Ingram Micro Adatvédelmi nyilatkozat

Utolsó frissítés időpontja: 2020. október 1.
Cél és hatály
Ez az Ingram Micro Adatvédelmi nyilatkozat (a továbbiakban: „Adatvédelmi nyilatkozat”) ismerteti, hogy az
Ingram Micro Inc., amely egy Delaware-i vállalat, valamint a tulajdonunkban álló vagy általunk ellenőrzött
vállalatok („Társvállalatok”) (együttesen „Ingram Micro” vagy „mi”) miként gyűjtik, használják, tárolják,
dolgozzák fel, osztják meg és törlik a Személyes adatait (ahogy azt a jelen Adatvédelmi nyilatkozat
meghatározza), amelyeket közvetlenül vagy nekünk, vagy az Ön által megadott harmadik feleknek ad át,
beleértve, korlátozás nélkül, amit az ingrammicro.com tartományban található webhelyünkön keresztül,
vagy bármely Társvállalatunk olyan webhelyén keresztül ad meg, amely a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot
(egyénileg és együttesen „Webhely”) közzéteszi vagy rá mutató hivatkozással rendelkezik, bármilyen
médiumon keresztüli elérés esetén, beleértve a számítógépet, mobileszközt vagy más eszközt
(együttesen: „Eszköz”). Ez az Adatvédelmi Nyilatkozat ismerteti továbbá az Ön személyes adataira
vonatkozó jogait is.
Az IT termékek és szolgáltatások forgalmazásának és viszonteladásának területén tevékenykedő Ingram
Micro székhelye az Amerikai Egyesült Államokban található, Társvállalatai révén azonban az egész világon
jelen van (ezek listája kérésre elérhető). Az Ingram Micro globális technológiát és ellátási lánc
technológiával támogatja a felhő alapú aggregációt, adatközpont kezelést, logisztikát, technológia
disztribúciót, mobilitás eszköz életciklusokat és képzéseket.
Az Ingram Micro vállalatról bővebb információt weboldalunk „Rólunk” pontjában talál.
Az Ingram Micro lehetővé teszi az Ön számára az Ingram Micro és a különböző harmadik fél szolgáltatók
által kínált számos termék- és szolgáltatásajánlat („Ajánlatok”) megvásárlását és elérését, közvetlenül az
Ingram Micro vállalaton, illetve viszonteladókon és forgalmazókon keresztül. MINDEGYIK AJÁNLATRA
VONATKOZHAT AJÁNLATSPECIFIKUS ADATVÉDELMI NYILATKOZAT, AMELY FELÜLÍRHATJA VAGY
KIEGÉSZÍTHETI A JELEN ADATVÉDELMI NYILATKOZAT FELTÉTELEIT. AZ INGRAM MICRO ARRA
BIZTATJA ÖNT, HOGY FIGYELMESEN OLVASSA EL MINDEN AJÁNLAT ADATVÉDELMI
NYILATKOZATÁT, MIELŐTT ELÉRNÉ VAGY KIHASZNÁLNÁ AZ ADOTT AJÁNLATOT.
Bár arra biztatjuk Önt, hogy olvassa el a teljes Adatvédelmi nyilatkozatot, az alábbiakban elolvashatja a
jelen Adatvédelmi nyilatkozat legfontosabb részeinek összefoglalóját:
•
•

•

Minden Ajánlathoz tartozhat saját Adatvédelmi nyilatkozat. Figyelmesen olvassa el minden ajánlat
Adatvédelmi nyilatkozatát, mielőtt elérné vagy kihasználná az adott Ajánlatot.
Különböző forrásokból gyűjthetünk Öntől Személyes adatokat és más információkat is, beleértve a
Személyes adatokat, amelyeket Öntől gyűjtöttünk, akár online, akár offline. Ezt kombinálhatjuk
olyan információkkal, amelyek más forrásokból származnak, így például Társvállalatoktól,
nyilvánosan elérhető információforrásokból (beleértve az Ön nyilvánosan elérhető közösségi
profiljaiban található információkat) és egyéb külső felektől.
Személyes Adatait kizárólag az ebben az Adatvédelmi Nyilatkozatban ismertetett módon
használjuk fel és osztjuk meg.
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•
•

•

Amennyiben nem adja meg a Személyes adatait, akkor előfordulhat, hogy nem leszünk képesek
ügyleteket bonyolítani Önnel, például nem lesz módjában megvásárolni az Ajánlatok, illetve
képtelenek leszünk tranzakcióinak feldolgozására.
Ahol alkalmazható, tiszteletben tartjuk az Ön arra vonatkozó utasításait, amelyek tiltják Személyes
adatainak a jelen Adatvédelmi nyilatkozat szerinti felhasználását, például ha kijelenti, hogy nem
szeretne marketingcélú e-mail-kommunikációt kapni tőlünk, vagy Személyes adatainak törlését kéri.
Ugyanakkor a marketingcélú e-mailes kommunikáció elutasítása esetén nem kap az ösztönzőkre
és kedvezményekre vonatkozó információkat sem.
Megfelelő technikai és szervezeti ellenőrzéseket használunk a Személyes adatainak védelme
érdekében, de nem biztosíthatjuk vagy garantálhatjuk, Személyes adatainak teljes védelmét a
hackerek, illetve más rosszindulatú vagy bűnözői tevékenységek általi hűtlen kezelés ellen.

1. A Személyes adatok feldolgozásának általános elvei
A Személyes adatok gyűjtése, tárolása, feldolgozása és továbbítása az Ingram Micro meghatározott
szabályai, valamint a vonatkozó szövetségi, állami, helyi és nemzetközi törvények, szabályok és
szabályozások szerint történik.
Az Ingram Micro Személyes adatok feldolgozására vonatkozó elvei a következők: (1) a Személyes adatok
feldolgozása tisztességesen és jogszerűen történik, (2) a Személyes adatokat meghatározott, egyértelmű
és törvényes célokra gyűjtjük, és nem végzünk további feldolgozást ezekkel összeférhetetlen célok
érdekében. (3) az Ingram Micro által gyűjtött Személyes adatok megfelelőek, relevánsak és nem haladják
meg a gyűjtés célját (4) az Ingram Micro által összegyűjtött Személyes adatok pontosak és (ahol
szükséges) a legjobb képességeink szerint tartjuk őket naprakészen, (5) a Személyes adatokat a
megfelelő technikai és szervezeti biztonsági intézkedésekkel és ellenőrzésekkel védjük a jogosulatlan
hozzáféréssel és feldolgozással szemben; és (6) az Ingram Micro által összegyűjtött Személyes adatok a
begyűjtés céljainak eléréséhez szükséges időnél tovább nem maradnak azonosításra alkalmasak.
Ha az Ingram Micro a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott céloktól eltérő célokból végzi az
adatok feldolgozását, úgy az Ingram Micro ezekről a változásokról értesítést küld, mely tartalmazza a
Személyes adatok felhasználásának célját és azok listáját, akik a Személyes adatokat megkapják.
2. Az információk gyűjtése
Az Ingram Micro különböző forrásokból gyűjti az Ön Személyes adatait, így például közvetlenül Öntől, más
felhasználóktól, viszonteladóktól és forgalmazóktól, beszállítóinktól, szolgáltatóinktól, harmadik fél
információszolgáltatóktól, ügyfeleinktől, Társvállalatainktól, valamint a Webhelyen keresztül.
Az Ingam Micro által gyűjtött „Személyes adatok”:
•
•
•

„Személyazonosító adatok”, mint a keresztnév, vezetéknév, felhasználónév és hasonló azonosítók,
megszólítás, cégnév és kormányzat által kiadott azonosítószám.
„Elérhetőségi adatok”, mint a számlázási cím, szállítási cím, e-mail cím és telefonszámok.
„Pénzügyi adatok”, mint a bankszámlaszám, bankkártya-adatok és hiteltörténet.
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•
•

•
•
•
•

„Tranzakciós adatok”, mint az Önnek és Ön által végzett kifizetésekre vonatkozó részletek, valamint
az Ön által tőlünk megvásárolt termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó egyéb részletek.
„Műszaki adatok”, mint az internetprotokoll (IP) cím, a belépési adatai, a böngésző típusa és
verziója, az időzóna-beállítás és helyadatok, a böngészőbeli beépülő modulok típusai és verziói, az
operációs rendszer és platform, valamint a weboldalaink meglátogatására használt eszközök által
alkalmazott egyéb technológiák.
„Profiladatok”, mint a Webhely elérésére szolgáló felhasználóneve és jelszava, a fiókszám, az Ön
által végzett vásárlások és leadott rendelések, az érdeklődési körei, a preferenciái, visszajelzések,
valamint a felmérésekre adott válaszok.
„Használati adatok”, mint a Webhelyünk, termékeink és szolgáltatásaink Ön általi használatára
vonatkozó információk.
„Preferencia-adatok”, mint a tőlünk vagy harmadik felektől származó marketinganyagok küldésére
vonatkozó és kommunikációs preferenciái.
„Jelentkezői adatok”, úgy mint a szakmai tapasztalat, tanulmányok és az állásra való jelentkezés
alkalmával számunkra megküldött szakmai bizonyítványok, az Ingram Micro Toborzási és felvételi
adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.

Az Ingram Micro csak akkor gyűjt Önről Különleges kategóriába tartozó Személyes adatot (ide tartoznak a
fajra és etnikumra, vallási vagy filozófiai meggyőződésre, szexuális életre és szexuális irányultságra
vonatkozó adatok), ha azt a törvények írják elő.
Az Ingram Micro az Ön Személyes adatait az alábbi módon gyűjti:
Önkéntesen megadott információk. Gyűjthetünk Személyes adatokat közvetlenül Öntől, ha azt önként adja
át nekünk. Például ha telefonon vagy a Webhelyen keresztül e-mailben, online csevegésben, webes
űrlapon vagy online fiók regisztrálásával kommunikál velünk, azért hogy hozzáférést kapjon az
Ajánlatokhoz, regisztráljon egy eseményre vagy képzésre, marketing, promóciós, vagy információs emailekre vagy tájékoztatásra iratkozzon fel, Ajánlatot vásároljon, kérdéseket tegyen fel, megpróbálja
megoldani a Webhelyhez vagy az Ajánlatokhoz kapcsolódó problémákat, állásra jelentkezzen, illetve
visszajelzést és megjegyzéseket küldjön nekünk.
Az adatkérésben érintett Személyes adatokat, valamint az adatkérés okát pontosan közöljük Önnel a
Személyes adatok bekérésekor.
Automatikusan gyűjtött információk. Amikor ellátogat weboldalunkra, bizonyos információkat
automatikusan begyűjtünk Készülékéről. Bizonyos országokban, ideértve az Európai Gazdasági Térség
országait is, az ilyen jellegű adatok Személyes adatoknak minősülnek a vonatkozó adatvédelmi törvények
alapján.
Ilyen automatikusan gyűjtött információ lehet például az Ön IP címe, készüléke típusa, egyedi
készülékazonosító-száma, böngészőtípusa, MAC címe, tág földrajzi tartózkodási helye (például ország
vagy város szinten), illetve más technikai információk. Arról is gyűjthetünk adatokat, hogy az Ön készüléke
hogyan lép interakcióba a weboldalunkkal, ideértve az elért oldalakat és a kattintott linkeket.
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Az ilyen információ gyűjtése révén jobban meg tudjuk érteni a weboldalunkra látogató érdeklődőket,
megtudhatjuk honnan érnek el minket, és milyen tartalom érdekli őket a weboldalunkon. Ezeket az
információkat belső elemzések készítésére, valamint weboldalunk minőségének és látogatói
relevanciájának fejlesztésére használjuk fel.
Ezeket az információkat részben sütik és hasonló követő eljárás segítségével gyűjtjük, amelyek
működéséről a "Sütik és egyéb webhelyhasználatra vonatkozó információk" fejezetben olvashat.
Más felhasználóktól. Kaphatunk Önre vonatkozó Személyes adatokat a Webhely más felhasználóitól is,
amikor ezeket ők elküldik nekünk. Például információt kaphatunk, ha kommunikálnak Önnel vagy velünk a
Webhelyen keresztül.
Viszonteladóktól és forgalmazóktól. Kaphatunk Önre vonatkozó Személyes adatokat azoktól a
viszonteladóktól és forgalmazóktól, akik nálunk elérhető Ajánlatokat vásárolnak, majd azokat az
Ajánlatokat az Ön számára nyújtják.
Beszállítóinktól Kaphatunk Önre vonatkozó Személyes adatokat azoktól a harmadik fél beszállítóktól, akik
az Ajánlatokat rajtunk keresztül teszik elérhetővé.
Ügyfelektől. Kaphatunk Önre vonatkozó Személyes adatokat azoktól a harmadik fél ügyfelektől, akik
szerződés alapján nyújtanak nekünk szolgáltatást. Például teljesítési szolgáltatást nyújthatunk más
vállalatok nevében, amelynek keretében fizikai termékeket gyűjtünk és csomagolunk be, valamint
szállítunk le. Ebben a forgatókönyvben megkapjuk az Ön nevét, levelezési címét, és egyéb információit,
Személyes adatait pedig csupán arra használjuk fel, hogy az ügyfél nevében nyújthassuk a szolgáltatást.
Harmadik fél szolgáltatóktól Az Ingram Micro olyan külső felektől is kaphat Személyes adatokat, akik Önről
információt szereztek vagy gyűjtöttek, és rendelkeznek a Személyes adatok átadására vonatkozó
felhatalmazással. Az Ingram Micro csak akkor gyűjti be az ilyen Személyes adatokat, ha ellenőrizte, hogy
ezek a harmadik felek beszerezték az Ön jóváhagyását, vagy jogosultak a Személyes adatainak részünkre
történő kiadására. Például ha a Webhelyre harmadik fél szolgáltatásának használatával, vagy harmadik fél
webhelyén vagy szolgáltatásán keresztül regisztrál, akkor a harmadik féllel közölt adatokat megkapjuk,
hogy létrehozhassuk a fiókját a Webhelyen. Továbbá szerződést köthetünk olyan harmadik felekkel is, akik
feladata adatok szolgáltatása hozzánk hasonló cégek számára, például az Önről szóló információk
igazolása, illetve adatok megszerzése céljából. A Webhelyen kívüli harmadik féltől kapott Önre vonatkozó
Személyes adatokat a harmadik féllel kötött megállapodás feltételei szerint használhatjuk fel. Emellett az
Ön által meglátogatott kereskedelmi bemutatókon és eseményeken is gyűjthetünk Önről Személyes
adatokat, amennyiben ehhez hozzájárulását adja. Szerezhetünk Személyes információkat nyilvánosan
hozzáférhető forrásokból is, például nyitott kormányzati adatbázisokból, illetve egyéb, közkincsnek
minősülő adatokat.
3. Sütik és egyéb webhelyhasználatra vonatkozó információk.
A Webhely megfigyelhet és automatikusan gyűjthet információkat arról, hogy hogyan éri el és használja a
Webhelyet „sütik”, „flash sütik”, „webjelzők” és egyéb automatizált követési technológiák által.
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A „sütik” kis szöveges fájlok, amelyek tárolása a felhasználó Eszközén történik. A Sütik lehetővé teszik
számunkra olyan információk gyűjtését, mint a böngészőtípus, a Webhelyen töltött idő, a meglátogatott
oldalak és a nyelvi beállítások. Mi és a szolgáltatóink biztonsági célokból használjuk az információkat,
illetve hogy elősegítsük a navigálást és hatékonyabb legyen az információk megjelenése a Webhelyen,
illetve hogy személyre szabhassuk az Ön élményét a Webhelyen.
Általában a Webhelyen használt sütik a következő kategóriákba esnek:
•

Mindenképpen szükséges sütik. Ezek a sütik szükségesek a Webhelyünk működéséhez. Ilyenek
például azok a sütik, amelyek lehetővé teszik a Webhely biztonságos részeire történő
bejelentkezést, illetve a kosár használatát.

•

Elemző/teljesítményjavító sütik. Ezeket a sütiket arra használjuk, hogy elemezzük, hogy használják
az emberek a Webhelyet, és hogy nyomon kövessük a teljesítményét, ami lehetővé teszi a
Webhely használati élményének javítását. Ezek a sütik segítenek nekünk úgy alakítani a Webhely
tartalmát, hogy előtérbe kerüljenek azok a dolgok, amik leginkább érdeklik a felhasználókat, illetve
meghatározni, ha technikai problémák adódnak a Webhellyel. Arra használhatjuk ezeket az
adatokat, hogy olyan jelentéseket állítsunk össze, amelyek segítenek elemezni a Webhely
használatát, hogy mik a leggyakoribb problémák, és hogy hogyan javíthatjuk a Webhelyet.

•

Funkcionális/nyomkövető sütik. Ezek a sütik lehetővé teszik, hogy felismerjük a visszatérő látogatókat
Webhelyeinken. Egy anonim, véletlenszerűen generált azonosító egyeztetésével a nyomkövető süti
nyomon követi, honnan jött a Weboldalainkat használó, milyen keresőmotort használhatott, melyik
hivatkozásra kattintott, milyen kulcsszót használt és hol tartózkodott a világban, amikor elérte a
Webhelyet. Ezeknek az adatnak a megfigyelésével javíthatjuk a Webhelyünket.

•

Reklámsütik. Ezek a sütik rögzítik az Ön látogatását Webhelyünkre, a meglátogatott oldalakat,
valamint a követett hivatkozásokat. Ezeket az információkat arra használjuk, hogy a Webhelyünk és
a rajta megjelenő hirdetések jobban megfeleljenek az érdeklődésének. Ezeket az adatokat
ugyanebből a célból harmadik felekkel is megoszthatjuk.

•

Munkamenet sütik. Ezeket a sütiket minden egyes látogatásánál („munkamenetenként”) használja
a rendszer, és a Webhely elhagyásakor vagy röviddel azt követően lejárnak: az Ön Eszköze nem
tárolja őket véglegesen, nem tartalmaznak Személyes adatokat, és segítenek a Személyes adatok
interneten keresztüli átvitelének minimalizálásában. Ezek a sütik törölhetők, illetve megtilthatja a
használatukat, azonban ez rontja a Webhely teljesítményét és Önnek nyújtott felhasználási
élményét. Ezek a sütik időbélyegzőkkel is rendelkeznek, amelyek rögzítik, hogy nyitotta meg és
hagyta el a Webhelyet.

•

Tárolt sütik. Ezt a fajta sütit meghatározott ideig (néha egy pár órára, néha egy évig vagy akár
tovább is) tárolja az Eszköze, és nem törlődik a böngésző bezárásakor. Tárolt sütiket akkor
használunk, ha meg kell jegyeznünk, hogy ki Ön egynél több böngésző-munkameneten keresztül.
Például ez a fajta süti használható a nyelvi beállításai tárolásához, így arra emlékezni fog a
rendszer a következő látogatáskor.
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Elfogadhatja vagy letilthatja ezeket a sütiket. A legtöbb webböngésző automatikusan elfogadja a sütiket,
azonban általában lehetőség van a böngésző beállításának megváltoztatására, hogy visszautasítsa a
sütiket, ha ezt szeretné. Ha inkább nem szeretné elfogadni a sütiket, a legtöbb böngésző lehetővé teszi:
(i) a böngészőbeállítások módosítását, hogy Ön figyelmeztetést kapjon, ha süti érkezik, és eldöntheti, hogy
elfogadja-e; (ii) a meglévő sütik letiltását; illetve (iii) a böngésző beállítását minden süti automatikus
visszautasítására. Azonban vegye figyelembe, hogy a sütik letiltásával vagy visszautasításával a
Weboldalunk bizonyos funkciói és szolgáltatásai lehet, hogy nem működnek megfelelően, mert nem fogjuk
tudni felismerni Önt és összekapcsolni Önt a fiókjával. Ezenfelül a látogatása közben az általunk kínált
Ajánlatok lehet, hogy nem annyira felelnek meg Önnek, illetve érdeklődésének.
A „flash süti” egy sütihez hasonló fájl, azonban összetettebb adatok tárolására képes. Az Adobe Flash
technológiáinak (beleértve a helyileg tárolt Flash-objektumokat (Flash Local Stored Objects, Flash LSO”))
használatával képesek vagyunk többek között személyre szabottabb információkat nyújtani Önnek,
segíteni a Webhely folyamatban lévő elérését és használatát, illetve adatokat gyűjteni és tárolni arról, hogy
Ön hogyan használja a Webhelyet. Ha nem szeretne Flash LSO-kat tárolni számítógépén, akkor
módosíthatja a Flash-lejátszója beállításait a Flash SLO-tárolás blokkolása érdekében az interneten
elérhető Adobe Flash webhely tárolási beállítások paneljén lévő eszközökkel. Szabályozhatja a Flash LSOkat továbbá, ha ellátogat az interneten található Adobe Flash globális tárolási beállítások paneljére, és
követi az utasításokat (amelyek tartalmazhatnak olyan utasításokat, amelyek elmagyarázzák a meglévő
Flash LSO-k (ezekre „információkként” hivatkozik az Adobe oldala) törlését, hogy hogyan akadályozható
meg Flash LSO-k engedélykérés nélküli számítógépen történő tárolása, valamint (Flash Player 8 és
későbbi verzió esetén) hogy hogyan blokkolhatók olyan Flash LSO-k, amelyeket nem az aktuálisan
megtekintett oldal üzemeltetője küld). Vegye figyelembe, hogy a Flash Player Flash LSO-k fogadásának
tiltása vagy korlátozása ronthatja vagy megakadályozhatja egyes Flash-alkalmazások működését,
beleértve potenciálisan a jelen Weboldalhoz, illetve a mi online tartalmainkhoz kapcsolódó Flashalkalmazásokat.
A „webjelző” (más néven tiszta képpont vagy képpont-címke) egy olyan elektronikus képet tartalmaz a
Webhely felületébe beágyazva, amely lehetővé teszi, hogy felismerjük, ha Ön a Webhely szóban forgó
részére látogat el. Ezek használhatók bizonyos Webhely oldalakkal és HTML-formátumú e-mailüzenetekkel összekötve többek között a Webhelyet használók és az e-mail-címzettek tevékenységeinek
nyomon követésére, a marketingkampányaink sikerességének mérésére, valamint a Webhely
használatáról és a válaszarányokról szóló statisztikák összeállítására.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a sütiknek és ezeknek az egyéb követő technológiáknak az Ingram Micro
harmadik fél szolgáltatói általi használatára nem vonatkozik ez az Adatvédelmi nyilatkozat. Az Ingram
Micro nem fér hozzá harmadik felek sütijeihez, és nincs felettük irányítása. Az Ingram Micro szolgáltatói
használhatnak tárolt sütiket reklámcélokból. A harmadik felek sütijei által gyűjtött információkat
összekapcsolhatjuk az Ingram Micro felhasználóinak Személyes adataival, és ebben az esetben ezeket a
kombinált információkat a jelen Adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően használjuk fel.
4. Az információk felhasználása
Az Ingram Micro az általa gyűjtött Személyes adatokat üzleti tevékenységéhez és ajánlat összeállításhoz
használja, így például ezekkel az adatokkal szabja személyre ajánlatait és a felhasználói élményt. Ezeket
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az adatokat az Önnel való kommunikációra is felhasználjuk, például amikor fiókadatairól vagy termékeiről
tájékoztatjuk.
Az Ingram Micro felhasználhatja a Személyes adatait számos célból (a továbbiakban „Célok”), beleértve a
következőket:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

Az Ön új ügyfélként való regisztrációja;
Webhelyünk és Ajánlataink fenntartása, üzemeltetése és fejlesztése, beleértve a Webhely bizonyos
funkcióinak és jellemzőinek működtetését;
A felhasználói preferenciák megértése az Ingram Micro és Társvállalatai, illetve szerződéses és
üzleti partnerei által kínált felhasználói élmény javítása végett;
A Webhely hatékonyságának, valamint az Ingram Micro és Társvállalatai, illetve szerződéses és
üzleti partnerei által végzett marketing-, hirdetési és értékesítési tevékenységek hatékonyságának
vizsgálata és elemzése.
Az ügyfelek Ingram Micro felé fennálló tartozását jelentő követelések behajtása;
A Webhelyen keresztül leadott rendelések, a kiszállítások és az itt végzett kifizetések feldolgozása;
További Ajánlatok kifejlesztése;
Állásra jelentkezések feldolgozása;
Jogi követelményeknek való megfelelés vagy hatóságoktól (ideértve a nemzetbiztonsági vagy
végrehajtó kötelezettségek) érkező jogi kérelmekre történő válaszadás
A napi üzletviteli szükségletek kielégítése;
Megfelelőség alkalmazása Felhasználási Feltételeink és a vonatkozó jogszabályok alapján;
Bírósági ügyekben és perekben, választott bírósági eljárásokban vagy hasonló jogi eljárásokban;
Önnel folytatott közvetlen kommunikáció hírlevelek, felmérések, promóciók és különleges ajánlatok,
illetve új termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó információk folyamatos küldése révén, a
marketingpreferenciáival összhangban. Marketing kommunikációnkról az e-mail alján található
„Leiratkozás” gombra kattintva bármikor leiratkozhat, vagy kapcsolatba léphet velünk a „Kérdések
és Elérhetőség” fülön.
Telefonon keresztül történő, ügyfélszolgálati érdeklődésre vagy a weboldallal, közösségi médiával
vagy egyéb témákkal kapcsolatos kérdések kapcsán, fiókjával vagy a weboldallal kapcsolatos
érdeklődés vonatkozásában Önnel folytatott közvetlen kommunikáció, vagy ügyfélszolgálati
tevékenység.
Reklámok megjelenítése az Ön számára, ideértve a hirdetők és megjelenítők támogatását a
hirdetések Webhelyen és harmadik fél oldalakon való közzétételét és kezelését illetően, valamint az
érdeklődési köreinek és böngészési előzményeinek megfelelő személyre szabott hirdetések
megjelenítése érdekében. Az ilyen jellegű reklámtevékenységről és a vonatkozó szabályozásról
bővebben lásd a Sütik és egyéb webhelyhasználatra vonatkozó információk fejezetet;
A velünk fennálló kapcsolatának keretében bonyolított és küldött hívások, e-mailek és szöveges
üzenetek, közösségi hálózatokon keresztül küldött üzenetek és egyéb kommunikációk nyomon
követése és rögzítése;
Az adatok hitelinformációs ügynökségekkel, csalásmegelőzési ügynökségekkel és bűnüldöző
hatóságokkal való megosztására vonatkozó szerződéses és jogi kötelezettségeink teljesítése;
Összesített statisztikák készítésére weboldalunk használatáról és működtetéséről, hogy jobban
megértsük a weboldalunkra látogatók preferenciáit; továbbá
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•

Más célok: Egyéb legitim üzleti célok megvalósítása, valamint egyéb törvényes célok, amelyekről
értesítjük Önt.

Az Önről gyűjtött Személyes adatokat más, külső felektől származó információkkal kombinálhatjuk.
Felhasználhatjuk továbbá a Weboldalon keresztül az Önről gyűjtött Személyes adatokat anonimizált
összesített adatok létrehozására. Ilyen esetekben biztosítjuk, hogy az anonimizált, összegyűjtött adatok
többé ne legyenek személyazonosításra alkalmasak, és ne legyenek könnyen felhasználhatóak később az
Ön azonosítására. Ilyen intézkedés például, hogy az anonimizált, összesített adatok tárolása minden
Személyes adattól elkülönítve történik.
A célok megváltozása Személyes adatait kizárólag az adatgyűjtés céljai szerint használjuk fel, azoknak az
eseteknek a kivételével, amikor ésszerűen úgy ítéljük meg, hogy egyéb, az eredeti céllal összhangban lévő
célokra is fel kell használnunk őket. Vegye fel velünk a kapcsolatot, ha magyarázatot szeretne kapni arra
vonatkozóan, hogy az új célból történő adatkezelés miképpen áll összhangban az eredeti céllal.
Ha Személyes adatait fel kell használnunk egy nem kapcsolódó célból, akkor értesíteni fogjuk Önt, és
tájékoztatjuk arról a jogi alapról, ami lehetőséget ad erre.
Kérjük, tartsa szem előtt, hogy az előzőekben ismertetett szabályokkal összhangban Személyes adatait az
Ön tudomása vagy hozzájárulása nélkül is felhasználhatjuk, ha ezt a jogszabályok megkövetelik vagy
engedélyezik.
Hitelinformációs ellenőrzések, csalások megelőzése, tiltólistás felek A fiók létrehozása során Önről gyűjtött
Személyes adatokat hitelinformációs, csalásmegelőzési és tiltólistás felekkel foglalkozó ügynökségekkel
oszthatjuk meg, amelyek ezeket az adatokat a csalások és a pénzmosás megelőzésére, illetve
személyazonosságának ellenőrzésére használják fel.
A hitelinformációs és tiltólistás felekkel foglalkozó ügynökségek által Önről tárolt adatokat a fiókja
létrehozásakor és időszakosan megtekinthetjük és felhasználhatjuk az alábbi célokból:
•
•
•
•

fiókja kezelése és az azzal kapcsolatos döntések meghozatala, ideértve hitelképességének
értékelését;
a bűncselekmények, csalások és pénzmosás megelőzése;
személyazonosságának és a számunkra átadott adatok helytállóságának ellenőrzése; és
az adósok nyomon követése és az adósságok behajtása.

A folyamodványokra vonatkozó döntések meghozhatók kizárólag a hitelinformációs ügynökségektől
származó és belső nyilvántartásokban szereplő információk alapján.
A hitelinformációs ügynökségekkel az Önnel fennálló kapcsolat teljes ideje alatt megosztjuk a fiók Ön általi
kezelésére vonatkozó információkat, ideértve a fizetések bármilyen elmulasztását is. Ezeket az
információkat egyéb szervezetek számára is rendelkezésre bocsátják, az Önre vonatkozó döntések
meghozatalának lehetővé tétele érdekében.
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Hamis vagy pontatlan adatok nyújtása és/vagy csalás azonosítása vagy gyanújának fennállása esetén az
erre vonatkozó részletek továbbításra kerülnek a csalásmegelőzési ügynökségek és bűnüldöző hatóságok
számára, illetve ezeket az információkat egyéb szervezetek is elérhetik és felhasználhatják.
Ha vállalatunk vagy egy csalásmegelőzési ügynökség arra a megállapításra jut, hogy Ön csalással vagy
pénzmosással kapcsolatos kockázatot jelent, akkor megtagadhatjuk a szolgáltatások nyújtását az Ön
számára.
A csalással vagy pénzmosással kapcsolatos kockázatra vonatkozó bejegyzést a csalásmegelőzési
ügynökségek megőrzik, aminek következtében egyéb felek megtagadhatják, hogy szolgáltatásokat vagy
finanszírozást nyújtsanak Önnek. A csalásmegelőzési ügynökségek különböző időtartamokig őrzik meg az
Önre vonatkozó információkat.
Amikor a hitelinformációs, csalásmegelőzési és tiltólistás felekkel foglalkozó ügynökségek Önre vonatkozó
információkat kezelnek, akkor ezt azért teszik, mert jogos érdekük fűződik a csalás és pénzmosás
megelőzéséhez és személyazsonosságának ellenőrzéséhez, vállalatuk megóvása, illetve a rájuk
vonatkozó jogszabályok betartása érdekében.
5. Információmegosztás
Személyes Adatait az Ön beleegyezésével vagy az Ön által kért, illetve engedélyezett tranzakció
befejezéséhez, vagy Ajánlat adásához szükséges módon osztjuk meg. Személyes adatait harmadik félnek
minősülő beszállítókkal, viszonteladókkal és forgalmazókkal, szolgáltatókkal, Társvállalatokkal és üzleti
egységekkel is megosztjuk, amennyiben egy jogszabály erre kötelez minket, illetve jogi eljárásban,
valamint ügyfeleink és az emberi élet védelme, Ajánlataink biztonságának fenntartása, illetve az Ingram
Micro jogainak vagy tulajdonának megvédése érdekében szükségessé válik ezek megosztása.
A Személyes adatait a következők szerint oszthatjuk meg:
Beszállítóinkkal. Az Ingram Micro megoszthat Önre vonatkozó Személyes adatokat azokkal a harmadik fél
beszállítókkal, akik rajtunk keresztül tesznek elérhetővé Ajánlatokat. Például megoszthatjuk a Személyes
adatait egy harmadik fél beszállítóval, ha rajtunk vagy egy Ingram Micro viszonteladón vagy forgalmazón
keresztül vásárol meg vagy ér el egy Ajánlatot, és a beszállítónak szüksége van az Ajánlat
megvásárlásának visszaigazolására az Ajánlat regisztrálásához. Személyes adatait emellett abban az
esetben is megoszthatjuk egy harmadik fél beszállítóval, ha az adott beszállító anyagilag hozzájárul egy
marketingtevékenységünkhöz. Ennek a megosztásnak a célja a marketingtevékenységben való
részvételének ellenőrzése.
Viszonteladókkal és forgalmazókkal. Az Ingram Micro megoszthat Önre vonatkozó Személyes adatokat
olyan viszonteladókkal és forgalmazókkal, akik a Webhelyen keresztül vásárolnak Ajánlatokat. Például
megoszthatjuk a Személyes adatait, ha viszonteladón vagy forgalmazón keresztül vásárol meg vagy ér el
egy Ajánlatot, és ez a viszonteladó vagy forgalmazó használja viszonteladói eszközeinket és
szolgáltatásainkat.
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Harmadik fél szolgáltatókkal. Az Ingram Micro átadhatja Személyes adatait olyan harmadik feleknek, akik
szolgáltatásokat nyújtanak számunkra a Webhellyel kapcsolatban, illetve a Célok eléréséhez. Az ilyen
harmadik felek közé tartoznak például az alábbi szolgáltatásokat biztosító partnerek: ügyfélszolgálat,
fizetések feldolgozása, e-mail- és üzenetküldési támogatás, üzemeltetés, kezelés, karbantartás,
információelemzés, ajánlatok teljesítése vagy kézbesítése, illetve más kiszervezett szolgáltatások.
Megköveteljük ezektől a külső felektől, hogy a Személyes adatokat kizárólag szükség szerint használják,
illetve annak oka és a Személyes adatok védelme megfeleljen a jelen Adatvédelmi nyilatkozat és a
vonatkozó törvények követelményeinek. A külső szolgáltatók listája kérésre elérhető.
Társvállalatokkal és üzleti egységekkel. Az Ingram Micro megoszthatja az Önről szóló Személyes adatokat
a Társvállalatainkkal, függetlenül attól, hogy ezek is az „Ingram Micro” márkához tartoznak-e.
Megoszthatunk Önről szóló Személyes adatokat továbbá más üzleti egységekkel is, amelyek termékeket
vagy szolgáltatásokat nyújtanak az Ingram Micro márka vagy valamelyik másik márkánk alatt. A
Társvállalataink és az üzleti egységeink a velük megosztott Személyes adatait a jelen Adatvédelmi
nyilatkozat szerint fogják használni.
Más felhasználókkal. Az Ingram Micro megoszthatja az Önről szóló Személyes adatokat más
felhasználókkal, ha úgy dönt, hogy kapcsolatba lép ezekkel a felhasználókkal (illetve arra kér minket, hogy
kommunikáljunk velük az Ön nevében) a Webhelyen keresztül. Ebbe beletartozhat a más felhasználókkal
való kommunikáció elősegítése, illetve Személyes adatok elérhetővé tétele a Webhely olyan részein,
amelyet más felhasználók elérnek. Tudnia kell, hogy minden Személyes adatot (vagy más információ),
amit megad ezeken a területeken, más felhasználók, akik hozzáférnek ehhez, elolvashatják,
összegyűjthetik és felhasználhatják.
Bűnüldöző és biztonsági szervezetekkel. Az Ingram Micro Személyes adatait bármilyen illetékes bűnüldöző
szervezettel, szabályozó vagy kormányügynökséggel, bírósággal, illetve egyéb kormányhivatalnokkal vagy
harmadik fél szervezettel megoszthatja, amennyiben a megosztást szükségesnek tartjuk (i) a hatályos
jogszabályok vagy rendeletek értelmében, (ii) jogaink gyakorlása, érvényesítése vagy védelme érdekében,
(iii) az Ön vagy más személyek alapvető érdekeinek védelmének szempontjából.
Értékesítés vagy eszközök felvásárlása során. Ha az Ingram Micro az Ingram Micro vagy a Webhely
bármely részének tulajdonjogát vagy irányítását átruházza egy tényleges vagy potenciális vásárlóra,
függetlenül attól, hogy erre felvásárlás, összeolvadás, átszervezés vagy vállalatunk, eszközeink vagy
készleteink egészét vagy bármely részét érintő egyéb művelet (beleértve a csődeljárásokkal és hasonló
eljárásokkal kapcsolatosakat is) keretében kerül sor, a Személyes adatait átadhatjuk ennek a tényleges
vagy potenciális vásárlónak, feltéve, hogy az Önre vonatkozó Személyes adatok adott harmadik fél általi
felhasználása továbbra is a vonatkozó jogszabályokkal összhangban történik.
Másokkal. Személyes adatait az Ön beleegyezésével más féllel is megoszthatjuk, és rendelkezésükre
bocsáthatjuk.
Ezeket az összesített, anonimizált adatokat ugyanebből a célból harmadik felekkel is megoszthatjuk. Ezek
az információk nem azonosítják be Önt, azonban tartalmazhatnak olyan használati, megtekintési vagy
technikai információkat, amelyeket Weboldalunk használata közben gyűjtöttünk Önről. Amennyiben a
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vonatkozó jogszabályok értelmében az ilyen információk Személyes adatoknak minősülnek, kizárólag a
fent részletezett esetekben adjuk ki őket.
Az Ingram Micro nem értékesíti az Ön Személyes adatait harmadik fél számára.
6. Egyéb fontos adatkezelési információk
További adatkezelési információkat olvashat, amelyek esetleg fontosak lehetnek Önnek.
A Személyes adatok biztonsága. Az Ingram Micro megfelelő technikai és szervezeti ellenőrzésekkel és
lépésekkel védi a Személyes adatokat jogosulatlan elvesztéssel, illetéktelen használattal és közzététellel
szemben. Ilyen lépés például a szigorú hozzáférés kezelés, szegmentált hálózati architektúra, átfogó
munkavállalói politika és tréning. Sajnos az interneten keresztül átvitt vagy ott elérhető semmilyen adat
biztonsága sem garantálható 100%-ig. Ezért bár az Ingram Micro megpróbál minden Személyes adatot
megvédeni, az Ingram Micro nem biztosíthatja vagy garantálhatja, hogy a Személyes adatok teljesen
biztonságban lesznek hackerek, illetve más rosszindulatú vagy bűnözői tevékenységek általi
eltulajdonítástól, illetve számítógépes hardver, szoftver vagy a telekommunikációs hálózat
meghibásodásának esetén. Az Ingram Micro értesíteni fogja Önt, ha tudomásunkra jut olyan biztonsági
áttörés, amely az általunk vagy számunkra tárolt az Ön személyazonosításra adataival kapcsolatos (a
vonatkozó külföldi, szövetségi, állami vagy helyi törvények meghatározása szerint), a vonatkozó
jogszabályok szerint.
Személyes adatok feldolgozásra vonatkozó jogi alap (csak EGT látogatók). Amennyiben Ön az Európa
Gazdasági Térségből érkező látogató, úgy a fentiekben részletezett Személyes adatok gyűjtésének jogi
alapja az adott Személyes adatoktól, valamint a gyűjtés kontextusától függ.
Azonban, Személyes adatot általában csak akkor gyűjtünk Öntől, ha (i) arra az Önnel kötendő szerződés
miatt van szükség (például egy Ajánlat kitöltéséhez), (ii) ha az adatok feldolgozása jogos érdekünk, és ezt
nem írják felül az Ön jogai, vagy (iii) ha Ön hozzájárulását adta ehhez. Bizonyos esetekben törvényi
előírás, hogy Személyes Adatokat gyűjtsünk Önről, vagy ezekre az Ön, vagy harmadik fél érdekeinek
védelme miatt van szükség.
Amennyiben törvényi előírás miatt, vagy szerződéskötés céljából Személyes adatokat kérünk Öntől, akkor
ezeket megfelelő időben jelezzük Önnek, valamint tájékoztatjuk arról, hogy a Személyes Adatok megadása
kötelező-e vagy sem (valamint az adatok megadásának elmulasztásából eredő lehetséges
következményekről is).
Amennyiben Személyes adatait jogos érdekeink (vagy harmadik fél érdeke) miatt gyűjtjük és használjuk
fel, akkor ezen érdekünk általában platformunk üzemeltetésével, a szolgáltatásaink és Ajánlataink Önnek
való biztosításához szükséges kommunikációval, illetve jogos kereskedelmi érdekeinkkel kapcsolatosak,
például kérdései megválaszolásának, platformunk fejlesztésének és marketingtevékenységeink
folytatásának keretében, illetve az illegális tevékenységek észlelése és megelőzése érdekében.
Elképzelhető, hogy más jogos érdekünk is felmerül, és, amennyiben ez előfordul, úgy megfelelő időben és
formában tájékoztatjuk Önt erről.
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Ha Személyes adatainak gyűjtése és felhasználása az Ön hozzájárulásával történik, akkor a hozzájárulás
megtagadásának vagy visszavonásának következményeit a hozzájárulás megadásának alkalmával
ismertetjük Önnel.
Ha a fentiekkel kapcsolatosan kérdése merül fel, vagy további információra van szüksége a Személyes
adatok gyűjtésének jogi alapjairól, lépjen velünk kapcsolatba a „Kérdések és elérhetőség” részben
megadott elérhetőségeink valamelyikén.
Pontosság. Az Ön felelőssége pontos Személyes adatokat szolgáltatni az Ingram Micrónak. A jelen
Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak kivételével az Ingram Micro a Személyes adatokat csak oly módon
használja, amely összeegyeztethető azokkal a célokkal, ami miatt a gyűjtés történt, illetve ha arra későbbi
felhatalmazást ad. Az Ingram Micro az e célok eléréséhez szükséges mértékben minden észszerű lépést
megtesz annak biztosítására, hogy a Személyes adatok pontosak, teljesek, aktuálisak és relevánsak
legyenek a tervezett felhasználáshoz.
Nemzetközi adatátvitel. Személyes adatait tartózkodási helyétől eltérő országban dolgozhatjuk fel, illetve
küldhetjük el. Ezekben az országokban elképzelhető, hogy a jogszabályok tartalma eltérő az Ön
országában alkalmazott jogszabályoktól.
Konkrétan elsődleges Webhely kiszolgálóink az Amerikai Egyesült Államokban találhatók, Társvállalataink
és harmadik fél szolgáltatóink és partnereink pedig a világ különböző pontjain tevékenykednek. Ez azt
jelenti, hogy amikor a Személyes adatait gyűjtjük, a fenti országok bármelyikében történhet azok
feldolgozása. Azonban minden elvárható biztonsági intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy
Személyes adatait megvédjük jelen Adatvédelmi nyilatkozat tartalmának megfelelően. Az Európai
Gazdasági Térség országaiban és Svájcban gyűjtött és az egyesült államokbeli Ingram Micro vállalatnak
átadott vagy általa hozzáférhető Személyes adatok tekintetében az Ingram Micro, Inc. az Európai Bizottság
általános szerződési feltételeit (SCC) alkalmazza.
Ezen túlmenően a Személyes adatok az EGT-n és az Egyesült Államokon kívüli Társvállalataink között
történő továbbítása esetén alkalmazzuk az Európai Bizottság személyes adatok továbbítására vonatkozó
általános szerződési feltételeit, amelyek előírják számunkra, hogy az EGT területéről származó és általuk
kezelt Személyes adatokat az Európai Unió adatvédelmi jogszabályai szerinti védelemben részesítsük.
Külső szolgáltatóinknak és partnereinknek hasonló megfelelő védelmi intézkedéseket írtunk elő,
amelyekről további részletek kérésre elérhetők.
Megőrzési időszak. A begyűjtött Személyes adatokat ott őrizzük meg, ahol jogos üzleti érdekünk ezt
megkívánja (például egy bekért Ajánlat összeállítása, vagy a vonatkozó jogi, adóügyi vagy könyvelési
követelmények teljesítése végett).
Amikor nem fűződik jogos üzleti érdekünk Személyes adatai feldolgozásához, akkor azokat vagy töröljük,
vagy anonimizáljuk, vagy amennyiben ez nem lehetséges (például, mert Személyes adatait biztonsági
másolatban archiváltuk), akkor Személyes adatait biztonságosan tároljuk, és elkülönítjük azokat a további
feldolgozásra kerülő adatoktól a törlésig.
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Amennyiben Ön az Európai Unió állampolgára, az Ingram Micro által fogadott és tárolt valamennyi
Személyes adatot 5 év elteltével töröljük, kivéve az olyan dokumentumokban és aktákban lévő Személyes
adatokat, amelyeket hosszabb ideig vagyunk kötelesek megőrizni a hatályos törvények szerint. Nem
törölhetünk például áfás számlákon megjelenő személyes adatokat azelőtt, hogy a számlákat törölnénk a
rendszereinkből.
Az Ön adatvédelmi jogai. Az Ön adatvédelmi jogai a következők:
•

Ha Személyes adataihoz szeretne hozzáférni, javítani szeretné azokat, vagy törlésüket kéri, lépjen
velünk bármikor kapcsolatba a „Kérdések és elérhetőség” részben megadott elérhetőségeink
valamelyikén.

•

Továbbá, megtagadhatja Személyes adatainak feldolgozását, vagy kérheti, hogy korlátozzuk
Személyes adatainak feldolgozását, illetve kérheti Szzemélyes adatainak hordozhatóságát.
Ismételten felhívjuk figyelmét, hogy ha ezen jogait szeretné gyakorolni, lépjen velünk kapcsolatba a
„Kérdések és elérhetőség” részben megadott elérhetőségeink valamelyikén.

•

Önnek bármikor lehetősége van leiratkozni marketing kommunikációs megkereséseinkről. Ezt a
jogát úgy gyakorolhatja, ha rákattint a 'leiratkozás' vagy 'nem kérem' linkre a kiküldött marketing emailen. A marketing célú megkeresésekről való leiratkozáshoz (például postai marketing vagy
telemarketing), lépjen velünk kapcsolatba a 'Kérdések és elérhetőség' részben megadott
elérhetőségeink valamelyikén.

•

Hasonlóképpen, amennyiben Személyes adatait az Ön jóváhagyásával gyűjtöttük, Ön bármikor
visszavonhatja ezt a jóváhagyást. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti
feldolgozás jogosságát, valamint nem érinti a jóváhagyással nem befolyásolt, jogszabályokban
előírt Személyes adatok feldolgozását.

•

Ön jogosult panaszt emelni a felelős adatvédelmi hatóságnál Személyes adatainak általunk történt
gyűjtése és használata ellen. Bővebben az illetékes adatvédelmi hatóságnál tájékozódhat.
(Az adatvédelmi hatóságok elérhetőségi adatai az Európai Gazdasági Térségben itt érhetők el.)

Minden, magánszemélytől érkező megkeresésre válaszolunk, amennyiben adatvédelmi jogaikat a
vonatkozó adatvédelmi jogszabályok alapján kívánják gyakorolni.
Preferencia központ. Számos Társvállalatunk használ preferencia központot, lehetővé téve Önnek, hogy
leiratkozzon az általunk küldött üzenetekről és kommunikációkról, vagy szűkítse azok körét. Az adott
Társvállalatunk által biztosított webes űrlap segítségével bármikor elhelyezheti, vagy eltávolíthatja a
jelölést az egyes kommunikációs preferenciái mellől.
Gyermekek. A Webhely kizárólag 18 éves vagy annál idősebb személyek általi használatra készült, így
nem szól a 18 év alatti gyermekekhez. Az Ingram Micro tudatosan nem kér vagy gyűjt 18 év alatti
gyermekekről szóló Személyes adatokat.
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Ne kövessenek nyomon. A Webhely elérésére használt bizonyos webböngészők vagy egyéb eszközök
lehetővé tehetik, hogy Ön jelezze azt, hogy nem kívánja, hogy „nyomon kövessék” online. Jelenleg a
Webhely nem reagál a „Ne kövessenek nyomon” jelzésekre. Az ilyen irányú preferencia jelzése alapján
nem változtatjuk meg a Webhely által nyújtott élményt, illetve az Önre vonatkozó Személyes adatok
gyűjtését a Webhelyen keresztül.
Kaliforniai adatvédelmi jogok. A kaliforniai Consumer Privacy Act (Fogyasztóvédelmi Törvény) speciális
jogokat biztosít Kalifornia állam lakosainak a személyes adataik gyűjtésére vonatkozóan. Ilyen jogok
például:
•

•
•

Tájékoztatáshoz való jog arra vonatkozóan, hogy (1) milyen személyes adatokat gyűjtöttek, (2)
milyen kategóriába sorolt forrásból gyűjtötték a személyes adatokat, (3) milyen üzleti vagy
kereskedelmi oka volt a személyes adatok gyűjtésének vagy eladásának; (4) milyen kategóriába
sorolhatók azok a harmadik felek, akikkel megosztjuk a személyes adatokat; és (5) pontosan
milyen személyes adatokat gyűjtöttek a fogyasztóról;
Joguk van kérelmezni a róluk gyűjtött személyes adatok törlését; továbbá
Joguk van megtagadni személyes adataik értékesítését.

A kaliforniai jog értelmében Kalifornia lakosainak joguk van a vállalkozásoktól információt kérni arról is, hogy
azok milyen módon osztották meg személyes adataikat külső felekkel közvetlen marketing céljából. E
követelmény alól kivételt képeznek azok a vállalkozások, amelyek adatvédelmi nyilatkozatukban elfogadtak és
közöltek olyan szabályt, hogy a személyek személyes adatait közvetlen marketing jellegű célokból nem közlik
külső féllel akkor, ha az adott személy élt a jogával, hogy megtiltsa a Személyes adatok ilyen célú átadását
külső felek számára. Az általunk használt szabályzat lehetővé teszi, hogy megtiltsa a személyes adatainak
közvetlen marketing jellegű célú átadását külső felek számára, így mi is beleesünk ebbe a kivételbe.
Ahhoz, hogy megtiltsa a személyes adatainak közvetlen marketing jellegű célú átadását külső felek
számára, vagy, hogy e fejezet alapján más formában gyakorolja jogait, lépjen kapcsolatba velünk a
'Kérdések és elérhetőség' részben megadott elérhetőségeink valamelyikén.
Európai Uniós adatvédelmi jogok. Bármilyen általunk feldolgozott Személyes adat irányítója a Személyes
adatok gyűjtését végző Ingram Micro Társvállalat, amely az EGK egyik országában vagy Svájcban
található. Ha bármilyen kérdése van az Önhöz tartozó Társvállalathoz beadott Személyes adataival
kapcsolatban, akkor forduljon az adott Társvállalathoz.
Érzékeny információk. Kifejezett kérés hiányában kérjük, hogy ne küldjön nekünk és ne osszon meg velünk
semmilyen érzékeny Személyes adatot (pl. rasszra vagy etnikai származásra, politikai véleményekre,
vallásra vagy más meggyőződésre, egészségi állapotra, bűnügyi háttérre vagy szakszervezeti tagságra
vonatkozó információkat) ezen a webhelyen vagy azon keresztül, illetve más módon. Olyan esetekben,
amikor érzékeny személyes adatok megadására kérjük, ez csak az Ön kimondott engedélyével történhet.
Harmadik fél Webhelyek Az Ajánlatokhoz való hozzáférés biztosítása mellett a Webhely tartalmazhat
hivatkozásokat más webhelyekre és webes szolgáltatásokra is. Ez a Adatvédelmi nyilatkozat nem
vonatkozik azokra a Webhelyekre és szolgáltatásokra, és lehet, hogy ezeknek a webhelyeknek és
szolgáltatásoknak az adatvédelmi nyilatkozata eltér a jelen Adatvédelmi nyilatkozattól. Ha Személyes
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adatokat küld bármelyik ilyen egyéb webhelynek vagy szolgáltatásnak, akkor az Ön Személyes adataira az
adott webhely és szolgáltatás adatvédelmi nyilatkozata vonatkozik. Az Ingram Micro arra biztatja önt, hogy
figyelmesen olvassa el minden meglátogatott webhely vagy webes szolgáltatás adatvédelmi nyilatkozatát.
Megfelelőség. Az Ingram Micro önellenőrzéses megközelítést alkalmaz a jelen Adatvédelmi nyilatkozatnak
való megfelelés ellenőrzésére, és rendszeresen ellenőrzi, hogy az Adatvédelmi nyilatkozat pontos-e és
tartalmaz-e minden szükséges információt, és megfelelő-e a megjelenítése, a bevezetése és a
hozzáférése.
Ha úgy véli, hogy a Személyes adatait a jelen Adatvédelmi nyilatkozat megsértésével dolgozták fel vagy
közölték, akkor az Ingram Micro arra kéri, hogy fejezze ki aggodalmait a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban a
'Kérdések és elérhetőség' részben megadott elérhetőségeink használatával. Az Ingram Micro kivizsgál és
megpróbál megoldani a Személyes adatok használatával és közlésével kapcsolatos minden panaszt és vitát.
Módosítások. Az Ingram Micro időről időre módosíthatja ezt a Adatvédelmi nyilatkozatot kizárólagos és
abszolút belátása szerint, hogy az tükrözze üzleti gyakorlatunk változásait. Ha módosítjuk ezt a
Adatvédelmi nyilatkozatot, értesítjük Önt a frissített Adatvédelmi nyilatkozat közzétételével a jelen
Webhelyen, vagy egy tájékoztató e-mailben. Az Adatvédelmi nyilatkozat módosításai azon a napon lépnek
hatályba, és attól a naptól kezdődően vonatkoznak a gyűjtött információkra, amikor az Ingram Micro
elérhetővé teszi a módosított Adatvédelmi nyilatkozatot a Webhelyen. Amennyiben a vonatkozó
adatvédelmi jogszabályok alapján az Ön jóváhagyása szükséges a frissített Adatvédelmi Nyilatkozatunk
alapján a Személyes adatainak használatában bekövetkezett változások engedélyezéséhez, úgy bekérjük
Öntől ezt a jóváhagyást
7. További nyelvek
Jelen Adatvédelmi nyilatkozat más nyelveken is elérhető. A további nyelvek megjelenítéséhez, kérjük,
látogasson el weboldalunkra, és tekintse meg a teljes listát: https://corp.ingrammicro.com/privacystatement.aspx.
8. Kérdések és elérhetőségek
Ha kérdései vagy aggályai merülnek fel a jelen Adatvédelmi nyilatkozattal, az Ingram Micro adatvédelmi
gyakorlatával, a Személyes adatai általunk végzett gyűjtésével vagy használatával kapcsolatban, illetve ha
szeretné elérni vagy törölni a Személyes adatait, akkor lépjen velünk kapcsolatba:
privacy@ingrammicro.com vagy használja a https://corp.ingrammicro.com/Contact-Us.aspx lapon elérhető
űrlapot. Személyes adatainak elérésére vagy törlésére vonatkozó kérésével hívhatja az 1-888-914-9661
telefonszámot a PIN 374445 megadásával.
Adatvédelmi felelősünk elérhetősége Aaron.Mendelsohn@ingrammicro.com.
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