek 

(a “Hilti” Ön országában érvényes meghatározásához kérjük, kattintson ide). A jelen Adatvédelmi 

Szabályzatban a többes szám első személyben alkalmazott kifejezések (“mi”, “minket”, “a mi …” stb.) a 

Hiltire vonatkoznak. Az egyes szám második személyben alkalmazott kifejezések (“Ön”, “Önt”, stb.) a 

PROFIS Webes Alkalmazás és Mobil Alkalmazások felhasználójára vonatkoznak. Kérjük, gondosan olvassa el 

a Weboldal Adatvédelmi Szabályzatát.  

Tudjuk, hogy Ön – hozzánk hasonlóan – törődik személyes adataival. Ezért gondot fordítunk arra, hogy a 

személyes adatokat gondosan és érzékenyen kezeljük. Hírnevünk nemcsak annak köszönhető, hogy minőségi 

termékeket és kitűnő ügyfélszolgálatot nyújtunk, hanem annak is, hogy elkötelezettek vagyunk az Ön 

személyiségi jogainak az online szférában történő védelme iránt. A Weboldal Adatvédelmi Szabályzata leírja, 

hogyan gyűjtjük, dolgozzuk és használjuk fel az Ön személyes adatait, amikor a PROFIS Webes Alkalmazás 

és Mobil Alkalmazások oldalt meglátogatja és/vagy regisztrál azon.  
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Mit jelent a személyes adat? 

A “személyes adat” kifejezés a jelen szabályzat alkalmazásában az Önhöz mint a PROFIS Webes Alkalmazás 

és Mobil Alkalmazások felhasználójához rendelt vagy rendelhető információkat tartalmazza függetlenül attól, 

hogy az adott információkat Ön írta-e be vagy Öntől kaptuk-e vagy egyéb módon jutottunk-e azokhoz. A 

“személyes adat” kifejezés a jelen szabályzat alkalmazásában ugyanakkor nem tartalmazza az Ön által a 

PROFIS Webes Alkalmazás és Mobil Alkalmazások oldalon keresztül hozzáférhető adatbázison keresztül 

bevitt és kezelt személyes adatokat, amennyiben ezek a személyes adatok a Hilti és az adott ügyfél (“Ügyfél”) 

közötti megfelelő ügyfélelőfizetési szerződés és annak mellékletei (“Előfizetési Szerződés”) alkalmazásában 

Ügyféladatnak minősülnek. Ezért a jelen Adatvédelmi Szabályzat nem érvényes ezekre az Ügyféladatokra.  

Ki felelős a személyes adatok megfelelő kezeléséért? 

https://www.hilti.hu/content/hilti/EE/HU/hu/various/footer-links/aszf.html


A PROFIS Webes Alkalmazás és Mobil Alkalmazások szolgáltatójaként a Hilti az általunk a PROFIS Webes 

Alkalmazás és Mobil Alkalmazások Ön által történő felhasználásával kapcsolatban összegyűjtött, feldolgozott 

és felhasznált valamennyi személyes adat felelős adatfeldolgozója. A Hilti ugyanakkor nem tekinthető a (fenti 

“Mit jelent a személyes adat?” című pontban ismertetett) Ügyféladatok felelős adatfeldolgozójának. A Hilti az 

Ügyféladatokat az adott Előfizetési Szerződéssel kapcsolatban kizárólag adatfeldolgozóként gyűjti, dolgozza 

ill. használja fel az adott Ügyfél nevében, az adott Ügyféllel a megfelelő Előfizetési Szerződéssel kapcsolatban 

kötött adatfeldolgozási szerződés alapján, valamint az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokkal 

összhangban.  

Mit teszünk az Ön személyes adataival? 

Az Ön személyes adatait kizárólag az alábbi célokra gyűjtjük, dolgozzuk és használjuk fel:  

 A PROFIS Webes Alkalmazás és Mobil Alkalmazások adminisztrálása, működtetése, karbantartása és 

továbbfejlesztése. A PROFIS Webes Alkalmazás és Mobil Alkalmazások személyre szabottabb 

élményének biztosítása az Ön számára (pl. a tartalomnak a személyes preferenciákhoz történő 

testreszabása);  

 Az Ön bizonyos típusú ajánlatokra, termékekre vagy szolgáltatásokra való jogosultságának értékelése;  

 Segítségnyújtás a számunkra a PROFIS Webes Alkalmazás és Mobil Alkalmazások, termékeink és 

szolgáltatásaink továbbfejlesztésében és személyre szabásában (ha ez jogilag megengedhető);  

 Analitika és ügyfélkutatás lefolytatása, ideértve az általános piackutatást vagy ügyfeleink igényeinek és 

konkrét dolgokról alkotott véleményének felmérését, értékesítési és forgalmi minták létrehozását és a 

hirdetések eredményességének elemzését, mindegyiket névtelenül (pl. az adatok összesítésével) vagy 

egyénileg (ha ez jogilag megengedhető); 

 A PROFIS Webes Alkalmazás és Mobil Alkalmazások használata közben felmerülő kérdéseinek 

megválaszolása és kéréseinek teljesítése. Az ilyen támogatási kérések kezelése a PROFIS Webes 

Alkalmazás és Mobil Alkalmazások előfizetőjének ügyfél-adminisztrátorán keresztül történik és ezeket a 

kéréseket az Előfizetési Szerződésben foglalt feltételek szabályozzák.  

 Az Önnel más ügyekben való kommunikáció (pl. emlékeztetők, műszaki tájékoztatók, frissítések, 

biztonsági riasztások, támogató és adminisztratív üzenetek vagy szerviztájékoztatók kiküldése); 

 A törvényes kötelezettségek betartása, a PROFIS Webes Alkalmazás és Mobil Alkalmazások 

jogszerűtlen felhasználásának megakadályozása, viták rendezése és megállapodásaink érvényesítése;  

 Az Ön által kifejezetten jóváhagyott egyéb célok; valamint 

 Az alkalmazandó jog által megengedett egyéb célok. 

Ha ezt jogszabály előírja, a hozzájárulását kérjük, mielőtt személyes adatait a fent említett célokra begyűjtjük, 

feldolgozzuk és felhasználjuk. Hasonlóképpen értesítjük Önt arról, ha személyes adatait új vagy más célra 

kívánjuk felhasználni, és személyes adatait kizárólag akkor használjuk fel más célokra, ha ezt az alkalmazandó 

jog előírja vagy megengedi, vagy ha ehhez Ön a hozzájárulását adta.  

A fent említett célokból a Hiltin belül csak korlátozott számú személyek (pl. az értékesítési, támogatási, jogi, 

pénzügyi, informatikai és számviteli osztályokon dolgozó személyek, valamint a felelősséggel felruházott 

bizonyos vezetők) rendelkeznek hozzáféréssel az Ön személyes adataihoz. 

Milyen típusú személyes adatokat gyűjtünk, dolgozunk és használunk fel? 



Az általunk a PROFIS Webes Alkalmazás és Mobil Alkalmazások oldallal kapcsolatban gyűjtött, feldolgozott 

és felhasznált személyes adatok (a fenti “Mit jelent a személyes adat?” című pontban ismertetett Ügyféladatok 

kivételével) nemcsak olyan információkat tartalmaznak, amelyeket aktívan gyűjtünk, miközben Ön a PROFIS 

Webes Alkalmazás és Mobil Alkalmazások oldallal kommunikál, hanem olyan információkat is, amelyeket Ön 

a PROFIS Webes Alkalmazás és Mobil Alkalmazások oldalon keresztül különböző összefüggésekben 

önkéntesen ad meg részünkre (pl. amikor e-mailt küld ügyfélszolgálatunknak, stb.). Ezért nem határozható 

meg az általunk esetleg összegyűjtött, feldolgozott és felhasznált személyes adatok valamennyi potenciális 

típusának teljes listája. Általánosságban a személyes adatok tipikus típusai a következők:  

 Bejelentkezési név és jelszó (kódoltan tárolva); 

 Felhasználói profiladatok (azaz vezetéknév, utónév, e-mail cím, telefonszám, cím);  

 Felhasználói preferenciák (pl. preferált nyelvi beállítások); 

 IP cím, operációs rendszer, a böngésző típusa, a böngésző verziószáma, a böngésző nyelve, a böngésző 

konfigurációja, az Internet-szolgáltató neve és az egyéb számítógépre és kapcsolatra vonatkozó, az Ön 

eszköztípusának azonosítására szolgáló más típusú információk, melyek a PROFIS Webes Alkalmazás és 

Mobil Alkalmazások oldalhoz kapcsolódnak, lehetővé teszik az Önnel és az Ön eszközével való 

adatcserét, valamint biztosítják a PROFIS Webes Alkalmazás és Mobil Alkalmazások kényelmes 

használatát;  

 Ha Ön a PROFIS Webes Alkalmazás és Mobil Alkalmazások mobilalkalmazását használja, a mobil 

operációs rendszerre, az alkalmazás verziójára, a szolgáltató nevére és az egyéb típusú eszközökre és 

kapcsolatokra vonatkozó információk, melyek továbbfejlesztik a mobil alkalmazást, kapcsolatot hoznak 

létre szervereinkhez szinkronizációs szolgáltatások nyújtása, a mobilalkalmazás továbbfejlesztése és az 

ahhoz való támogatás nyújtása céljából; 

 Annak a weboldalnak az URL és IP címe, amelyről a PROFIS Webes Alkalmazás és Mobil 

Alkalmazások oldalt elérte, vagy amelyről átirányították arra, dátummal és időponttal együtt;  

 A PROFIS Webes Alkalmazás és Mobil Alkalmazások látogatása vagy az oldal használata során 

alkalmazott funkciók aloldalai, a PROFIS Webes Alkalmazás és Mobil Alkalmazások oldalon elért 

linkek, dátummal és időponttal együtt; 

 A PROFIS Webes Alkalmazás és Mobil Alkalmazások oldalra, oldalon keresztül és oldalról való belépés 

teljes egységes erőforrás-azonosítója (Uniform Resource Locator, URL), dátummal és időponttal együtt;  

 A bevitt keresési feltételek;  

 A felhasználási adatok, pl. (a következő bekezdésben tárgyalt) sütik vagy hasonló technológiák 

segítségével begyűjtött adatok; 

 A PROFIS Webes Alkalmazás és Mobil Alkalmazások felhasználásával kapcsolatban megadott 

jóváhagyások, engedélyek, stb.  
 

Használ a PROFIS Webes Alkalmazás és Mobil Alkalmazások oldal sütiket és hasonló technológiákat 

és/vagy hoz létre felhasználói/ügyfélprofilokat a felhasználási adatok alapján?  

A sütik az Ön böngészőjének könyvtárában elhelyezett rövid szövegfájlok. Amikor belép egy weboldalra, az 

eszközre helyezett süti információkat küld a böngészőnek. A sütik rendkívül gyakoriak és számos weboldalon 

alkalmazásra kerülnek. Általánosságban a sütik célja a weboldal teljesítményének és a felhasználó élményének 



javítása az adott weboldal használata közben, bár a sütik használhatók a hirdetések támogatására is (az 

alábbiak szerint).  

A Hilti az alábbi típusú sütiket és hasonló technológiákat alkalmazza a PROFIS Webes Alkalmazás és Mobil 

Alkalmazások oldallal kapcsolatban: 

 Google Analytics (állandó süti, mely a számítógépen marad azután is, miután Ön bezárta a böngészőjét): 

Ez a weboldal a Google Analytics nevű, a Google, Inc. ("Google") által nyújtott webes analitikus 

szolgáltatást használja. A Google Analytics az Ön számítógépén elhelyezett szövegfájlokat, sütiket 

használ annak érdekében, hogy segítse a weboldalt annak elemzése során, hogyan használják az oldalt a 

felhasználók. A süti által a weboldal Ön által történő használatáról generált információkat a Google 

áthelyezi az Egyesült Államokban lévő szerverekre és tárolja azokon. Az áthelyezés előtt ezeket az 

adatokat névtelenné tesszük úgy, hogy eltávolítjuk az Ön IP címének utolsó nyolc számjegyét. A Google 

ezeket az információkat az Ön nevében a célból dolgozza fel, hogy értékelje a weboldal Ön által történő 

használatát, jelentéseket állítson össze a weboldal aktivitásáról és egyéb szolgáltatásokat nyújtson a 

weboldal aktivitására és az Internet-használatra vonatkozóan. A Google nem kapcsolja össze az Ön IP 

címét a Google által tárolt egyéb adatokkal. Ön elutasíthatja a sütik használatát azzal, hogy a megfelelő 

beállításokat választja ki a böngészőjén; ugyanakkor felhívjuk a figyelmét arra, hogy ebben az esetben 

esetleg nem lesz képes a weboldal összes funkcióját kihasználni. Ezenkívül elutasíthatja, hogy az Ön 

felhasználási adatait (ideértve az Ön IP címét is) összegyűjtsék és az adatokat a Google feldolgozza a 

bővítmény alábbi linkről történő letöltésével és az Ön aktuális web-böngészőjére történő telepítésével:  

tools.google.com/dlpage/gaoptout.  

 JsessionID (ideiglenes süti, mely addig marad a számítógépen, amíg az internetes böngészőjét be nem 

zárja): A Hilti olyan sütit alkalmaz, mely a felhasználót a PROFIS Webes Alkalmazás és Mobil 

Alkalmazások oldalon végzett adott munkafolyamata során azonosítja. A Jsession ID süti begyűjti a 

felhasználó munkamenet-azonosítóját, de nem tárol semmilyen személyes adatot, miután a felhasználó 

bezárta a munkamenetet és nem ad át semmilyen adatot harmadik feleknek.  

Ön módosíthatja a sütik beállításait vagy teljes egészében elutasíthatja a sütik elfogadását, így korlátozva az 

Önről általunk kapott személyes adatok mennyiségét. A böngészők többségében lévő “Help” (Súgó) 

elmagyarázza Önnek, hogyan akadályozhatja meg, hogy böngészője új sütiket fogadjon el, hogyan utasítsa a 

böngészőt arra, hogy értesítse Önt, amikor új sütit kap, vagy hogyan tiltsa le a sütiket teljes egészében. 

Felhívjuk a figyelmét ugyanakkor arra, hogy ebben az esetben esetleg nem lesz képes a weboldal és a PROFIS 

Webes Alkalmazás és Mobil Alkalmazások néhány funkcióját és tulajdonságát igénybe venni, sőt a 

beállításoktól függően egyáltalán nem tudja majd használni a megoldást; a PROFIS Webes Alkalmazás és 

Mobil Alkalmazások használatának rendszerkövetelményeiről szóló bővebb információért kérjük, látogasson 

el a “Termékleírás” oldalra. 

 

Alapértelmezésben olyan felhasználási adatokat gyűjtünk, mint például a PROFIS Webes Alkalmazás és Mobil 

Alkalmazások igénybevételének száma és időtartama, a Szoftver használt funkcióinak száma és típusa, a 

számítások és/vagy projektek száma és típusa, az egyes számítások és/vagy projektek alapjául szolgáló 

mennyiségi-kimutatások száma és konfigurációja, hogy tájékoztatást nyújtsunk a minőségi problémákról, 

például a szoftverhibákról, a termékhibákról vagy a visszahívási kampányokról és álnéven kezelt felhasználói 

és ügyfélprofilokat hozzunk létre hirdetési vagy piackutatási célokból, valamint a Hilti szoftvereknek és 

alkalmazásoknak az ügyfélkövetelményeknek való testreszabása céljából. E célból álnéven kezelt felhasználói 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


profilokat hozunk létre a Szoftverhez – adott esetben – többszörös eszközökön keresztül. Ön bármikor, 

azonnali hatállyal kizárhatja a jövőre nézve az álnéven kezelt felhasználói profilok hirdetési, piackutatási vagy 

a Szoftver testreszabása céljából történő létrehozását. Amennyiben nem kíván álnéven kezelt felhasználói 

profilokat létrehozni, kérjük szüntesse meg a jelölőnégyzet bejelölését a regisztrációs folyamat során vagy a 

Szoftver beállításokban.   

 

TÁJÉKOZTATÁS AZ INGYENES ÉS OPCIONÁLIS HOZZÁJÁRULÁSRÓL A 

FELHASZNÁLÓI/ÜGYFÉLPROFILOK LÉTREHOZÁSÁHOZ  

A megfelelő jelölőnégyzetre kattintva a megszemélyesített felhasználói profilok létrehozásának 

engedélyezéséhez a regisztrációs folyamat vagy a Szoftver beállításai során Ön beleegyezik abba és hozzájárul 

ahhoz, hogy – a testreszabott hirdetési, piackutatási, üzleti folyamatok szervezése, valamint weboldalunk, 

alkalmazásaink és szoftvereink személyre szabása céljából – megszemélyesített felhasználási adatokat 

gyűjtsünk, dolgozzunk és használjunk fel (például a Szoftver igénybevételének száma és időtartama, a Szoftver 

használt funkcióinak száma és típusa, a számítások és/vagy projektek száma és típusa, az egyes számítások 

és/vagy projektek alapjául szolgáló mennyiségi-kimutatások száma és konfigurációja) néhány esetben, 

többszörös eszközökről, és – az ügyfél- és felhasználói profilok létrehozásának részeként – összekapcsoljuk 

azokat más, általunk Öntől az üzleti kapcsolatunk részeként begyűjtött vagy begyűjtendő adatokkal 

szerződéses kapcsolatok létrehozásakor, teljesítésekor vagy megszüntetésekor (pl. név és vállalati cím, 

rendelések és vásárlások története, iparági kapcsolata).  

 

Ha Ön megadja a fent említett hozzájárulást, az adatokat (ideértve a személyazonosításra alkalmas 

információkat) az ügyfél és felhasználó viselkedésének elemzésére, az ügyfelek és felhasználók 

szükségleteinek és bizonyos dolgokról alkotott véleményének vizsgálatára, az értékesítési és üzleti tranzakciók 

struktúráinak optimalizálására, valamint a konkrét reklámintézkedések hatásainak elemzésére használjuk fel. 

Az adatokat (ideértve a személyes adatokat) közvetlen értékesítési (direct marketing) célokra is felhasználjuk, 

például arra, hogy információkat küldjünk az Ön különös érdeklődésére számot tartó termékekről és 

szolgáltatásokról vagy értékesítési kampányokról. Ön csak akkor kap promóciós e-maileket, promóciós 

SMS/MMS üzeneteket, promóciós faxokat vagy telemarketing hívásokat, ha megadta – és nem vonta vissza – 

kifejezett hozzájárulását, vagy ha erre törvényes jogosultsággal rendelkezünk. A megszemélyesített 

felhasználói profilok létrehozására vonatkozó hozzájárulás megadása önkéntes és a Hiltit érintő jövőbeli 

hatállyal bármikor visszavonható. Ön hozzájárulását a Szoftver beállításaiban a megfelelő jelölőnégyzet 

jelölésének törlésével vonhatja vissza. 

A Hilti fenntartja a jogot arra, hogy az Ön személyes adatait továbbra is begyűjtse, feldolgozza és felhasználja 

akkor is, ha hozzájárulását visszavonta, ha és amennyiben ezt a törvény előírja vagy megengedi.  

 

Miért és kivel osztjuk meg a személyes adatokat? 

A fent említett célokból megoszthatjuk az Ön személyes adatait harmadik felekkel, ideértve a Hilti 

vállalatcsoport más szervezeteit is. Az Ön személyes adatait nem adjuk el, nem bocsátjuk kereskedelmi 

forgalomba, nem adjuk bérbe, nem közöljük, nem adjuk át ill. egyéb módon nem osztjuk meg azokat az 

alábbiakban ismertetett esetek kivételével vagy azon eset kivételével, ha Ön ehhez egy bizonyos 

vonatkozásban hozzájárult (pl. ha hozzájárul a más típusú adatátvitelhez egy bizonyos szolgáltatásra való 

feliratkozással kapcsolatban). Amikor személyes adatok megosztására kerül sor, ezt mindig az alkalmazandó 

jogszabályok szigorú betartásával tesszük.  



Az Ön személyes adatainak potenciális címzettjeit az alábbi felsorolás tartalmazza:  

 A Hilti vállalatcsoport más szervezetei és a Hilti üzleti partnerei: Az Ön személyes adatait akkor 

oszthatjuk meg a Hilti vállalatcsoport más szervezeteivel (pl. a megfelelő helyi weboldalakért felelős 

Hilti Piaci Szervezetekkel) és üzleti partnereinkkel, ha erre jogos indok áll fenn (pl. ha egy üzleti partner 

az Ön által megrendelt szolgáltatások részeit e-mail szolgáltatóként nyújtja) és ez a megosztás jogilag 

megengedhető. Ilyen engedély akkor áll fenn például, ha Ön hozzájárult személyes adatainak 

megosztásához, vagy ha az alkalmazandó jog ezt megengedi vagy előírja. Minden olyan esetben, amikor 

az Ön személyes adatait megosztjuk a Hilti vállalatcsoport más szervezeteivel vagy üzleti partnereinkkel, 

ezt konkrét céllal tesszük.  

 Harmadik fél szolgáltatók: Bizonyos feladatoknak a nevünkben és az utasításaink szerint történő 

teljesítésére harmadik fél szolgáltatókat (pl. általunk megbízott vállalatokat vagy személyeket) is igénybe 

vehetünk. Ilyen feladat például az adatbázisok kezelése, a karbantartási szolgáltatások, a web analitika, a 

bejövő érdeklődések kezelése, a csomagok kiszállítása, a postai küldemények és e-mailek kiküldése, az 

ismétlődő információk eltávolítása az ügyféllistákról, az adatok elemzése, értékesítési és marketing 

segítség nyújtása, a hitelkártyás fizetések feldolgozása, valamint az ügyfélszolgálat. A harmadik fél 

szolgáltatók közé tartozhatnak például IT vállalatok, hitelkártya-feldolgozók, hitelminősítő intézetek 

vagy jogi, pénzügyi és egyéb tanácsadók. Minden harmadik fél szolgáltató kizárólag a saját konkrét 

feladatainak teljesítéséhez szükséges személyes adatokhoz rendelkezik hozzáféréssel, és kizárólag az 

ilyen feladatok teljesítése céljából. Gondoskodunk arról, hogy minden harmadik fél szolgáltató ismerje és 

betartsa ezeket a kötelezettségeket. Gondoskodunk továbbá arról, hogy az Ön személyes adatait minden 

harmadik fél szolgáltató legalább az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokban előírt védelemmel 

kezelje, és hogy ezek megfelelő műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket tegyenek.  

 Bíróságok, bűnüldöző hatóságok és szabályozók: Az Ön személyes adatait akkor oszthatjuk meg, ha úgy 

véljük, ez a törvény betartásához, weboldalunk, más felhasználók vagy harmadik felek jogainak vagy 

biztonságának megvédéséhez (pl. a csalásokkal szembeni védelemhez) szükséges. Korlátozás nélkül ilyen 

eset lehet, ha jogszabály vagy bíróságok, bűnüldöző hatóságok vagy szabályozók kötelező érvényű 

végzése előírja a személyes adatok megosztását. Minden esetben gondosan meghatározzuk a személyes 

adatok ilyen összefüggésben történő megadásának megengedhetőségét, különös figyelemmel a kérés 

jellegére, az érintett adatok jellegére és arra a hatásra, melyet a személyes adatok közlése gyakorolhat az 

érintett felhasználóra. Amennyiben úgy döntünk, hogy személyes adatokat ilyen összefüggésben 

közzéteszünk, megfontolhatjuk a közzététel korlátozásának módjait, például a megadott információk 

megrövidítésével.  

 Vevők: Mivel üzleti tevékenységünket továbbra is fejlesztjük, weboldalunk vagy üzleti vállalkozásunk 

egészét vagy részeit, többek között a PROFIS Webes Alkalmazás és Mobil Alkalmazások oldal 

eladhatjuk. Az ilyen tranzakciók során a felhasználói információk általában az átadott üzleti eszközök egy 

részét képezik, de – egyéb megállapodás hiányában – azokra minden korábbi Weboldal Adatvédelmi 

Szabályzatban tett ígéretek érvényes.  

 

Továbbítjuk a személyes adatokat külföldre? 

Az Ön személyes adatainak címzettjei bármely országban lehetnek. Ezek lehetnek olyan országok, ahol az 

alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok kisebb fokú védelmet írnak elő, mint az Ön országa. Ha  például Ön 

egy EU/EGT országban vagy Svájcban lakik, a címzett országa esetleg nem minősül biztonságos országnak az 



Európai Unió Adatvédelmi Irányelve (95/46/EK) vagy Svájc Szövetségi Adatvédelmi Törvénye értelmében. 

Ilyen esetben a Hilti ennek ellenére gondoskodik az Ön adatainak megfelelő védelmének szintjéről, például 

annak biztosításával, hogy a címzett betartsa a Privacy Shield (Adatvédelmi Pajzs) alapelveit (az USA-ban 

lévő címzettek esetében) vagy annak előírásával a címzett számára, hogy úgynevezett EK Modell záradékokat 

írjon alá, melyek a határokon átnyúló adatátvitellel kapcsolatos személyes adatvédelem céljából létrehozott, az 

Európai Bizottság által elfogadott szerződéses záradékok.  

Mit teszünk még az Ön személyes adatainak védelme érdekében?  

A Hilti tudomásul veszi az adatbiztonság fontosságát és a PROFIS Webes Alkalmazás és Mobil Alkalmazások 

használatát a lehető legbiztonságosabbá kívánja tenni. Ésszerű elővigyázatossági és óvintézkedéseket 

valósítottunk meg az Ön személyes adatai védelmére, ideértve a az online és offline jogosulatlan hozzáféréssel, 

helytelen használattal, változtatással, jogtalan vagy véletlenszerű megsemmisüléssel és véletlenszerű 

elveszéssel szembeni műszaki és szervezeti intézkedéseket. 

Ezenkívül felhívjuk a figyelmét arra, hogy bár törekszünk az Ön személyes adatainak védelmére a potenciális 

kockázatokkal és veszélyekkel szemben, nincs tökéletes biztonság az online szférában. Ezért kérjük Önt, hogy 

támogassa IT biztonsági erőfeszítéseinket azzal, hogy nem közöl érzékeny vagy a konkrét vonatkozásban nem 

szükséges adatokat a PROFIS Webes Alkalmazás és Mobil Alkalmazások oldalon keresztül. Ezenkívül Ön 

segítségünkre tud lenni személyes adatainak védelmében azzal, hogy kijelentkezik, amikor befejezte a PROFIS 

Webes Alkalmazás és Mobil Alkalmazások bejelentkezéssel védett területeinek használatát.  

Mennyi ideig őrizzük meg a személyes adatokat? 

Az Ön személyes adatait nem őrizzük meg hosszabb ideig, mint ahogy ez azokhoz a jogilag megengedhető 

célokhoz szükséges, amelyre összegyűjtöttük azokat az alkalmazandó megőrzési szabályzatok és/vagy az 

alkalmazandó joggal összhangban előírt vagy megengedett rendelkezések szerint.  

Miért kap tőlünk e-maileket? 

Különböző okokból küldhetünk e-maileket Önnek, ideértve az alábbi eseteket: 

 Ön feliratkozott hírlevelünkre és/vagy azt választotta, hogy más típusú marketing közleményeket kap 

tőlünk. 

 Ön az Előfizetési Szerződés szerint feliratkozott a PROFIS Webes Alkalmazás és Mobil Alkalmazások 

oldallal kapcsolatos értesítésekre.  

 Egy hozzánk benyújtott érdeklődésre vonatkozóan lépünk kapcsolatba Önnel.  

 Frissítéseket, adatvédelmi tájékoztatókat, figyelmeztetéseket vagy felhasználóinkra vonatkozó fontos 

információkat szeretnénk nyújtani Önnek.  

 

TÁJÉKOZTATÁS AZ INGYENES ÉS OPCIONÁLIS HÍRLEVÉLRE VALÓ FELIRATKOZÁSRÓL 

A Hilti által ajánlott e-mail hírlevélre való feliratkozással Ön beleegyezik, hogy az Ön által a hírlevélre való 

feliratkozáskor megadott adatokat (pl. az Ön e-mail címét) a Hilti begyűjtse, feldolgozza és felhasználja a 

vállalatra, termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó információkat tartalmazó e-mailek rendszeres 

kiküldéséhez, például arra, hogy híreket küldjön új Hilti-termékekről vagy Hilti-szolgáltatásokról vagy a Hilti 

reklámkampányairól (pl. versenyekről, engedményekről, promóciókról), a vállalaton belüli változásokról vagy 

ügyfélfelmérésekre való meghívás céljából (pl. az ügyfelek elégedettségéről vagy az ügyfelek szükségleteiről).  



A hírlevél engedélyezése önkéntesen történik és bármikor, a Hiltire nézve azonnali hatállyal visszavonható. Ön 

egyszerűen leiratkozhat a hírlevelek címlistájáról azzal, hogy a hírlevélben lévő leiratkozás linkre kattint. 

Másik megoldás, hogy módosítja az e-mail címére vagy mobilszámára vonatkozó beállításokat “Preferencia 

Központunkban” és kiválasztja, milyen jellegű üzeneteket kíván kapni a Hiltitől (ha egyáltalán szeretne 

ilyeneket kapni). A “Preferencia Központot” az ügyfélprofilján keresztül érheti el, miután regisztrált 

weboldalunkra vagy a “Preferencia Központ’ linkre kattint az e-mailben. 

 

Weboldalakra mutató linkek  

A PROFIS Webes Alkalmazás és Mobil Alkalmazások oldal tartalmazhat más weboldalakra mutató linkeket. 

Ezeket a külső weboldalakat nem ellenőrizzük. Ezeket a külső weboldalakat a saját kockázatára látogatja. A 

Hilti nem tud felelősséget vállalni ill. nem vállal felelősséget ezekért a külső weboldalakért, azok tartalmáért és 

azok adatvédelmi gyakorlatáért, és ezeket nem tudjuk megerősíteni. Arra biztatjuk, hogy ismerje meg az ilyen 

külső weboldalak által nyújtott adatvédelmi nyilatkozatokat, mielőtt információkat nyújt saját magáról vagy 

azokon bármilyen ügyletet köt. 

Hogyan értesülhet a jelen Adatvédelmi Szabályzat módosításairól? 

Üzleti tevékenységünk folyamatosan változik, ezért a Weboldal Adatvédelmi Szabályzatát időről időre felül 

kell vizsgálnunk. Ebben az esetben a PROFIS Webes Alkalmazás és Mobil Alkalmazások oldalra feltesszük a 

Weboldal Adatvédelmi Szabályzatának új verzióját. Az új verziót könnyen azonosíthatja a szöveg utolsó 

sorában megadott verzióadatok bejelölésével. A közzététel után a PROFIS Webes Alkalmazás és Mobil 

Alkalmazások további használatával Ön elfogadta a Weboldal Adatvédelmi Szabályzatának új verzióját.  

Kapcsolat 

Mindig örömmel vesszük visszajelzését. Ha bármilyen kérdése vagy aggálya van adatvédelmi gyakorlatunkkal 

vagy az Ön online adatvédelmével kapcsolatban, kérjük, bátran forduljon hozzánk. Akkor is megkereshet 

minket, ha hozzáférést szeretne szerezni az Önről tárolt személyes adatokról, ha szeretné kérni személyes 

adatainak frissítését, javítását, törlését vagy letiltását, vagy azt, hogy tartózkodjunk az Ön személyes adatainak 

további felhasználásától, ha vissza szeretne vonni bármilyen korábban megadott hozzájárulást, vagy ha 

ellenezni szeretné egyéni felhasználói profiljának létrehozását.  

© Hilti (a “Hilti” Ön országában érvényes meghatározásához kérjük, kattintson ide).  
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