ONLINE ADATVÉDELMI POLITIKA
Hatályba lépés napja: 2016. szeptember 12.
A jelen adatvédelmi politika arról ad tájékoztatást, hogyan gyűjtjük, használjuk fel, és osztjuk meg
az APWireless weboldalakon (a továbbiakban mindegyik: „Weboldal”) megadott információkat a fent
jelzett dátumtól hatályos adatvédelmi politika értelmében. A Weboldal használatával és az adatok
közzétételével hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a jelen adatvédelmi politika feltételei
szerint felhasználjuk és közzétegyük.
Adatok gyűjtése és felhasználása.
Minden alkalommal, amikor meglátogatja a Weboldalt, automatikusan információkat gyűjtünk,
beleértve az Ön eszközének IP-címét, valamint statisztikát készítünk a Weboldal használatáról.
A Weboldalon névtelenül is böngészhet, de személyes adatait is megadhatja nekünk. A weboldal
felkeresésekor összegyűjtjük az Ön által megadott adatokat, azaz a regisztrációs adatokat (a nevét,
e-mailcímét vagy levelezési címét, telefonszámát, felhasználónevét és jelszavát), illetve az
elérhetőségeit, ha információt kér tőlünk (e-mailcímét, telefonszámát), vagy fizetési adatait (név,
számlázási és szállítási cím, bankkártyaadatok, e-mailcím és telefonszám). Azokat az adatokat is
összegyűjthetjük, melyeket olyan esetben ad meg, ha üzleti tranzakciót szeretnénk bonyolítani
Önnel. Az Ön által megadott adatokat pontosnak és naprakésznek tekintjük.
Az összegyűjtött adatokat általános kereskedelmi célokra használjuk fel, például a Weboldalunk
fejlesztésére, üzleti tevékenységünk bővítésére, valamint társult vállalataink vagy harmadik felek
termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos olyan ajánlatok megtételéhez, melyek véleményünk
szerint értékelhetik Önt. A kereskedelmi célok közé tartozhatnak a következők:
 Megkeresésre adott válasz
 Szolgáltatások biztosítása, beleértve az ügyfélszolgáltatásokat
 Tájékoztatás küldése a jelenleg elérhető szolgáltatásainkról, fejlesztés alatt álló
szolgáltatásainkról, valamint az Ön számára elérhető egyéb lehetőségekről
 Figyelem felhívása a szolgáltatásaink új vagy bővített funkcióira
 Tájékoztatás a weboldalon bonyolított tranzakcióiról vagy potenciális tranzakcióiról
 Ha már meglévő ügyfelünk, a számlája kezelése, beleértve a fizetések feldolgozását
 Üzleti tevékenységünk bővítése
 Annak biztosítása, hogy Weboldalunk és szolgáltatásaink az Ön számára hatékony módon
működjenek
 Weboldalunk biztonságos és megbízható működésének fenntartása
 Hirdetéseink és tájékoztatásunk hatékonyságának mérése vagy megismerése
Az elérhetőségeit arra használjuk, hogy válaszoljunk megkereséseire, illetve tájékoztatást adjunk
termékeinkről vagy szolgáltatásainkról. Arra törekszünk, hogy kizárólag olyan adatokat gyűjtsünk,
melyek ésszerű okokból szükségesek ahhoz, hogy teljesítsük az Önnek nyújtott szolgáltatásokat
vagy válaszoljunk megkeresésére.
Sütik és hasonló technológiák használatával összesített (nem személyes) adatokat gyűjtünk a
Weboldal látogatók általi használatáról; így tud a Weboldalunk emlékezni Önre és felhasználói
beállításaira, amikor ismét felkeresi az oldalt. Bizonyos sütik alapvetőek a Weboldal működéséhez
(„alapvető sütik”). Ezek a sütik az Ön által kifejezetten kért szolgáltatások biztosításához
szükségesek. Egészen addig megmaradnak az eszközén, amíg a Weboldalunk felkeresése után
be nem zárja a böngészőjét. Bizonyos sütik név nélküli információkat gyűjtenek a meglátogatott
oldalakról („teljesítményjavító sütik”). Teljesítményjavító sütiket használunk többek között azért,
hogy figyeljük, mely oldalak a legnépszerűbbek, mikor a leghatékonyabbak az oldalak közötti
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hivatkozások, és miért fordulnak elő hibaüzenetek bizonyos oldalakon. Ezek a sütik egészen addig
megmaradnak az eszközén, amíg a Weboldalunk felkeresése után be nem zárja a böngészőjét.
Bizonyos sütik emlékeznek az Ön választásaira, hogy javuljon a felhasználói élmény („funkcionális
sütik”). Ezek a sütik hosszabb ideig megmaradnak az eszközén. Amikor újra felkeresi a
Weboldalunkat, felismerjük a funkcionális sütiket, és emlékszünk felhasználói beállításaira, vagy
lehetősége van arra, hogy automatikusan bejelentkezzen a Weboldalunkra. A rendszerünkben tárolt
személyes adatok kapcsolódhatnak funkcionális sütikhez, de a sütik maguk nem tartalmaznak
semmilyen személyes információt. Végezetül a „viselkedés alapú célzott hirdetési sütik” a
böngészési szokásokról gyűjtenek információt, hogy a megjelenített hirdetések relevánsak legyenek
az Ön érdeklődési területei szempontjából. A sütikről és működésükről általános információt
talál a következő weboldalon: www.allaboutcookies.org - Az Európai Unió polgárai a
www.youronlinechoices.com/uk weboldalon találnak további információt a sütik ezen típusáról.
Időként engedélyezzük bizonyos harmadik feleknek is, hogy sütiket helyezzenek el a
Weboldalainkon, melyek révén jobban megismerjük a Weboldalunk használatát vagy a felhasználók
demográfiai összetételét, illetve azért, hogy az Ön számára releváns hirdetéseket jelenítsünk meg.
Az ilyen harmadik felek adatokat gyűjthetnek a fogyasztók adott idő alatt és különböző oldalakon
végzett online tevékenységéről, amikor ezeket a weboldalakat felkeresik. Esetenként azt is
megengedjük bizonyos harmadik fél szolgáltatóknak, hogy elemzési vagy marketingcéllal sütiket
helyezzenek el a Weboldalunkon, de ilyen esetben Ön erről tájékoztatást kap, és ehhez hozzá kell
járulnia. Az ilyen harmadik felek sütijeinek használatára vagy a keletkező információ tartalmára
nincs befolyásunk, és nem vállalunk felelősséget az ilyen harmadik felek cselekedeteikért vagy
adatvédelmi irányelveiért.
Nem használunk a böngészőjéből érkező „követés letiltása” jel felismerésére szolgáló technológiát.
Gyermekek adatainak védelme.
A weboldal nem gyermekek számára készült, és nem célja, hogy 13 év alatti gyermekek
érdeklődését felkeltse. Tudatosan sohasem gyűjtünk adatokat 13 év alatti gyermekektől. Ha még
nem töltötte be a 13 éves életkort, ne adjon meg semmilyen személyes adatot!
A személyes adatokhoz és választásokhoz való hozzáférés.
A privacy@apwip.com e-mail címre küldött üzenetben bármikor frissítheti, módosíthatja vagy
törölheti személyes adatait. Ilyen esetben megkérhetjük, hogy erősítse meg személyazonosságát,
és 20 napon belül teljesítjük a kérését. Ha személyes adatainak törlését kéri, bizonyos körülmények
fennállása esetén, jogi vagy megfelelőségi okok miatt, nem törölhetjük az adatait. Ha ilyen helyzet
áll elő, erről tájékoztatjuk Önt.
Dönthet úgy is, hogy az általunk küldött bármely e-mailben található instrukciók követésével
„leiratkozik” és a továbbiakban nem kíván e-mail üzeneteket kapni tőlünk. Ezután már nem küldünk
Önnek e-mail üzenetet a fiókjával vagy a velünk bonyolított tranzakciókkal kapcsolatban.
A sütiket úgy is törölheti vagy blokkolhatja, hogy a böngészőjében beállítja az összes süti
elutasítását, vagy csak bizonyos weboldalakról származó sütik engedélyezését. Ha a
teljesítményjavító sütiket blokkolja, a Weboldalunk működése romolhat, és bizonyos funkciók
esetleg egyáltalán nem lesznek elérhetők.
Személyes adatok megosztása.
A következő esetekben fedhetjük fel személyes adatait tőlünk független harmadik félnek: (1) ha ezt
Ön kéri, vagy Ön ad erre felhatalmazást; (2) ha a megadott adatok egy tranzakció lebonyolításához
szükségesek; (3) ha az adatok megadása ahhoz szükséges, hogy megfeleljünk valamely törvény
követelményeinek, alkalmazandó rendelkezéseknek, kormányzati és kormányzati jellegű
kéréseknek, bírósági végzésnek vagy idézésnek, a használati feltételeinknek vagy egyéb
megállapodások feltételeinek érvényt szerezzünk, vagy megvédjük jogainkat, tulajdonunkat vagy
P. 2

biztonságunkat vagy más felhasználók, illetve egyéb személyek jogait, tulajdonát vagy biztonságát
(pl. adatok átadása egy fogyasztóvédelmi szervezetnek a csalás elleni védelem stb. érdekében); (4)
ha az adatok átadására szolgáltatás vagy eszköz vásárlása, átruházása vagy értékesítése
keretében kerül sor (pl. amennyiben egy másik fél lényegében eszközeinket teljes mértékben
felvásárolja, az átruházott információk részét képezik az ügyféladatok); (5) ha az adatokat
képviselőink, külső kereskedőink vagy szolgáltatóink kapják meg a nevünkben végzett feladatokhoz
(pl. adatelemzéshez, marketingtámogatáshoz, ügyfélszolgálati tevékenység végzéséhez,
rendelések feldolgozásához stb.); vagy (6) a jelen adatvédelmi politika rendelkezéseinek megfelelő
egyéb esetekben.
Elfordulhat, hogy társult vállalatainkkal osztjuk meg az adatait.
Harmadik feleknek nem osztjuk meg az adatait marketingtevékenységük támogatása céljából.
Nem magántermészetű, összesített vagy egyéb szempontból nem személyes adatnak minősülő
információkat, például a Termékeink használatára vonatkozó statisztikákat esetenként megosztjuk
társult vállalatainkkal és harmadik felekkel.
Biztonság.
A rendszerünkben tárolt adatokat ésszerűen elvárható technikai, adminisztratív és fizikai
intézkedések révén védjük bármilyen visszaélés, adatvesztés vagy adatmódosítás ellen. Az Ön által
megadott személyes adatokat olyan szervereken tároljuk, melyek biztonságos létesítményekben
vannak elhelyezve, ahol a hozzáférés korlátozott, és melyeket olyan protokollok és eljárások
védenek, melyek az ilyen adatok biztonságát hivatottak szolgálni. A weboldalunkon megadott
információkat szabványos SSL-technológiával védjük. Ugyanakkor egyetlen szerver, számítógép,
kommunikációs hálózat vagy rendszer, illetve semmilyen, az interneten keresztül végzett adatátvitel
esetében sem garantálható 100 százalékos biztonság. Bár arra törekszünk, hogy mindenképpen
megvédjük felhasználóink adatait, nem tudjuk teljes biztonsággal garantálni vagy szavatolni az Ön
által küldött adatok biztonságát. Amennyiben az Ön belépési adatainak felhasználásával kapunk
Öntől utasításokat, úgy tekintjük, hogy ez az Ön felhatalmazásával történik.
A személyes adatok tárolása.
Az Ön által megadott információt és adatokat esetenként az Amerikai Egyesült Államokban lévő
szervereinkre továbbítjuk, és azokat ott tároljuk. Ilyen esetekben az adatokat az Egyesült
Államokban dolgozó munkatársak dolgozzák fel, akik nekünk vagy valamely beszállítónknak
dolgoznak. A személyes adatainak megadásával hozzájárul az adatok ilyen módon való
továbbításához, tárolásához vagy feldolgozásához.
Más weboldalakra mutató hivatkozások.
Előfordulhat, hogy másoknak is engedélyt adunk arra, hogy erre a Weboldalra mutató
hivatkozásokat használjanak, vagy saját weboldalukra mutató hivatkozásokat helyezzenek el a mi
Weboldalunkon. Az ilyen weboldalakat máskülönben nem támogatjuk, és nem vállalunk
felelősséget más weboldalak adatvédelmi politikájáért. Mielőtt bármilyen személyes adatot megad,
kérjük, olvassa el az ilyen weboldalak adatvédelmi irányelveit!
Az adatvédelmi politika módosítása.
Ahogy üzleti tevékenységünk növekszik és változik, szükség lehet az adatvédelmi politika
módosítására. Személyes adatainak felhasználását mindig a Weboldal felkeresésekor éppen
érvényben lévő adatvédelmi politika határozza meg. Lényeges változások esetén a Weboldalon
felhívjuk a figyelmet a módosítás tényére, valamint a hatálybalépés időpontjára. Kérjük, időnként
ellenőrizze, nincs-e valamilyen változás az adatvédelmi politikában.
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EU-US Adatvédelmi pajzs.
Az APWireless megfelel az EU-US Adatvédelmi pajzs keretrendszerének, melyet az Egyesült
Államok Kereskedelmi Minisztériuma határoz meg az Európai Unió tagállamaiból származó
személyes adatok gyűjtése, felhasználása és megőrzése tekintetében. Igazoltuk, hogy tiszteletben
tartjuk az adatvédelmi pajzs által megfogalmazott, a következőkre vonatkozó alapelveket: értesítés,
választás, adatok továbbításával kapcsolatos elszámoltathatóság, biztonság, adatok sértetlensége
és felhasználásuk korlátozása, hozzáférés, valamint igénybevétel, érvényesítés és
felelősségvállalás. Amennyiben bármilyen ellentmondás merül fel a jelen adatvédelmi politikában
rögzített rendelkezések és az adatvédelmi pajzs alapelvei között, az adatvédelmi pajzs
alapelveit kell irányadónak tekinteni. Ha többet szeretne megtudni az adatvédelmi pajzs
programról, és szeretné megtekinteni a hitelesítésünket tartalmazó oldalt, keresse fel a
https://www.privacyshield.gov/ weboldalt!
Az EU-US Adatvédelmi pajzs alapelveinek megfelelően az APWireless vállalja, hogy az
adatvédelemmel, illetve a személyes adatok gyűjtésével és felhasználásával kapcsolatos
panaszokat megfelelő módon kezeli. Az Európai Unió polgárainak először a következő
elérhetőségen érdemes kapcsolatba lépni az APWirelesszel, ha kérdésük vagy panaszuk van a
jelen adatvédelmi felhívással kapcsolatban:
AP Wireless Infrastructure Partners, LLC
9373 Towne Centre Drive
Suite 200
San Diego, CA 92121 USA
Címzett: Privacy („Adatvédelem”)
Az APWireless továbbá vállalja, hogy az adatvédelemmel kapcsolatos bármilyen rendezetlen
panaszt az EU-US Adatvédelmi pajzs keretében az Egyesült Államokban működő, jogviták
rendezésével foglalkozó alternatív AAA nonprofit szervezet hatáskörébe utalja. Ha nem kap időben
visszajelzést panasza tudomásulvételéről, vagy ha nem kezeltük a panaszát az Ön számára
kielégítő módon, lépjen kapcsolatba az AAA-val, vagy látogassa meg a szervezet weboldalát
(www.adr.com); itt további információt kaphat vagy panaszt nyújthat be. Az APWireless azt is
vállalja, hogy az unióból valamilyen munkaviszony keretében továbbított személyes adatokkal
kapcsolatban együttműködik az uniós adatvédelmi hatóságokkal (DPA-kkal). Bizonyos korlátozott
feltételek mellett Önnek arra is lehetősége van, hogy kötelező érvényű döntőbíráskodási eljárást
kezdeményezzen, melyet az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma és az Európai Bizottság
által az adatvédelmi pajzs keretében létrehozott testület folytat le. Az APWireless a Szövetségi
Kereskedelmi Bizottság (FTC) vizsgálati és végrehajtási hatáskörének hatálya alá tartozik.
Bizonyos típusú személyes adatok esetében más adatvédelmi követelmények és irányelvek
lehetnek irányadók, melyek összeegyeztethetők az adatvédelmi pajzs rendelkezéseivel. Az
APWireless ügyfeleitől kapott és/vagy azokkal kapcsolatos személyes adatokra az ügyféllel kötött
konkrét megállapodások vagy az ügyfélnek küldött értesítések, illetve további alkalmazandó
rendelkezések és szakmai normák is vonatkozhatnak, az APWireless munkatársaira pedig a cég
belső személyügyi irányelvei irányadóak az ő személyes adataik tekintetében.
Bármikor kérheti, hogy javítsuk, frissítsük vagy módosítsuk az Önre vonatkozó személyes adatokat.
Ehhez lépjen kapcsolatba velünk az alább jelzett módon! Ne feledje, hogy mielőtt módosíthatnánk
személyes adatait, ellenőriznünk kell, hogy a változtatásokat kérő személy valóban az adatok
tulajdonosa! Ha kérését megtagadjuk, lehetősége van fellebbezést benyújtani, és ehhez bármilyen
más rendezetlen kérdés, panasz vagy vita esetében is joga van.
Kapcsolat.
Ezen Weboldal tulajdonosa és üzemeltetője az AP Wireless Infrastructure Partners, LLC. A
következő címen léphet kapcsolatba velünk: APWireless Infrastructure Partners, LLC, 9373 Towne
Centre Drive, Suite 200, San Diego, CA 92121.
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