ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT – SUN CHEMICAL – EMEA

1.

Bevezetés és Összefoglalás

1.1.

A Sun Chemical és vállalatcsoportja ezennel bizonyítja elkötelezettségünket az adatvédelem mellett
egy globális adatvédelmi program létrehozásával, hogy támogassuk a Személyes Adatok védelmét
szolgáló, vonatkozó adatvédelmi törvények és szabványok betartását. A jelen Adatvédelmi
Szabályzat, ideértve annak mellékleteit és al-szabályzatait (a továbbiakban együttesen a
„Szabályzat”) biztosítja az általános kereteket és meghatározza az általános követelményeket
annak biztosítása érdekében, hogy megfelelő, tisztességes, törvényes és átlátható módon
Dolgozzuk fel a Személyes Adatokat helyben és globálisan egyaránt. Emellett konkrét témákban
helyi szabályzatok és eljárások is alkalmazhatóak.

1.2.

A jelen Szabálytat összhangban áll a vonatkozó törvények és jogszabályok követelményeivel (és
egyes esetekben túlmutat azokon), különösen az EU Adatvédelmi Irányelveivel és bármely ezeket
megvalósító nemzeti törvénnyel, valamint a 2018 május 25.-én hatályba lépő (a 95/46/EC számú
Irányelv és a vonatkozó nemzeti törvények helyébe lépő) 2016/679 számú Általános Adatvédelmi
Rendelettel (“GDPR”). Egyes esetekben a hely törvények és jogszabályok korlátozóbbak lehetnek,
mint a jelen Szabályzat; ilyen esetben a korlátozóbb szabályokat kell követni ha Személyes Adatokat
Dolgoznak fel az adott joghatóság alatt. Ahol szükséges, időről időre, konkrétabb szabályokat
tartalmazó helyi kiegészítéseket lehet kiadni, amelyek ellentmondás esetén felülírják a jelen
Szabályzatot. Az érintett Sun Chemical jogi személy köteles betartani a jelen Szabályzatot és
bármely konkrét szabályzatot egyaránt, amely érvényes az adott joghatóságban.

2.

Meghatározások
„Adatkezelő” azt a természetes, vagy jogi személyt, közhivatalt, irodát, vagy egyéb testületet jelenti,
amely önállóan, vagy másokkal együttesen meghatározza a Személyes Adatok Feldolgozásának
céljait és módjait.
„Adat Alany” azt az azonosított vagy azonosítható természetes személyt jelenti, akire a Személyes
Adat vonatkozik. Adat alanyok például (i) munkavállalóink és családtagjaik; (ii) ideiglenes dolgozóink;
(iii) a Sun Chemical vállalatnál állást kereső jelöltek; (iv) beszállítóink és ügyfeleink személyi
állománya; (v) épületeink látogatói; és (vi) honlapunk felhasználói.
„Személyes Adat” bármely azonosított, vagy azonosítható természetes személyre („Adat Alany”)
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a személy, akit közvetlenül, vagy közvetetetten
azonosítani lehet, különösen egy azonosítóra való hivatkozással, mint az adott személy neve,
azonosítószáma, hely adata, online azonosítója, pszichológiai, genetikai, mentális, gazdasági,
kulturális, vagy közösségi identitása.

„Személyes Adat Megsértése” bármely biztonsági sérelmet jelent, ami az átadott, tárolt, vagy más
módon feldolgozott személyes adatok véletlenszerű, vagy törvényellenes megsemmisítéséhez,
elvesztéséhez, módosításához, jogosulatlan közzétételéhez, vagy hozzáféréséhez vezet.
„Feldolgozás” bármely művelet, vagy műveletsor elvégzését jelenti, amit a Személyes Adaton, vagy
Személyes Adatok halmazán hajtanak végre, automatizált, vagy nem automatizált eszközökkel, mint
a gyűjtés, rögzítés, szervezés, strukturálás, tárolás, adaptáció vagy módosítás, visszakeresés,
vizsgálat, felhasználás, közzététel átadással, nyilvánosságra hozatallal vagy más módon elérhetővé
tétellel, sorba rendezés, vagy összevonás, korlátozás, törlés, vagy megsemmisítés.
„Adatfeldolgozó” azt a természetes, vagy jogi személyt, közhivatalt, irodát, vagy egyéb testületet
jelenti, amely feldolgozza a Személyes Adatokat az Adatkezelő nevében.
„Személyes Adatok Különleges Kategóriái” a faji, vagy etnikai származást, politikai véleményeket,
vallási és világnézeti meggyőződést, szakszervezeti tagságot felfedő Személyes Adatokat,
genetikai, vagy biometrikus adatok Feldolgozását egy természetes személy egyedi azonosítása
céljából, egészségügyi, vagy egy természetes személy szexuális életére, vagy nemi orientációjára
vonatkozó adatokat jelenti. A bűnügyi nyilvántartásra és azonosító számokra vonatkozó Személyes
Adatokra hasonló, vagy még szigorúbb szabályok vonatkoznak.
„Sun Chemical” a Sun Chemical Group Coöperatief U.A. társasságot és annak összes társult
vállalkozását jelenti. „Sun Chemical jogi személy” a Sun Chemical egyes társult vállalkozását
jelenti. „Sun Chemical Régió” a Sun Chemical kijelölt régióját jelenti.
Sun Chemical Group Coöperatief U.A., Sun Chemical Corporation, és vonatkozó helyi EU Sun
Chemical jogi személyek a Személyes Adatok Feldolgozásában Adatkezelők az EU Sun Chemical
jogi személyek tevékenységeinek kontextusában.

3.

Központi és helyi feldolgozás

3.1.

A Sun Chemical minden jogi személye Feldolgoz bizonyos Személyes Adatokat saját céljaira,
helyben. Globális szervezetként azonban számos üzleti tevékenységünket végezhetjük (és üzleti
hatékonyságot érhetünk el) az Adat Alanyokra vonatkozó információk Feldolgozásával és/vagy
konszolidációjával a különböző létesítményekben világszerte található konkrét vagy központi
adatbázisokban és rendszerekben. A Sun Chemical Adatokat a Sun Chemical által és/vagy nevében
hosztolt más rendszerekkel és adatbázisokkal is megosztjuk. Azonban a Sun Chemical és az ilyen
egyéb rendszerek és adatbázisok csak a vonatkozó jogszabályoknak, a jelen Szabályzatnak, a
kiegészítő szabályzatoknak (a vonatkozó mértékig), a Sun Chemical jogi személy bármely
vonatkozó konkrét helyi szabályzatnak megfelelően (a helyi törvények értelmében megkövetelt
módon) gyűjtenek, fogadnak, használnak fel, osztanak meg, vagy dolgoznak fel más módon ilyen
személyes adatokat a foglalkoztatással kapcsolatos célokból, vagy üzleti célok támogatására.
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4.

Adatkezelők és adatvédelmi kapcsolattartó csoportok

4.1.

A Sun Chemical jogi személyek a Személyes Adatok Feldolgozásában az Adatkezelők. A konkrét
regionális és globális Feldolgozási tevékenységek tekintetében a Sun Chemical jogi személyek a
Sun Chemical Regionális és a Sun Chemical Globális vállalatai a Személyes Adatok
Feldolgozásában az Adatkezelők.

4.2.

Ha az Adat Alanynak kérdései, vagy panasza van, gyakorolni kívánja jogait, akkor az Adat Alany
kapcsolatba léphet a régiója szerinti Adatvédelmi Kapcsolattartó Csoporttal. A Sun Chemical
jóhiszemű erőfeszítéseket tesz, hogy minden kérdést megválaszoljon, minden panaszt kivizsgáljon
és észszerű időn belül reagáljon. A Sun Chemical minden panaszt tisztességesen, pártatlanul és
részrehajlástól mentesen kezel. Panasz benyújtása miatt egyetlen Adat Alany sem lesz áldozat,
illetve nem sérülhet sem közvetetten, sem közvetlenül.

5.

Adatvédelmi elvek

5.1.

A Sun Chemical és a nevében eljáró bármely személy köteles mindig az alábbi Adatvédelmi
Elveknek megfelelően eljárni és a Személyes Adatok gyűjtése, felhasználása, megőrzése,
közzététele, vagy más módon, mint például új rendszerben, vagy egy projekt részeként történő
Feldolgozása előtt figyelembe venni az adatvédelmi kockázatokat.
a. Törvényesség, pártatlanság és átláthatóság: A Sun Chemical csak jogosan Dolgoz fel
Személyes Adatokat, tisztességesen jár el, és tájékoztatja az Adat Alanyokat a Személyes
Adataik Feldolgozásáról.
b. Célok korlátozása: A Sun Chemical csak olyan Személyes Adatokat gyűjt, amelyek relevánsak
és szükségesek egy megadott, explicit és jogos célra (vagy célokra), és csak olyan módon
Dolgoz fel Személyes Adatokat, ami összeegyeztethető a gyűjtési céllal (vagy célokkal).
c. Arányosság / Adatok minimalizálása: A Sun Chemical csak olyan Személyes Adatokat gyűjt,
amelyek megfelelőek, relevánsak és szükségesek és nem túlzottak a Feldolgozás céljára.
d. Pontosság: A Sun Chemical pontos, teljes és friss Személyes Adatokat tart, ahogy szükséges a
Feldolgozás céljára.
e. Felelősségre vonhatóság: A Sun Chemical megfelelő intézkedéseket valósít meg, hogy lehetővé
tegye a Sun Chemical számára annak bizonyítását, hogy a Személyes Adatok Feldolgozása a
jelen Adatvédelmi Elveknek megfelelően történik.
f.

Biztonság: A Sun Chemical megfelelő műszaki és szervezeti intézkedések alkalmazása mellett
olyan módon végzi a Személyes Adatok Feldolgozását, amely biztosítja a Személyes Adatok
megfelelő biztonságát, ideértve azok védelmét jogosulatlan vagy törvényellenes feldolgozás,
véletlenszerű elvesztés, megsemmisítés, vagy sérülés ellen.

6.

Értesítés, hozzájárulás és adat alanyok jogai

6.1.

Amikor az Adat Alanyoktól, vagy harmadik felektől gyűjt Személyes Adatokat, a Sun Chemical a
GDPR 12. és 14. Paragrafusának megfelelően adatvédelmi értesítést biztosít az Adat Alanynak. Az
értesítés a kontextustól és az esettől függően eltérő információkat tartalmazhat.
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6.2.

A Sun Chemical köteles megfelelő hozzáférést biztosítani az Adat Alanyok számára a rájuk
vonatkozó Személyes Adatokhoz és köteles elősegíteni, hogy az Adat Alanyok gyakorolhassák
Személyes Adataik helyreigazításához, törléséhez, korlátozásához, vagy hordozhatóságához
fűződő jogaikat.

7.

Titoktartás, adatbiztonság és értesítés adatok sérelme esetén

7.1.

A Sun Chemical köteles megfelelő műszaki és szervezeti intézkedéseket alkalmazni, amelyek
biztosítják a Személyes Adatok megfelelő biztonságát, ideértve azok védelmét jogosulatlan vagy
törvényellenes Feldolgozás, és véletlenszerű elvesztés, megsemmisítés, vagy sérülés ellen.

7.2.

Személyes Adatok Sérelme esetén a Sun Chemical indokolatlan késedelem nélkül, és - ahol
lehetséges - a tudomásszerzést követő maximum hetvenkét (72) órán belül értesíti a megfelelő
felügyeleti hatóságot. Emellett a Sun Chemical értesítést adhat bármely Személyes Adatok
Sérelméről az Adat Alanyoknak, akiknek a Személyes Adatai sérültek, ha a Személyes Adatok
Sérelme valószínűleg magasabb adatvédelmi kockázattal jár számukra.

8.

Adatok megőrzése

8.1.

A Sun Chemical az Adat Alanyok azonosítására alkalmas formában csak addig őrzi meg a
Személyes Adatokat, ameddig a feldolgozás céljaira szükséges, vagy, ameddig a vonatkozó törvény
értelmében köteles azokat megőrizni, amelyik hosszabb. A Sun Chemical a már nem szükséges
Személyes Adatokat biztonságosan és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően semmisíti meg
(vagy csak névtelen, vagy azonosítóktól a lehető legteljesebb mértékben megfosztott formában őrzi
meg), kivéve (i) hogy megvédje magát jogi követelésekkel szemben; (ii) ha vannak kötelező
(törvényben meghatározott vagy szerződéses) megőrzési, vagy archiválási kötelezettségek,
amelyek hosszabb tárolást követelnek meg; vagy (iii) a Személyes Adatok Feldolgozása kizárólag
közérdekű archiválás céljából, tudományos, vagy történelmi kutatási célokból, vagy statisztikai
célokból történik a megfelelő műszaki és szervezeti intézkedések megvalósítása függvényében.

9.

Személyes adatok nemzetközi átadása

9.1.

A Sun Chemical csak megfelelő körülmények esetén bocsátja a Személyes Adatokat harmadik felek
rendelkezésére, erről tájékoztatja az Adat Alanyokat és intézkedéseket tesz a Személyes Adatok
biztonsága érdekében.

9.2.

A Sun Chemical Személyes adatok nemzetközi átadását (vállalatközi, vállalaton belüli, vagy más
módon) az Európai Unión (EU) az Európai Gazdasági Térségen (EGT) vagy Svájcon kívül csak ott
végzi ahol (a) az átadás összhangban van az átadó joghatóságának törvényeivel; és (b) az átadó
biztosította, hogy megfelelő védelem legyen a fogadó joghatóságában, vagy megfelelő biztonsági
intézkedéseket tett a Személyes Adatok védelmében. Az átadó felelős az ilyen megfelelőség
értékeléséért, és ha szükséges, megköveteli a fogadótól, hogy az átadó szabályzatához és
joghatóságához hasonló védelmi intézkedéseket tegyen.
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10.

Módosítások

10.1. A vonatkozó törvények függvényében a Sun Chemical saját belátása szerint bármikor időről időre
felülvizsgálhatja, módosíthatja, vagy kiegészítheti a jelen Szabályzatot. Javasoljuk, hogy az Adat
Alanyok rendszeresen ellenőrizzék, hogy tájékozódjanak a változásokról. A vonatkozó törvények
szerint megengedett legteljesebb mértékben, bármely Adat Alany, aki engedélyezi a Sun Chemical
számára, hogy Személyes Adatainak Adatkezelője és/vagy Adatfeldolgozója legyen, elfogadja, hogy
a jelen Szabályzat legfrissebb változata kötelezően érvényes rá.
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