BELDEN INC.
IRÁNYELVVEL
KAPCSOLATOS
KÖZLEMÉNY
Szám
Oldal:
1 /7
Kiadás dátuma: 2018. május 10.
Hatályba lépés: 2018. május 25.
TÉMA: GDPR – ÉRINTETTEK ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSI JOGAI
(csak Európában)
I.

Hatókör

Ez az irányelv minden olyan művelet esetében kötelező, beleértve a Belden leányvállalatait és
társult vállalkozásait is a világszerte, amelyek az Európai Unió lakosainak személyes adatait
(az ebben a dokumentumban meghatározottak szerint) tárolják vagy dolgozzák fel, és amelyek
az általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: "GDPR") hatálya alá tartoznak.
II.

Cél

A Belden Inc., beleértve a leányvállalatait és társult vállalkozásait is világszerte, becsben tartja
munkatársai, ügyfelei, partnerei, beszállítói, értékesítői és mások adatvédelmi jogait. A GDPR
előírása szerint az Európai Unió lakosai jogosultak arra, hogy meghatározott lekérdezéseket
nyújtsanak be számunkra a Belden személyes adatok feldolgozására vonatkozó eljárásairól.
Ezek a kérések az érintettek adatokhoz való hozzáférési jogaként ismertek. Ez az irányelv
felvázolja az ilyen kérések benyújtásához kapcsolódó követelményeket és a Belden ennek
megfelelő kötelezettségeit.
III.

Irányelv

A GDPR által előírtak értelmében az Európai Unió lakosai jogosultak arra, hogy meghatározott
lekérdezéseket nyújtsanak be Belden és a világ országaiban megtalálható leányvállalatai és
társult vállalkozásai által összegyűjtött és feldolgozott személyes adatok tekintetében. Ezzel az
irányelvvel összhangban a Belden felülvizsgálja az érintettek kérelmeit és megfelelő módon
reagál a GDPR által megadott határidőkön belül, amely időtartam rendszerint egy hónap, de
bizonyos körülmények fennállása esetén akár két hónappal is késleltethető. Kérjük, vegye
figyelembe, hogy a válaszadási időnket érvényteleníti, ha nyomon követést kérünk vagy a
kérés feldolgozásához szükséges további információ még hiányzik.
a. Érintettek adatokhoz való hozzáférési joga
A GDPR meghatározott hozzáférési jogot biztosít az érintett alanyoknak a személyes
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adataik tekintetében. Az alábbiakban röviden összefoglaljuk ezeket a jogokat:
1. Alapvető információk– arra vonatkozó jog, hogy megértsük, ki is az a Belden,
és hogyan dolgozza fel az érintettek adatait.
2. Hozzáférés– arra vonatkozó jog, hogy összefoglalót kérjünk az érintett személy
Belden által feldolgozott személyes adatairól, továbbá megkapjuk a személyes
adatok másolatát .
3. Adathordozhatóság– arra vonatkozó jog, hogy géppel olvasható formában
bocsássuk rendelkezésre az érintettre vonatkozó személyes adatok másolatát egy
másik adatkezelőnek/adatfeldolgozónak való továbbítás céljából.
4. Helyesbítés– arra vonatkozó jog, hogy helyesbítsük vagy frissítsük az érintett
személyes adatait.
5. Törlés– arra vonatkozó jog, hogy kérésre töröljük a birtokunkban lévő
személyes adatokat.
6. Használatra vonatkozó korlátozás– arra vonatkozó jog, hogy kérésre
abbahagyjuk az érintett személyes adatainak feldolgozását.
7. Kifogás a használattal szemben – arra vonatkozó jog, hogy
kifogásolássallehessen élni azon állításunkkal szemben, hogy jogos
érdekünkben áll az érintett személyes adatainak feldolgozása.
8. Közvetlen marketingre vonatkozó kifogás– a Beldentől és/vagy annak
leányvállalataitól és társvállalataitól érkező közvetlen marketinganyagok
fogadásával szembeni kifogásolásjoga.
9. Automatikus feldolgozással szembeni kifogás– arra vonatkozó jog, hogy
kifogással lehessen élni a személyes adatoknak az érintettet érintő automatizált
döntéshozatalhoz történő felhasználása ellen .
A fent említett jogok mindegyikére vonatkozó további részletek az A. mellékletben
találhatók.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fent leírt, érintettekre vonatkozó adathozzáférési jog nem
abszolút jog, és sok esetben kivételek vagy egyéb korlátozások hatálya alá esik. Például nem
vagyunk kötelesek arra, hogy eleget tegyünk az érintett személyes adatainak
feldolgozásának abbahagyására irányuló kérésének, ha szükség van az ilyen feldolgozásra
ahhoz, hogy megkönnyítsük az érintettnek a Beldennél vagy egyik leányvállalatánál vagy
társvállalatánál folyamatban lévő munkaviszonyát vagy más kapcsolatait. Ha megállapítjuk,
hogy egy kérés érvénytelen vagy nem felel meg az adatalany GDPR-ben biztosított
hozzáférési jogainak, a következtetés levonását követően azonnal értesítjük az érintettet
erről megállapításról.
b. A kérelmek benyújtásával kapcsolatos eljárás
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Az érintettek adathozzáférési kéréseinek benyújtásához az érintett félnek ki kell töltenie az
Adathozzáférési kérelem érintettek részére űrlapot, és e-mailben kell elküldenie a kitöltött
kérdőívet a belden.privacy@belden.com címre, , vagy ha a kérelmet nem tudja elküldeni emailben, akkor forduljon a Belden Etikai és Megfelelőségi Forródrótjához. Az Etikai és
Megfelelőségi Forródrótról további információ a www.belden.com/ethics címen található.
A
Belden
Adathozzáférési
kérelem
érintettek
részére
dokumentuma
a
belden.com/about/privacy címen érhető el, továbbá ehhez az irányelvhez is mellékeltük a B.
függelék formájában. A Belden adatvédelmi csoportja megvizsgálja az összes beérkezett
kérelmet, annak meghatározásához, hogy hiánytalanok-e és a GDPR-hatáskörébe tartoznake és a GDPR előírása szerint megválaszolja azokat.
A BELDEN DATHOZZÁFÉRÉSI KÉRELEM ÉRINTETTEK RÉSZÉRE
ŰRLAPTÓL
ELTÉRŐ
MÓDON
BENYÚJTOTT
KÉRELMEKET
ÉRVÉNYTELENNEK KELL TEKINTENI, ÉS AZOKAT EL KELL UTASÍTANI.
Az érintett kérésének megfelelő feldolgozása érdekében előfordulhat, hogy a Beldennek
további információkra van szüksége. Ez magában foglalhatja, de nem kizárólagosan, az arra
vonatkozó kéréseket, hogy az érintett igazolja személyazonosságát és jogosultságát a
benyújtott kérelem benyújtására ehhez meghatározott további dokumentációt, például az
útlevelének fénymásolatát vagy más, a Belden számára kielégítő azonosítást vagy
információt rendelkezésre bocsátva. Ha az érintett kérésének feldolgozásához szükséges
további információkat kérünk, akkor ehhez az Adathozzáférési kérelem érintettek részére
űrlapon megadott e-mail címen lépünk kapcsolatba az érintettel. A válaszidőnket késlelteti
az az időtartam, amennyi időt az érintett részére igénybe vesz a kért információk megadása.
c. A Belden válasza
A Belden áttekinti az összes olyan Érintettek részéről benyújtott adathozzáférési kérést,
amelyet a jelen irányelvben megadott módon nyújtanak be. A kézhezvételt követően
azonnal visszaigazoljuk az Érintettek részéről benyújtott adathozzáférési kérés átvételét, és
Adathozzáférési kérelem érintettek részére űrlapon megadott e-mail címen lépünk
kapcsolatba az érintettel, ha a nyomon követéshez további információra van szükségünk. A
korábban említettek értelmében a válaszidőnket késleltetheti az az időtartam, amennyi időt
az érintett részére igénybe vesz a kért információk megválaszolása.
Általában a GDPR által megadott egy hónapos időtartamon belül válaszolunk Érintettek
részéről benyújtott adathozzáférési kérésre. Bizonyos körülmények között előfordulhat,
hogy további két hónapot is igénybe vesz számunkra egy adott kérés megválaszolása. Ha
további időre van szükségünk, haladéktalanul értesítjük az érintettet, miután
megállapítottuk, hogy mennyi további időre van szükségünk.
Az Érintettek részéről benyújtott adathozzáférési kérésekre adott összes választ a GDPR
által előírt formában adjuk meg.
IV.

Függelék mutató
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A. függelék:

Az érintett hozzáférési jogainak összefoglalása

B. függelék:

Adathozzáférési kérelem érintettek részére űrlap
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A. függelék
Az érintett hozzáférési jogai
Ez az "A" függelék foglalja össze az érintett személyes adatainak feldolgozására vonatkozó
jogait. Ez a Függelék a Belden alkalmazottai, ügyfelei és mások számára szól, akikről a Belden
személyes adatokat dolgoz fel. Az itt leírt jogok és kivételek nem feltétlenül tekinthetők teljes
kürűnek, és amennyiben kimaradtak ebből az irányelv dokumentumból az nem zárja ki, hogy
bármelyik fél a jövőben érvényesítse az ilyen jogokat (vagy kivételeket igényeljen alóluk).
Ennek az irányelvnek nem áll céljában és nem áll szándékában, hogy bármilyen jogi tanácsot
adjon bármely érintettnek vagy alanynak.
 Az alapvető információkhoz való jog
Az érintetteknek jogukban áll megérteni, hogy ki is az a Belden és leányvállalatai, és miért és
hogyan dolgozza/dolgozzák fel a személyes adataikat. Az alapvető információkhoz való jog
magában foglalja, de nem kizárólagosan, az adatkezelő személyazonosságának ismeretét, a
személyes adatok feldolgozásának okait és indokait, valamint a személyes adatok
tisztességes és átlátható módon történő feldolgozásához szükséges egyéb információkat.
 A hozzáférés joga
Az érintetteknek jogukban áll a Beldentől visszaigazolást kapni arról, hogy az érintetthez
kapcsolódó bizonyos személyes adatokat dolgoz fel, és jogukban áll másolatot kapni ezekről
az adatokról, továbbá további részleteket megtudni arról, hogy a Belden hogyan és miért
használja fel az érintett információit, intelligens és a legtöbb esetben elektronikus
formátumban. Miután a Belden meghatározta egy hozzáférési kérelem valódiságát és
megfelelőségét, akkor a Belden a GDPR által megkövetelt határidőn belül, más információk
megadása mellett megadja a a cél érdekében feldolgozott személyes adatok és
adatkategóriák leírását, valamint részleteket ad a személyes adatok forrásával kapcsolatban,
ha azok nem az érintettől származnak.
 A helyesbítéshez való jog
A Beldennek gondoskodnia kell az érintettről általa tárolt és felhasznált összes személyes
adat helyességéről. Ha az ilyen adatok nem pontosak, az adatalanynak jogában áll követelni,
hogy a Belden frissítse ezeket az adatokat, hogy helyesek legyenek. Ezenkívül, ha a Belden
egy harmadik félnek helytelen információkat továbbított az érintettről, akkor az érintettnek
jogában áll arra köteleznie a Beldent arra, hogy közölje a harmadik felekkel, hogy ezeket az
információkat frissíteni kell.
 A törléshez való jog (vagy az "elfeledtetéshez való jog")
Az érintetteknek jogukban áll követelni a Beldentől, hogy bizonyos feltételek teljesülése
mellett töröljön bizonyos személyes adatokat. A Belden jogilag kötelezett a személyes
adatokat törölésére, ha: az adatok már nem szükségesek az eredeti cél érdekében, és nincs
további jogszerű cél a folyamatos feldolgozáshoz; a feldolgozás jogszerű alapja az érintett
beleegyezése, és az ilyen hozzájárulás visszavonásra került; az érintett kifogással élt a
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személyes adatainak Belden általi feldolgozásával szemben és a Beldennek nincsen nyomós
oka az adatok feldolgozására; a személyes adatokat jogellenesen dolgozték fel; vagy az
adatok törlése szükséges ahhoz, hogy megfeleljenek az uniós jognak vagy bármely tagállam
nemzeti jogának. Ezenkívül, ha a Belden személyes adatokat továbbított egy harmadik
félnek, az érintettnek jogában áll arra köteleznie a Belden-t, hogy közölje a harmadik
felekkel, hogy az információkat törölni kell.
A törléshez való jog nem abszolút. Még abban az esetben is, ha az érintett a fent leírt
kategóriák valamelyikébe tartozik, a Belden jogosult az érintett kérelmének elutasítására és
az adatok feldolgozásának folytatására, ha az ilyen feldolgozás: szükséges a jogi
kötelezettségi betartásához; szükséges a jogi igények létrehozásához, gyakorlásához vagy
védelméhez; vagy tudományos, történelmi vagy statisztikai célokból szükséges, és az adatok
törlése az ilyen feldolgozást lehetetlenné tenné.
 A kifogáshoz való jog
Abban az esetben, ha a Belden a jogos érdeke (vagyis az ügyfelekkel való kommunikáció, a
munkavállalói ügyek) érdekében dolgozza fel a személyes adatokat, a érintettnek jogában áll
tiltakozni feldolgozással szemben. Az ilyen kifogás kézhezvétele ellenére a Belden továbbra
is engedélyezheti az érintett személy személyes adatainak feldolgozását, amennyiben: A
Beldennek kényszerítő erejű, jogos okai fűződnek az információ feldolgozásához, amelyek
elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel vagy alapvető jogaival és szabadságaival
szemben. az adatok szükségesek a jogi követelés vagy jog megállapításához, gyakorlásához
vagy védelméhez; vagy a feldolgozás tudományos, történeti vagy statisztikai célból történik,
amelyet közérdekből végeznek.
 A korlátozás joga
Még abban az esetben is, ha az érintett nem követelheti meg a Belden-től hogy törölje a
személyes adatait, az érintett korlátozhatja azokat a célokat, amelyek érdekében a Belden
feldolgozhatja személyes adatait. A Belden feldolgozási tevékenységei korlátozhatók, ha: az
adatok pontossága vitatott; a feldolgozás jogellenes, és az érintett a törlés helyett korlátozást
kér; a Beldennek már nincs szüksége az adatokra az eredeti célja érdekében, de az adatokra
továbbra is szükség van a törvényes jogok létrehozásához, gyakorlásához vagy védelméhez;
vagy törlési kérelem esetén figyelembe kell venni a kényszerítő erejű jogos okokat.
 Az adathordozhatósághoz való jog
Bizonyos esetekben az érintett kérheti, hogy a Belden továbbítsa (vagy "portálja") a
személyes adatait egy másik szervezetnek. Az adathordozhatósághoz való jogok csak akkor
alkalmazandók, ha a szóban forgó adatokat az érintett bocsátotta az adatkezelő részére,
automatikusan került feldolgozása, és feldolgozásra vagy hozzájárulás vagy a szerződés
teljesítésének jogalapján került sor.
 Arra vonatkozó jog, hogy az érintettre ne terjedjen ki az automatizált döntéshozatal
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Ha a Belden automatizált (azaz gép által vezérelt) döntéseket hoz az érintettről anélkül, hogy
embert vonna be a döntéshozatali eljárásba, és ez a döntés hatással van az érintettre, akkor
jogában áll kérni a döntés felülvizsgálatát annak meghatározása érdekében, hogy egy ember
azonos döntésre jutott-e.
 A közvetlen marketinggel szembeni kifogáshoz való joga
Ha aBelden e-mailben vagy más elektronikus úton (pl. SMS-ben) küld
marketingkommunikációt, akkor az érintettnek jogában áll megkövetelni a Beldentől az
ilyen kommunikáció küldésének befejezését
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B. függelék
Belden Inc.
Adathozzáférési kérelem érintettek részére űrlap
A Belden Inc., beleértve a leányvállalatait és társult vállalkozásait is világszerte, becsben tartja munkatársai,
ügyfelei, partnerei, beszállítói, értékesítői és mások adatvédelmi jogait. Az EU általános adatvédelmi rendelete (a
továbbiakban: GDPR) előírása szerint az Európai Unió lakosai jogosultak arra, hogy meghatározott lekérdezéseket
nyújtsanak be számunkra a Belden személyes adatok feldolgozására vonatkozó eljárásairól. Annak érdekében,
hogy érintett általi adathozzáférési kérelmet nyújtson be a GDPR alapján , kérjük, töltse ki ezt az űrlapot, és küldjön
egy példányt az adatvédelmi csapatunknak a Belden.Privacy@belden.com címre. A kitöltött kérelmet a
beérkezésekor feldolgozzuk és a GDPR által előírt határidőn belül válaszolunk. Ha további információkra van
szükség, ideértve, de nem kizárólagosan, az Ön személyazonosságának igazolását is, akkor kapcsolatba lépünk
Önnel az ezen az űrlapon megadott kapcsolattartási adatok felhasználásával A kérelemhez kapcsolatban megadott
információk feldolgozása kizárólag az Ön kérelmének feldolgozása és megválaszolása céljából történik.
A
JELEN
ŰRLAP
BENYÚJTÁSÁTÓL
ELTÉRŐ
MÓDON
BENYÚJTOTT
ÉRVÉNYTELENNEK KELL TEKINTENI, ÉS AZOKAT EL KELL UTASÍTANI.

KÉRELMEKET

Ha nem tölti ki az alább megadott mezőket, előfordulhat, hogy nem tudunk kapcsolatba lépni Önnel, és nem tudjuk
megfelelően feldolgozni a kérelmét. Ebben az esetben utólagosan elérhetjük Öntől az ilyen információkat, és a
kérelem feldolgozását mindaddig elhalaszthatjuk amíg az információt át nem adja számunkra.
1.

Név ___________________________________.

2.

Tartózkodási ország ________________________________.

3.

Kapcsolat a Beldennel vagy annak egyik leányvállalatával vagy társvállalataival (kérjük, jelölje be az
összes érvényes választ):
☐Ügyfél
☐Potenciális alkalmazott
☐Korábbi ügyfél
☐Beszállító
☐Leendő ügyfél
☐Egyéb(kérjük, részletezze):
_______________
☐Munkavállaló
☐Korábbi alkalmazott

4.

Belden leányvállalat vagy márka, amellyel kapcsolatban áll. E kérdés céljából, minden leányvállalat
magában foglalja a külföldi társvállalatokat is. Kérjük, jelölje be az összes érvényes választ:
☐Alpha Wire
☐PPC Broadband
☐Belden Inc.
☐ProSoft
☐Belden Deutschland GmbH
☐SAM
☐Coast Wire & Tech
☐Hirschmann Automation & Control
GmbH
☐GarrettCom
☐Grass Valley
☐Lumberg Automation
☐Poliron

☐Softel
☐Thinklogical
☐Tofino Security
☐Tripwire
☐West Penn Wire
☐Egyéb (Kérjük, pontosítsa):
_______________
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5.

A kérés jellege (kérjük, jelölje be az összes érvényes választ):
☐ Kicsoda Ön? Miért és hogyan dolgozzák
fel az adataimat? ( Alapinformációk)
☐Kérem erősítse meg, hogy feldolgozza
személyes adataimat, kérem adja meg
feldolgozási
tevékenységeinek
összefoglalóját és küldjön egy példányt a
birtokában lévő személyes adataimról
(Hozzáférés)

☐ Kérjük, fejezze be a személyes
adataimnak az alábbiakban leírt célokra
történő
használatát.
(
Használatra
vonatkozó korlátozás)
☐ Nem értek egyet azzal, hogy jogos érdeke
fűződik az adatok feldolgozásához. Kérjük,
hagyja abba az ilyen feldolgozást. ( Kifogás
a használattal szemben)

☐ Adja meg az adataimat számomra vagy
egy új adatkezelőnek géppel olvasható
formátumban. ( Adathordozhatóság)

☐Kérem, ne küldjenek további közvetlen
marketing
anyagokat
(Közvetlen
marketinggel szembeni kifogás)

☐ Kérjük, helyesbítse a személyes
adataimban fellelhető bizonyos hibákat (a
további részleteket adja meg alább). (
Helyesbítés)

☐ Kérem, ne használja fel személyes
adataimat az engem érintő az automatizált
döntések meghozatalához ( Az automatizált
feldolgozással szembeni kifogás)

☐ Kérjük, törölje a birtokában lévő, velem
kapcsolatos személyes adatokat. Kérjük,
adjon meg részleteket az alábbiakban
biztosított helyen. ( Törlés)

☐Egyéb (kérjük, adjon meg további
részleteket az alábbiakban biztosított helyen.

Továbbá kérjük, hogy szövegesen is foglalja össze aggodalmát vagy kérését, és határozza meg, hogy mely
a GDPR (azaz a GDPR 17. és a 18. cikke ) által meghatározott törvényes indokra alapozza kérését, mert ez
lehetővé teszi számunkra, hogy a lehető leghatékonyabban kezeljük kérését:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
________________________________
6.

Email cím: _______________________________.

7.

Ha ezt az űrlapot a Belden (vagy leányvállalataink vagy társvállalatainak) partnereként, ügyfeleként,
beszállítójaként vagy partnereként, tehát a munkavállalótól vagy a tanácsadótól eltérő módon küldi, kérjük,
adja meg a kapcsolat időpontjában fennálló munkáltatójának nevét : ________________________.

8.

Aláírás:___________________________.
Dátum:_______________________________.
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