Online adatvédelmi szabályzat
Hatálybalépés napja: 2018. május 25.
A jelen Adatvédelmi szabályzat célja annak ismertetése, hogy miként gyűjtünk,
használunk fel és osztunk meg adatokat, a személyes adatokat is ideértve, a fent
meghatározott naptól hatályos Adatvédelmi szabályzathoz kapcsolódó AP Wireless
weboldalainkon (a továbbiakban külön-külön említve: weboldal)
A weboldal
használatával és adatok megadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy a jelen Szabályzatban
foglalt feltételek szerint használhassuk és megoszthassuk az Ön adatait.
Személyes adat: minden olyan adat, amely lehetővé teszi számunkra az Ön
személyének közvetlen vagy közvetett azonosítását, így különösen az Ön email-címe,
neve, szállítási és számlázási címe, telefonszáma, cégneve, hitelkártyaadatai, valamennyi
azonosító jele, illetve az Ön testi, fiziológiai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező.
E weboldal felkeresésével és szolgáltatásaink felhasználásával Ön kifejezetten
elfogadja a jelen Adatvédelmi szabályzatban foglalt feltételeket és a Felhasználási
feltételeinket.
AZ EU 2016/679 általános adatvédelmi rendeletének (a továbbiakban: GDPR)
alkalmazásában az adatkezelő az AP Wireless Infrastructure Partners, LLC (székhely:
9373 Towne Centre Drive, Suite 200, San Diego, CA 92121 United States).
Az adatgyűjtés köre és az adatok felhasználásának módja
Amikor Ön felkeresi a weboldalt, automatikus adatgyűjtésre kerül sor, beleértve az
Ön hálózati eszközének IP-címét, valamint statisztikai adatokat arról, hogy Ön miként
használja a weboldalt. Ebbe beletartozhatnak az Ön által megtekintett illetve keresett
oldalak, az oldalak válaszideje, letöltési hibák, egyes oldalak megtekintési ideje, az
oldalakon folytatott interakciókkal (pl. görgetés, kattintás, egérmutató-föléhúzás)
kapcsolatos adatok, illetve az oldalról való elnavigálás módja. Csak abban az esetben
kezeljük személyes adatként ezeket az adatokat, ha az általunk kezelt egyéb személyes
adatokkal társítva alkalmasak az Ön személyének azonosítására, vagy ha az irányadó
jogszabályok erre köteleznek bennünket.
Ön böngészheti névtelenül a weboldalunkat, vagy választhatja azt is, hogy adatokat
közöl velünk. Azokat az adatokat gyűjtjük, amelyeket Ön az oldal felkeresése során
megad, ideértve a regisztrációs adatokat (az Ön neve, e-mail vagy postacíme,

telefonszáma, felhasználóneve és jelszava), kapcsolati adatok, amennyiben Ön
információkéréssel fordul hozzánk (e-mail cím, telefonszám), illetve fizetési adatok (név,
számlázási és szállítási cím, bankkártya-adatok, e-mail cím és telefonszám). Gyűjthetünk
adatokat Öntől az Önnel létesített üzleti tranzakció megkötésével kapcsolatosan Ön által
meghatározott jellemzőkről is. Amikor Ön adatokat közöl velünk, azt várjuk, hogy az
adatok pontosak és aktuálisak legyenek.
Az Ön személyes adatainak felhasználására a felhasználás időpontjában hatályos
Adatvédelmi szabályzatban foglalt feltételek megfelelően kerül sor. Abban az esetben
kezeljük az Ön személyes adatait, ha (1) Ön hozzájárulását adta ahhoz, ami bármikor
visszavonható, (2) ha az adatkezelés szükséges egy olyan szerződés teljesítéséhez,
amelynek Ön is részese, (3) ha jogszabály kötelez bennünket erre, (4) ha az adatkezelés
szükséges az Ön vagy egy másik személy elemi érdekeinek védelméhez, vagy (5) ha az
adatkezelés szükséges a mi jogos üzleti érdekeink érvényesítéséhez, kivéve, ha az Ön
jogai és érdekei felülírják a mi érdekeinket. Az általunk gyűjtött személyes adatokat jogos
üzleti érdekeink érvényesítéséhez használjuk fel, mint például a weboldalunk
minőségének javítása, üzleti növekedésünk, valamint ajánlattétel az általunk, kapcsolt
vállalkozásaink vagy harmadik személyek által kínált olyan termékekre illetve
szolgáltatásokra vonatkozóan, amelyek a megítélésünk szerint számot tarthatnak az Ön
érdeklődésére. Ez magában foglalhatja egyebek között az alábbiakat:
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•

Válaszadás az Ön kéréseire

•

Szolgáltatásnyújtás az Ön részére, ideértve az ügyfélszolgálatot is

•

Értesítések küldése Önnek aktuális szolgáltatásainkról, a fejlesztés alatt lévő
új szolgáltatásainkról, valamint az Ön számára elérhető lehetőségekről

•

Az Ön figyelmének
továbbfejlesztésére

•

Kommunikáció Önnel az Ön és közöttünk létrejött illetve potenciális
tranzakciókkal kapcsolatosan

•

Amennyiben Ön már az ügyfeleink közé tartozik, az Ön számlájának
kezelése, a fizetési tranzakciók feldolgozását is ideértve

•

Üzleti vállalkozásunk növelése

•

Annak biztosítása, hogy a weboldalunk és a szolgáltatási funkcióink
hatékonyak legyenek az Ön számára

•

Weboldalunk biztonságának fenntartása

felhívása

szolgáltatásaink

új

jellemzőire

és

•

Reklámtevékenységünk és szolgáltatásaink hatékonyságának felmérése
illetve megállapítása,

Az Ön kapcsolati adatait arra használjuk, hogy válaszoljunk az Öntől érkező
megkeresésekre, illetve tájékoztassuk Önt termékeinkről és szolgáltatásainkról. Mindent
megteszünk annak érdekében, hogy csak olyan adatokat gyűjtsünk, amelyek indokoltak
és szükségesek ahhoz, hogy szolgáltatásokat nyújtsunk Önnek, és válaszolhassunk az
Öntől érkező megkeresésekre.
Sütiket és hasonló technológiai eszközöket használunk összesített (nem
személyes) adatok gyűjtéséhez a weboldal látogatóink által történő használatával
kapcsolatosan, valamint azért, hogy emlékezni tudjunk az Ön felhasználói beállításaira és
preferenciáira, amikor legközelebb felkeresi a weboldalunkat. Bizonyos sütik feltétlenül
szükségesek a weboldalunk működéséhez (a továbbiakban: feltétlenül szükséges sütik).
E sütik teszik lehetővé azon szolgáltatások biztosítását, amelyeket Ön kifejezetten kért
tőlünk. Addig maradnak e sütik az Ön hálózati eszközén, amíg a weboldalunk felkeresését
követően Ön be nem zárja a böngészőjét. Bizonyos sütik arra szolgálnak, hogy névtelen
adatokat gyűjtsünk az Ön által felkeresett oldalakról (a továbbiakban: teljesítményt
biztosító sütik). Teljesítményt biztosító sütiket használhatunk például annak nyomon
követésére, hogy melyek a leglátogatottabb oldalak, mi az egyes oldalak közötti
kapcsolódás leghatékonyabb módja, továbbá annak meghatározására, hogy miért kapnak
bizonyos oldalak hibaüzeneteket. Addig maradnak e sütik az Ön hálózati eszközén, amíg
a weboldalunk felkeresését követően Ön be nem zárja a böngészőjét. Bizonyos sütik
segítségével emlékezni tudunk az Ön által választott funkciókra annak érdekében, hogy
javíthassuk az Ön felhasználói élményét (a továbbiakban: funkcionális sütik) Ezek a
funkcionális sütik hosszabb ideig maradnak az Ön hálózati eszközén. Amikor újra felkeresi
a weboldalunkat, felismerjük a funkcionális sütiket, amelyek segítségével emlékezni
tudunk az Ön preferenciáira, illetve automatikusan be tudjuk Önt léptetni a weboldalra.
Előfordulhat, hogy a rendszerünkben tárolt személyes adatok társításra kerülnek
funkcionális sütikkel, de maguk a funkcionális sütik nem tartalmaznak semmiféle
személyes adatot Önről. Végezetül, használhatunk ún. célcsoport-meghatározó reklám
sütiket is, amelyek az Ön böngészési szokásairól gyűjtenek adatokat annak érdekében,
hogy az Ön számára releváns és érdekes hirdetések jelenjenek meg a weboldalon. A
sütikre és azok működési módjára vonatkozó további általános információ itt található:
www.allaboutcookies.org. Az európai unióbeli látogatók a www.youronlinechoices.com/uk
oldalon találhatnak további információt erről a sütitípusról.
Előfordul, hogy időről időre lehetővé tesszük bizonyos kiválasztott harmadik
személyek számára, hogy sütiket helyezzenek el a weboldalon annak érdekében, hogy
jobb betekintést biztosítsanak számunkra a weboldal felhasználásába és a felhasználók
demográfiai adataira vonatkozóan, amelyek révén az Ön számára releváns hirdetéseket
jeleníthetünk meg a weboldalon. Amikor egy felhasználó felkeresi a mi weboldalunkat, e
harmadik személyek adatokat gyűjthetnek az adott személy online tevékenységéről úgy
egy bizonyos időtávlatot, mint a különböző weboldalak közötti navigációját illetően.
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Megengedhetjük harmadik személynek minősülő szolgáltatóknak azt is, hogy sütiket
helyezzenek el a weboldalunkon analitikai illetve marketing funkciók ellátása céljából,
amely esetben Ön értesítést kap e sütikről, és dönthet azok felhasználásának
engedélyezéséről. Az ilyen harmadik személytől származó sütik használatát illetve az ily
módon gyűjtött adatok kezelését nem mi felügyeljük, és nem vállalunk felelősséget e
harmadik személyek cselekedeteiért és az általuk követett irányelvek betartásáért sem.
Nem használunk olyan technológiát, amely alkalmas az Ön internetes
böngészőjétől érkező „ne kövess” (Do Not Track, röviden: DNT) jelzés felismerésére.
A weboldalon közvetlenül a szolgáltató által elhelyezett, illetve harmadik személytől
származó sütiket és azok alkalmazásának céljait az alábbi táblázatban ismertetjük:

Sütitípusok

Ki
felügyeli A sütik letiltásának módja
ezeket a sütiket

Feltétlenül szükséges sütik -

AP Wireless

E sütik feltétlenül szükségesek a
weboldal szolgáltatásainak
biztosításához, ezért nem lehet
letiltani azokat. Lehetőség van
azonban törlésükre vagy
blokkolásukra a böngésző
„Beállítások” menüpontjában.

AP Wireless

E sütik törölhetők vagy blokkolhatók a
böngésző „Beállítások”
menüpontjában.

E sütik a weboldal
működéséhez szükségesek.
Közéjük tartoznak, példának
okáért, azok a sütik, amelyek
lehetővé teszik az Ön
számára a weboldalaink
biztonságos területeire való
bejelentkezést, valamint a
bevásárlókosár és az
elektronikus számlázás
használatát.
Teljesítményt biztosító és
funkcionális sütik
E sütik arra szolgálnak, hogy
segítsenek felismerni Önt,
amikor visszatér a
weboldalra. Ezáltal testre
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-

szabhatjuk az Önnek kínált
tartalmunkat, és
emlékezhetünk az Ön
preferenciáira (például nyelv
illetve régió választása), de
ezek a sütik nem feltétlenül
szükségesek a weboldal
működéséhez .
Analitikai vagy
testreszabást segítő sütik

-

AP Wireless

-

Google
Universal
Analytics

E sütik arról gyűjtenek
adatokat, hogy a
felhasználók miként lépnek
be a weboldalra, és hogyan
navigálnak ott. Összesített
formában használjuk ezeket
az adatokat, azért, hogy
javítsuk a weboldal
működését, vagy az Ön
érdeklődésének megfelelően
testre szabhassuk a
weboldalt.
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E sütik törölhetők vagy blokkolhatók a
böngésző „Beállítások”
menüpontjában.
Alternatív lehetőségként kövesse az
alábbi linkeket a sütik letiltásához:
-

Reklám sütik

-

Quantcast

E sütiket arra használjuk,
hogy relevánsabbá tegyük a
weboldalon megjelenő
hirdetéseket az Ön számára
. E sütik megakadályozzák,
hogy újra megjelenjenek
bizonyos hirdetések, és
biztosítják a hirdetések
megfelelő formában való
megjelenését. Bizonyos

-

Doubleclick

Google Universal Analytics
https://tools.google.com/dlpage/ga
optout

E sütik törölhetők vagy blokkolhatók a
böngésző „Beállítások”
menüpontjában.
Alternatív lehetőségként kövesse az
alábbi linkeket a sütik letiltásához:
-

Quantcast:
https://www.quantcast.com/optout/

harmadik személytől
származó sütik nyomon
követhetik a felhasználók
különböző weboldalakon
történő navigációját, és a
személyes érdeklődésüknek
megfelelő hirdetéseket
jelenítenek meg.

-

Doubleclick:
https://www.google.com/settings/a
ds/plugin

Ezen túlmenően, Önnek lehetősége
van megválasztani a reklám sütiket az
alábbi weboldalakon:

Közösségi média sütik

-

Twitter

E sütik lehetővé teszik
számunkra, hogy közösségi
média funkciókat
integrálhassunk a
weboldalra, és egyúttal
hirdetési célokra is
használhatók.

-

YouTube

-

http://www.aboutads.info/choices/,

-

http://www.networkadvertising.org/
choices/; vagy

-

http://youronlinechoices.com/.

E sütik törölhetők vagy blokkolhatók a
böngésző „Beállítások”
menüpontjában (lásd alább a
„Hogyan kezelhetem a sütiket?” c.
pontot)
Alternatív lehetőségként kövesse az
alábbi linkeket a sütik letiltásához:
-

Twitter:
https://twitter.com/personalization

-

YouTube:
https://support.google.com/ads/an
swer/2662922?hl=en-GB

Gyermekek személyes adatainak védelme
Ez a weboldal nem 13 év alatti gyermekek számára készült, és nem is célja, hogy
vonzó legyen számukra. Nem gyűjtünk tudatosan adatokat 13 év alatti gyermekektől.
Amennyiben még nem töltötted be a 13. életévedet, kérjük, hogy ne adj meg nekünk
semmiféle adatot.
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Az Ön adataihoz és felhasználói beállításaihoz való hozzáférés
Ön bármikor frissítheti, módosíthatja vagy törölheti személyes adatait, ha
kapcsolatba lép velünk az alábbi címen: privacy@apwip.com Lehet, hogy hitelesítési
adatokat kérünk majd az Ön személyazonosságának megállapítása céljából, ás 20 napon
belül eleget teszünk a kérésének. Amennyiben azt kéri, hogy töröljük az Ön adatait,
előállhat olyan eset, hogy jogi vagy egyéb megfelelőségi okokból nem áll módunkban
törölni az adatokat. Értesíteni fogjuk Önt, ha ilyen helyzet áll elő.
A tőlünk kapott e-mailekben szereplő utasítások szerint a „leiratkozás” funkcióra
kattintva választhatja azt is, hogy a továbbiakban nem fogad tőlünk e-mailt. Ez nem
akadályoz meg bennünket abban, hogy e-maileket küldjünk Önnek az Ön nálunk vezetett
számlájáról és a velünk kötött tranzakcióiról.
Lehetősége van törölni vagy blokkolni a sütiket a böngésző olyan módon történő
beállításával, hogy elutasítson minden sütit vagy csak bizonyos kiválasztott weboldalak
számára engedélyezze sütik elhelyezését. Előfordulhat, hogy a sütik blokkolása esetén
csorbul a weboldal működőképessége. és bizonyos jellemzők egyáltalán nem
funkcionálnak majd.
Az Ön személyes adatainak megosztása
Az alábbi esetekben oszthatjuk meg az Ön személyes adatait kapcsolt
vállalkozásainkon kívüli harmadik személyekkel: (1) az Ön kérésére illetve az Ön
engedélyével; (2) amennyiben az adatszolgáltatásra az Ön számára végzett tranzakció
lebonyolításához van szükség; (3) amennyiben törvény vagy más jogszabály, kormányzati
vagy annak megfelelő egyéb államigazgatási szervtől kapott megkeresés, bírósági végzés
illetve idézés kötelez bennünket az adatközlésre, továbbá, ha a saját Felhasználási
feltételeink vagy más megállapodások betartásához, jogos érdekeink, tulajdonunk,
biztonságunk védelméhez, felhasználóink vagy más személyek (így például csalás elleni
védelemért az ügynökséghez folyamodó fogyasztó stb.) jogos érdekei, tulajdona,
biztonsága védelméhez szükséges az adatok közlése; (4) amennyiben az adatközlésre
szolgáltatások vagy vagyoni eszközök vásárlásának, átadásának illetve eladásának
részeként kerül sor (pl. abban az esetben, ha lényegében valamennyi vagyoni eszközünket
megszerzi egy másik fél, az ügyféladatok az átadásra kerülő eszközök részét képezhetik);
(5) amennyiben az adatközlésre ügynökeink, külső értékesítési partnereink illetve
szolgáltatóink részére, a mi nevünkben végzett funkciók végrehajtása céljából kerül sor (pl.
adatelemzés, marketing támogatás nyújtása, ügyfélszolgálati tevékenység, rendelésfeldolgozás stb.); vagy (6) a jelen Adatvédelmi szabályzatban meghatározott egyéb
esetekben.
Kizárólag olyan megbízható harmadik személyeknek adjuk át az Ön személyes
adatait, akik megfelelő garanciát nyújtanak az általuk végzett adatfeldolgozásra vonatkozó
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biztonsági intézkedések technikai és szervezeti feltételeire vonatkozóan, és akik kötelezik
magukat ezen intézkedések betartására.
Amennyiben harmadik személyek a mi nevünkben kezelnek személyes adatokat,
szerződésben vagy más módon kötelezzük őket arra, hogy az irányadó jogszabályok
szerint végezzék a személyes adatok kezelését. E szerződés előírja többek között azt is,
hogy a harmadik személy és a képviselője kizárólag a mi utasításaink szerint, illetve a
jogszabályok által megengedett módon járhat el.
Társaságunk jogában áll megosztani az Ön személyes adatait kapcsolt
vállalkozásainkkal.
Nem osztjuk meg az Ön információt harmadik személyekkel az ő marketing céljaik
érdekében.
E szerződés előírja többek között azt is, hogy a harmadik személy és a képviselője
kizárólag a mi utasításaink szerint, illetve a jogszabályok által megengedett módon járhat
el.
Biztonság
Minden ésszerű technikai, adminisztratív és fizikai intézkedést megteszünk a
rendszerünkben tárolt adatok jogosulatlan felhasználása, elvesztése vagy módosítása
ellen.
Az Ön által rendelkezésünkre bocsátott adatokat korlátozott hozzáférésű,
biztonságos létesítményekben elhelyezett szervereken tároljuk, az ilyen jellegű adatok
biztonságának védelme érdekében kidolgozott protokoll és eljárási rend szerint.
Szabványos SSL (Secure Socket Layer) technológiát használunk a weboldalunkra átvitt
adatok védelmére. Ugyanakkor egyetlen szerver, számítógép, kommunikációs hálózat
vagy rendszer, illetve az interneten történő adatátvitel biztonsága sem garantálható 100%os mértékben. Következésképpen, bár minden tőlünk elvárható intézkedést megteszünk
a felhasználók adatainak védelmére, nem tudjuk biztosítani vagy szavatolni az Ön által
nekünk átadott adatok biztonságát. Az Ön bejelentkezési adatait felhasználó utasításokat
úgy tekintjük, hogy Ön engedélyezte az adott utasítást.
Hol tároljuk az adatokat
Az általunk Öntől gyűjtött információkat és adatokat átvihetjük az amerikai egyesült
államokbeli szervereinkre, hogy ott tároljuk azokat. Az adatok kezelését is végezheti az
Amerikai Egyesült Államokban vagy az Ön hazájában működő olyan személyi
állományunk, amely nekünk vagy valamely beszállítónknak dolgozik. Személyes adatainak
megadásával Ön hozzájárul az adatainak ilyen módon történő átviteléhez, tárolásához és
kezeléséhez.
Más weboldalakhoz csatlakozó linkek
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Jogunkban áll megengedni másoknak, hogy linkkel csatlakozzanak ehhez a
weboldalhoz vagy a saját oldalukhoz csatlakozó linket helyezzenek el a mi weboldalunkon.
Mi nem hitelesítjük ezeket a weboldalakat, és nem vállalunk felelősséget más oldalakért
vagy azok adatvédelmi szabályzatáért. Kérjük, hogy adatok átadása előtt olvassa el az
adott weboldalra vonatkozó adatvédelmi szabályzatot.
Az Adatvédelmi szabályzat módosítása
Üzleti vállalkozásunk növekedése és változásai során sor kerülhet a jelen
Adatvédelmi szabályzat módosítására is. Mindenkor az abban az időpontban hatályos
szabályzat irányadó az Ön adatainak általunk történő felhasználására, amikor Ön a
weboldalunkat használja. Lényeges változtatás esetén közzétesszük az átdolgozott
Adatvédelmi szabályzatot és annak hatálybalépési napját ezen a weboldalon. Kérjük, hogy
időről időre ellenőrizze a weboldalon, hogy nem került-e sor módosításra.
EU-USA adatvédelmi pajzs
Az AP Wireless eleget tesz az USA Kereskedelmi Minisztériuma által kidolgozott
EU-USA adatvédelmi pajzs keretrendszerében az Európai Unió tagállamaiból átadott
személyes adatok gyűjtésére, felhasználására és megőrzésére vonatkozóan
meghatározott előírásoknak. Tanúsítottuk, hogy betartjuk az adatvédelmi pajzs
értesítésekre, választási lehetőségre, az adatok továbbításával kapcsolatos felelősségre
vonhatóságra, a biztonságra, az adatvédelemre, az adatkezelés korlátozásának céljaira,
az adatokhoz való hozzáférésre, a jogorvoslatra és jogérvényesítésre, valamint a
felelősségre vonatkozó elveit. A jelen Adatvédelmi szabályzat és az adatvédelmi pajzs
elvei közötti ellentmondás esetén az adatvédelmi pajzs elvei az irányadók. Kérjük, hogy
az adatvédelmi pajzs rendszerére vonatkozó további információért, valamint a
weboldalunk
tanúsítványának
megtekintésére
látogasson
el
a
https://www.privacyshield.gov/ weboldalra.
Az EU-USA adatvédelmi pajzs elveinek megfelelően az AP Wireless kötelezi magát
az Ön adatainak védelmével, valamint az Ön személyes adatainak általunk történő
gyűjtésével és felhasználásával kapcsolatos panaszainak kivizsgálására és rendezésére.
Az Európai Unióban élő magánszemélyek a jelen Adatvédelmi szabályzattal kapcsolatos
kérdéseikkel és panaszaikkal először az AP Wireless társaság adatvédelmi részlegével
forduljanak az alábbi címen:
AP Wireless Infrastructure Partners, LLC
9373 Towne Centre Drive
Suite 200
San Diego, CA 92121 USA
Attn: Privacy
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Az AP Wireless kötelezettséget vállalt továbbá arra, hogy az EU-USA adatvédelmi
pajzs elveinek értelmében az adatvédelemmel kapcsolatos megoldatlan panaszokat az
Amerikai Egyesült Államokban működő AAA elnevezésű non-profit alternatív vitarendezési
szolgáltató elé terjeszti. Amennyiben Ön nem kap időben visszaigazolást panaszának
beérkezéséről, vagy ha az Ön számára nem elfogadható módon kezeltük a panaszát,
kérjük, hogy további információért vagy panasz benyújtása céljából vegye fel a kapcsolatot
az AAA szolgáltatóval, vagy látogasson el annak honlapjára a (www.adr.org) internetes
címen. Az AP Wireless kinyilvánította kötelezettségvállalását arra vonatkozóan is, hogy
együttműködik az EU adatvédelmi hatóságaival az EU-ból átadott, munkaviszony
keretében használt humánerőforrás-adatokkal kapcsolatosan. Bizonyos korlátozások
mellett Önnek lehetősége van az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma és az
Európai Bizottság által felállítandó, adatvédelmi pajzzsal foglalkozó testület keretén belüli
kötelező választott bíráskodást is igénybe venni. Az AP Wireless az Egyesült Államok
Szövetségi Kereskedelmi Bizottságának (FTC) vizsgálati és végrehajtási hatálya alá
tartozik.
Bizonyos típusú személyes adatokra az adatvédelmi pajzzsal összhangban lévő
egyéb, adatvédelemmel kapcsolatos követelmények és szabályzatok vonatkoznak. Így
például, az AP Wireless ügyfeleit érintő és/vagy tőlük kapott személyes adatok
tekintetében az érintett ügyféllel kötött megállapodást, illetve a számára küldött
értesítésben foglaltakat, valamint a további irányadó jogszabályokat és szakmai
szabványokat, míg a személyi állományunkkal kapcsolatos személyes adatok tekintetében
a humán erőforrásainkra vonatkozó belső szabályzatunkat is figyelembe kell venni.
Ön kérheti az általunk tárolt személyes adatainak helyesbítését, frissítését, illetve
módosítását. Kérjük, hogy adatainak frissítéséhez az alábbiakban ismertetett módon
vegye fel velünk a kapcsolatot. Felhívjuk a szíves figyelmét arra, hogy mielőtt bármiféle
módosítást végezhetünk az Ön adataiban, meg kell győződnünk arról, és dokumentálnunk
kell, hogy az Ön személye megegyezik a módosítást kérő személyével. Amennyiben
megtagadjuk kérését, lehetősége van fellebbezni a döntés ellen, továbbá fellebbezést
benyújtani valamennyi egyéb rendezetlen kéréssel, panasszal és vitával kapcsolatban.
Azokra a jogszabályokra is tekintettel, amelyek időről időre kötelezhetnek
bennünket személyes adatoknak egy bizonyos ideig történő megőrzésére, tiszteletben
fogjuk tartani az Ön pontatlan személyes adatainak helyesbítésére irányuló kéréseit.
Egyéb esetben addig őrizzük meg az Ön személyes adatait. amíg megítélésünk szerint
segítenek nekünk a jelen Adatvédelmi szabályzatban foglalt céljaink elérésében.
Önnek jogában áll megtudakolni, hogy őrzünk-e Önről személyes adatokat, és
kérhet másolatot is az ilyen személyes adatokról. Mielőtt elküldenénk Önnek bármiféle
személyes adatot, kérni fogjuk, hogy igazolja a személyazonosságát. Amennyiben nem
tudja igazolni a személyazonosságát, fenntartjuk a jogot arra, hogy megtagadjuk a
személyes adatok Önnek való megküldését. Mindent megteszünk azért, hogy a lehető
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leghamarabb válaszoljunk az Ön általunk őrzött személyes adatokkal kapcsolatos
kérésére.
Az Ön európai adatvédelmi jogai
Kizárólag az Európai Gazdasági Térségben (EGT) élő magánszemélyekre
érvényes A GDPR rendelkezéseinek értelmében Önnek bizonyos körülmények között
jogában áll (a) hozzáférést kérni az általunk Önről őrzött személyes adatokhoz és az
azokkal kapcsolatos információkhoz, (b) indokolatlan késedelem nélkül elérni a pontatlan
személyes adatok helyesbítését, (c) kérelmezni az Ön személyes adatainak törlését,
feltéve, hogy az AP Wireless társaság nem köteles megőrizni azokat valamilyen európai
illetve tagállami jogszabály alapján, vagy jogi igények előterjesztése, érvényesítése illetve
az azokkal szembeni védekezés céljából, (d) megakadályozni vagy korlátozni az Ön
személyes adatainak feldolgozását, a jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
illetve az azokkal szembeni védekezéshez szükséges mértékű adatkezelés kivételével; és
(e) kérelmezni az Ön személyes adatainak harmadik személy részére történő közvetlen
átadását, amennyiben ez technikailag lehetséges.
Továbbá, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az AP Wireless nem tett eleget a jelen
Adatvédelmi szabályzatban vagy az európai jogszabályokban foglalt valamely
kötelezettségének, Önnek jogában áll panaszt benyújtani egy európai unióbeli adatvédelmi
hatósághoz, így pl. az Egyesült Királyság informatikai biztosa hivatalához.
Hogyan léphet kapcsolatba velünk
E weboldal tulajdonosa és üzemeltetője az AP Wireless Infrastructure Partners,
LLC. Kapcsolattartási címünk: AP Wireless Infrastructure Partners, LLC, 9373 Towne
Centre Drive, Suite 200, San Diego, CA 92121.
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