ADATVÉDELMI IRÁNYELV
A Wabtec Corporation és 100%-os vagy többségi tulajdonában lévő vállalatai (együttesen:
„Wabtec”, „mi” vagy „minket”) tiszteletben tartjuk a személyes adatok védelmének
fontosságát. A jelen Adatvédelmi Irányelvben a „Wabtec”, „mi”, „minket” vagy „miénk” arra a
jogi személyre vonatkozik, amely az Ön Személyes adatainak feldolgozásáért felel, amely
általában az a jogi személy, amely a Személyes adatait megkapja.
A jelen Adatvédelmi Irányelv azokra a Személyes adatokra vonatkozik, amelyeket a Wabtec
tulajdonán, többek között weboldalain, mobilalkalmazásain és közösségi média oldalain
keresztül kapunk meg, és amelyek a jelen Adatvédelmi Irányelvre hivatkoznak és arra mutató
linket tartalmaznak („Online Csatornák”). A jelen Adatvédelmi Irányelv nem vonatkozik
azokra a termékekre és szolgáltatásokra, amelyek külön adatvédelmi irányelveket tesznek közzé.
A jelen Adatvédelmi Irányelv leírja a Személyes adatok azon típusait, melyeket az Online
Csatornákon keresztül kapunk meg, azt, hogy a Személyes adatokat hogyan használjuk fel, kivel
oszthatjuk meg, továbbá hogy Ön hogyan gyakorolhatja jogait a Személyes adatok általunk
történő feldolgozásával kapcsolatban. Az Adatvédelmi Irányelv ismerteti a részünkre átadott
Személyes adatok védelmére vonatkozó intézkedéseinket is, és azt, hogy Ön hogyan léphet
velünk kapcsolatba az adatvédelmi gyakorlatunkat illetően.
Az Online Csatornák külső weboldalakra és funkciókra mutató hivatkozásokat tartalmazhatnak,
melyek nem a Wabtec tulajdonában vannak, illetve azokat a Wabtec közvetlenül vagy
közvetetten nem felügyeli. Nem felelünk külső felek adatvédelmi gyakorlataiért, melyeket a saját
adatvédelmi irányelveik szabályoznak.
Kattintson az alábbi hivatkozások egyikére, hogy az említett pontokra ugorjon:
A Wabtec adatvédelmi gyakorlatának rövid összefoglalója
A nekünk átadott személyes adatok
Hogyan használjuk fel a személyes adatokat
Személyes adatok megosztása
Adatáttovábbítás
Az Ön döntései
Hogyan védjük a Személyes adatokat
Személyes adatok megőrzése
További információ
o Tájékoztató kaliforniai lakosoknak
o Gyermekek személyes adatai
o Adatvédelmi Irányelvünk módosításai
• Hogyan léphet kapcsolatba velünk
A Wabtec adatvédelmi gyakorlatának rövid összefoglalója
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cél

Jogi alap

Érintett személyes

Megőrzési idő

adatok

Jogos érdek: hogy felvegyük
Önnel a kapcsolatot, miután
megkaptuk az elérhetőségi
adatait

Név, telefonszám, email-cím

az utolsó kapcsolatfelvételt
követő 24 hónap

Kérdések megválaszolása

Jogos érdek: hogy
megválaszoljuk azokat a
kérdéseket, melyeket a
kapcsolatfelvételi űrlapon
keresztül küldött

Név, e-mail-cím,
telefonszám, faxszám

az utolsó kapcsolatfelvételt
követő 24 hónap

Hozzáférés kérése egy
korlátozott weboldalhoz

Szerződés: Előfizetési
megállapodás a korlátozott
weboldal elérésére

Név, e-mail-cím,
telefonszám, faxszám

Az előfizetés lejártát követő
24 hónap

Jogos érdek: azon hírek
biztosítása, melyekre Ön
előfizetett

E-mail-cím

az utolsó sikertelen
kapcsolatfelvételtől számított
24 hónap

Ár megadása

Jogos érdek: az árajánlatkérő
űrlapon keresztül kért
árinformációk megadása az Ön
részére

Név, e-mail, cím

a gyűjtéstől számított 24 óra

Toborzás

Jogos érdek: válaszadás az Ön
álláspályázatára

Név, telefonszám, email-cím, ország,
önéletrajz, születési
dátum, etnikum, nem

az utolsó kapcsolatfelvételt
követő 24 hónap

Kapcsolatfelvétel

E-mailes feliratkozás
jóváhagyása

A nekünk átadott személyes adatok
Az Online Csatornákon keresztül Személyes adatokhoz juthatunk hozzá. „Személyes adatok” az
olyan információk, amelyek különösen a rendelkezésünkre álló más információkkal kombinálva,
Ön, mint természetes személy közvetlen vagy közvetett módon való azonosítására használhatók
fel, pl. azonosítószám, online azonosító illetve egy vagy több tényező, amely Önt, mint
természetes személyt azonosítja
A részünkre átadható Személyes adatok típusai:

•
•
•

•
•

•
•

Ön vagy más személyek (pl. vállalkozása vezetőinek) kapcsolattartási információi (pl. név,
telefon- és faxszám, e-mail-cím és postacím);
az Ön online fiókjának létrehozására szolgáló információk (pl. felhasználónév, jelszó, biztonsági
kérdések és válaszok);
önéletrajzi és demográfiai adatok, amelyek nem kapcsolódhatnak faji vagy etnikai származáshoz,
politikai véleményhez, vallási vagy világnézeti meggyőződéshez, szakszervezeti tagsághoz,
természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatokhoz,
egészségügyi adatokhoz és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális
irányultságára vonatkozó személyes adatokhoz (pl. születési dátum, kor, nem,
beosztás/munkakör, családi állapot és eltartott, házastárs és egyéb, családra vonatkozó
információk);
vásárlási és ügyfélszolgálati előzmények;
pénzügyi információk (pl. fizetési információk, beleértve a nevet, számlázási címet és a fizetési
kártyára vonatkozó információkat (pl. kártyaszám, lejárati idő és biztonsági kód); bankszámla
adatok; pénzügyi kimutatások; jövedelem és hitelminősítés);
helyadatok (pl. az IP-címéből nyert adatok, ország és irányítószám), és a mobilkészülékének
pontos földrajzi helye, amelyre vonatkozóan értesítési és választási lehetőséget adtunk;
ismerősei és más személyek kapcsolattartási adatai, amelyeket azért adott meg, hogy felvehessük
velük a kapcsolatot;

•

kattintássorozat adatai és egyéb információk az Ön online tevékenységeiről (pl. információ a
készülékeiről, böngészési tevékenységeiről és használati szokásairól), többek között az Online
Csatornákon és harmadik felek weboldalain, amelyeket sütik, webjelzők és hasonló technológiák
használatával kapunk meg (lásd Sütikről szóló irányelvünket); és

•

a részünkre (pl. „Kapcsolatfelvétel” funkciónkon keresztül) elküldött tartalomban megtalálható
egyéb személyes adatok.
A Wabtec a birtokunkban lévő Személyes adatok lehető legnagyobb pontosságára törekszik.
Kérjük biztosítsa a nekünk elküldött Személyes adatok pontosságát és aktualitását.
Az Online Csatornákkal kapcsolatban, beleértve a Google Analytics-et, harmadik felek
webelemző szolgáltatásait vesszük igénybe, amelyek sütiket és hasonló technológiákat
használnak az adatok (pl. az IP-címek) gyűjtésére, hogy az Online Csatornák használatát és
azokkal való interakciót értékeljék. (A Google reklámozási funkcióiról, többek között a Google
Analytics jelenleg elérhető elutasítási lehetőségeiről többet tudhat meg itt. Kérjük, tekintse meg
Sütikről szóló irányelvünket, hogy többet tudjon meg ezekről és egyéb elemzési
szolgáltatásokról, valamint az elutasítás lehetőségéről)
Ha Ön úgy dönt, hogy bizonyos Személyes adatokat nem ad meg a részünkre, akkor
előfordulhat, hogy nem leszünk képesek meghatározott termékeket és szolgáltatásokat az Ön
részére biztosítani, és lehet, hogy az Online Csatornák bizonyos funkcióit nem tudja elérni.
Olyan Személyes adatok, melyeket egyéb forrásokból gyűjtünk.
Mi és az általunk megbízott harmadik felek kombinálhatják az Önről bizonyos idő alatt és az
Online Csatornákban általunk gyűjtött adatokat egyéb forrásokból beszerzett információkkal.
Ennek köszönhetően átfogóan javíthatjuk az információ pontosságát és teljességét, és segít abban

is, hogy az Önnel létesített kapcsolatunkat jobban testre szabjuk (lásd többek között a Sütikről
szóló irányelvünket).
Hogyan használjuk fel a Személyes adatokat
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

•

termékeink és szolgáltatásaink biztosítására és szolgáltatására;
a megrendelések feldolgozására és teljesítésére, és a megrendelése státuszával kapcsolatos
tájékoztatásra;
termékeinkkel, szolgáltatásainkkal, rendezvényeinkkel, programjainkkal és reklámjainkkal
kapcsolatos tájékoztatásra és azok felügyeletére (pl. figyelmeztetések, promóciós anyagok,
hírlevelek és egyéb marketingközlemények küldésével);
adatelemzés (pl. piackutatás, trendelemzés, pénzügyi elemzés és ügyfélszegmentáció)
végrehajtására;
célzott reklám folytatására és marketing tevékenységünk hatékonyságának értékelésére (többek
között hirdetőhálózatokban való részvételünkön keresztül);
ügyféltámogatás biztosítására;
kérelmek, érdeklődés és pályázatok feldolgozására, értékelésére és azok megválaszolására;
fiókja létrehozására, felügyeletére és azzal kapcsolatos kommunikációra (többek között
vásárlásairól és kifizetéseiről);
marketing és értékesítési tevékenység folytatására (többek között érdeklődés felkeltése,
marketing lehetőségek keresése, piackutatás végrehajtása, a reklám- és marketingkampányaink
hatékonyságának meghatározása és kezelése, márkáink irányítása);
vállalkozásunk működtetésére, értékelésére és fejlesztésére (pl. termékeink és szolgáltatásaink
felügyelete, korszerűsítése és javítása, új termékek, szolgáltatások és Online Csatornák
kifejlesztése; kommunikációnk és ügyfélkapcsolataink kezelése; számviteli, ellenőrzési,
számlázási, egyeztetési és behajtási tevékenységek);
személyazonosságának ellenőrzésére és csalás elleni védelmére, csalás és egyéb illegális
tevékenység, engedély nélküli ügyletek, követelések és egyéb kötelezettségek megelőzésére, a
kockázati kitettség és minőség kezelésére; és
kivizsgálások végrehajtására és a vonatkozó jogi előírásoknak, a megfelelő iparági normáknak, a
szerződéses kötelezettségeknek, irányelveinknek és felhasználási feltételeinknek (pl. a jelen
Adatvédelmi Irányelvünk és egyéb Online Csatornák Felhasználási feltételei) való megfelelésre
és azok betartatására; továbbá termékeink, szolgáltatásaink, Online Csatornáink, hálózati
szolgáltatásaink, információs forrásaink és alkalmazottaink biztonságának megőrzésére és
javítására.
Az Online Csatornákon keresztül megszerzett Személyes adatokat kombinálhatjuk azon
információkkal, melyeket egyéb csatornákon keresztül kapunk meg, de kizárólag a fent leírt
célokra, vagy az egyéb csatornákon keresztül történő adatgyűjtéskor leírt módon. A személyes
adatokat névteleníthetjük vagy összesíthetjük, és azokat a fent leírt célokra, továbbá egyéb, a
vonatkozó jogszabályok által megengedett egyéb célokra használhatjuk fel. A Személyes
adatokat felhasználhatjuk az adatgyűjtés időpontjában meghatározottakon kívül további célokra
is, feltéve, hogy ezen egyéb célok az eredeti célokkal összhangban vannak. Minden esetben ezen
további célokról tájékoztatást adunk, és a jogszabályok által előírt mértékben az előzetes
hozzájárulását kérjük.

A vonatkozó jogszabályok által megkövetelt mértékben a Személyes adatainak direkt marketing
célokra való feldolgozásához is a hozzájárulását kérhetjük.
Személyes adatainak a Wabtec általi feldolgozásának fentiekben ismertetett jogi alapját általában
az alábbiak egyike jelenti:
•
•
•
•

Az Ön hozzájárulása;
Az Önnel kötött szerződés végrehajtása;
Jogos érdekünk; vagy
Megfelelés a jogi kötelezettségeinknek.
További részletekért lásd a Wabtec adatvédelmi gyakorlatának rövid összefoglalóját.
Személyes adatok megosztása
Személyes adatait az itt ismertetett vagy az adatgyűjtéskor közölt módokon kívül nem
értékesítjük és egyéb módon sem fedjük fel.
Személyes adatokat megoszthatunk a Wabtec csoporton belül, a jelen Adatvédelmi Irányelvben
ismertetett célokra.
Személyes Adatait megoszthatjuk az Európai Unión („EU”) vagy az Európai Gazdasági
Térségen („EEA”) belül vagy azon kívül működő kapcsolt vállalatainkkal és egyéb külső, a
nevünkben és utasításaink alapján eljáró üzleti partnereinkkel, szolgáltatóinkkal, szállítóinkkal és
alvállalkozóinkkal, azzal a céllal, hogy vállalkozásunkat működtessük, Online Csatornáinkat
valamint termékeinket és szolgáltatásainkat, vállalkozásunkkal kapcsolatos marketing és egyéb
kommunikációs anyagok küldését biztosítsuk, azokat továbbfejlesszük és egységesítsük, hogy
válaszoljunk álláspályázatokra, valamint szükség esetén, amennyiben ehhez Ön a beleegyezését
adja.
Ezért a Személyes adatokat az alábbi módokon oszthatjuk meg:

•

•

•

A Wabtec-ken belül és bármely, az EU-n vagy EGT-n belül vagy azon kívül működő kapcsolt
vállalatunkkal, a Személyes adatok fent említett célokra történő feldolgozása vagy tárolása
érdekében;
A Wabtec üzleti partnereivel, szállítóival, meghatalmazott külső megbízottjaival vagy
alvállalkozóival, termékeink és szolgáltatásaink nyújtása vagy ügyleteink lebonyolítása
érdekében, többek között megrendelések feldolgozása, weboldalak hosztolása és támogatás
biztosítása érdekében; és
Vállalatunk fúziójával, a vállalati eszközök eladásával, konszolidálásával vagy átalakításával,
finanszírozásával, valamint Vállalatunk egészének vagy egy részének egy más vállalat általi
felvásárlásával kapcsolatban, vagy az ezeket célzó tárgyalások alatt.
Az Önről szóló Személyes adatokat felfedhetjük, (1) ha erre a vonatkozó jogszabályok vagy jogi
eljárások (pl. bírósági végzés vagy idézés) miatt vagyunk erre kötelesek, illetve jogosultak, (2)
rendészeti szerveknek vagy egyéb köztisztviselőknek, hogy egy jogszerű, törvényes kérelemnek
eleget tegyünk, (3) ha úgy véljük, hogy a felfedésre fizikai sérülés vagy anyagi veszteség
megelőzése érdekében van szükség, (4) törvényes jogunk meghatározása, gyakorlása vagy

megvédése érdekében, (5) egy vélt vagy tényleges csalás illetve illegális tevékenység
kivizsgálásával kapcsolatban, vagy (6) egyéb módon, az Ön hozzájárulásával.
Adatátvitel
Az EU/EGT területén belül és kívül működő kapcsolt vállalatokkal rendelkező és határokon
átnyúló üzleti folyamatokat működtető globális szervezetként az Ön Személyes adatait
továbbíthatjuk a Wabtec többek között az USA-ban működő vállalatainak, és/vagy olyan külső
üzleti partnereknek, szolgáltatóknak, szállítóknak vagy alvállalkozóknak, melyek az EU/EGT
területén belül vagy kívül működnek, a fenti, „Hogyan osztjuk meg a Személyes adatait” című
részben leírt célokra, beleértve azt a célt is, hogy azokat a Wabtec nevében vagy ellenőrzésével
feldolgozzák vagy tárolják.
A Wabtec az alkalmazandó, a magánélet és az adatok védelmére vonatkozó rendelkezések,
beleértve az (EU) személyes adatok védelméről szóló 2016. április 27-i 2016/679 számú
Rendeletét („GDPR”) határokon átnyúló transzfert valósít meg. A Wabtec, amennyiben azt a
vonatkozó jogszabályok előírják, annak biztosítására, hogy a személyes adatai megfelelő szintű
védelmet kapjanak, megfelelő intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy a Wabtec kapcsolt
vállalatai és a fent említett külső felek az Ön Személyes adatait olyan módon kezeljék, amely
összhangban van a vonatkozó, a magánélet és az adatok védelmére alkalmazandó
jogszabályokkal, és azokat tiszteletben tartsák. Az intézkedések kiterjedhetnek adatátviteli
megállapodásra is.
Az Ön jogai
Ön jogosult valamennyi, általunk kezelt Személyes adathoz hozzáférni, azokról papíralapú vagy
elektronikus másolatot kérni, azokat áttekinteni, helyesbíteni és módosítani, különösen a
pontosságuk ellenőrzése érdekében. A vonatkozó jogi előírások és mentességek értelmében
megtilthatja vagy korlátozhatja Személyes adatai feldolgozását, vagy kérheti, hogy bizonyos
Személyes adatait a fájljainkból töröljük.
Ha az EU/EGT területén él, Személyes adatainak hordozhatóságára vonatkozó jogát is
gyakorolhatja, ha a feldolgozás jogi alapja (i) (a) egy szerződés vagy (b) az Ön hozzájárulása és
(ii) a feldolgozást automatizált módon valósítják meg. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a kérés
a nekünk átadott Személyes adatokra korlátozható, vagy azokra, amelyek egy adott időpontban
vannak a birtokunkban, és a kérésre a vonatkozó jogi előírások és mentességek alkalmazandók,
beleértve a személyazonosság ellenőrzését szolgáló eljárásokat is.
A Wabtec ésszerű lépéseket tesz a fenti kérések teljesítésére, kivéve, ha ezeket a kéréseket a
törvény tiltja, vagy ha az Ön Személyes adatának megőrzése jogos érdek, amely esetben
haladéktalanul tájékoztatni fogjuk. Fenntartjuk a jogot arra, hogy személyazonosságát
ellenőrizzük, mielőtt az általunk feldolgozott Személyes adatokkal kapcsolatban bármilyen
kérést teljesítenénk. Ha a Személyes adataival kapcsolatban bármilyen kérése van, használja az
Irányelv végén megadott elérhetőségeket.
Hogyan védjük a Személyes adatokat a továbbításukkor

Az Ön Személyes adatainak biztonságát és titokban tartását fontosnak tartjuk.
Személyes adatok átadása esetén, a jogi előírások értelmében adminisztratív, szervezeti, műszaki
és fizikai védelmi intézkedéseket alkalmazunk, melyek célja a részünkre Online Csatornákon
keresztül átadott Személyes adatok jogtalan vagy engedély nélküli megsemmisítése, elvesztése,
módosítása, használata, közlése, hozzáférése elleni védelem és titoktartás.
Ezért a Wabtec ésszerű intézkedéseket hoz a birtokunkban lévő Személyes adatok védelmére,
melyek többek között az alábbiakra terjednek ki:
•
•
•

•

A Személyes adatok használatának, biztonságának és titkosságára vonatkozó Csoportszintű
irányelvek és eljárások betartása;
A Személyes adatokhoz való hozzáférés korlátozása azokra az alkalmazottakra és külső
szolgáltatókra, akiknek azokat szigorú titoktartási követelmények értelmében ismerniük kell;
Az adatátvitel során adatvédelmi technológiák, pl. SSL-alapú titkosítás használata bizonyos
olyan adatok esetén, melyeket Online Csatornákon keresztül bocsát a rendelkezésünkre, és
megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazása az általunk gyűjtött és feldolgozott adatok
védelmére;
Észszerű intézkedések és eljárások alkalmazása a számítógépes rendszereink és hálózataink
feltörésére tett jogtalan kísérletek felderítésére és az azokkal kapcsolatos reagálásra.
Az internet és azon történő kommunikáció biztonsága nem garantálható mindenkor, és nem
biztosíthatjuk vagy szavatolhatjuk a részünkre e technológia segítségével átadott Személyes
adatai biztonságát. E tekintetben eljárásokat alkalmazunk a vélt adatvédelmi visszaélések
kezelésére, és a jogi előírások értelmében Önt és a hatóságokat is értesítjük a feltételezett
visszaélésről.
Személyes adatok megőrzése
Az Önről szóló, birtokunkban lévő Személyes adatokat a vonatkozó jogszabályok által
megengedett mértékben őrizzük meg, amíg (1) a jelen Adatvédelmi Irányelv előírásai
értelmében azokra azon célokból van szükségünk, amelyekre azokat megkaptuk, vagy (2) vagy
más, a jelen Adatvédelmi Irányelvben vagy az adatgyűjtés időpontjában meghatározott egyéb
jogi alapja van az információ megőrzésének azon időszakon túl is, amely ideig a Személyes
adatok megszerzésének eredeti célja szerint az szükséges.
A megőrzési időkkel kapcsolatos további információkért tekintse meg a Wabtec adatvédelmi
gyakorlatának rövid összefoglalóját.
További információk
Tájékoztató kaliforniai lakosoknak
A kaliforniai jogszabályok által meghatározott korlátozások értelmében, kaliforniai lakosok
kérhetik azt, hogy (1) bocsássuk a rendelkezésükre a személyes adatok azon kategóriáinak
listáját, amelyeket külső feleknek direkt marketing céljaikra átadtunk az előző naptári évben,
valamint (2) e külső felek megnevezését. Ezen információk megszerzéséhez küldjön e-mailt

a
címre, az üzenet tárgysorában és szövegtörzsében tüntesse fel a következőt:
„California Shine the Light Privacy Request” (kaliforniai „Shine the Light” törvénnyel
kapcsolatos adatvédelmi kérelem).
Gyermekek Személyes adatai
Az Online Csatornák általános célközönségnek szólnak, és nem a 18 év alatti gyermekek jelentik
a célcsoportját. Szándékosan nem gyűjtjük vagy kérjük el 18 év alatti gyermekek személyes
adatait az Online Csatornákon keresztül. Ha a tudomásunkra jut, hogy egy 18 év alatti gyermek
személyes adatait gyűjtöttük össze, az információkat a nyilvántartásainkból haladéktalanul
töröljük. Ha úgy véli, hogy egy 18 év alatti gyermek megadhatta a részünkre a személyes adatait,
kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a jelen Adatvédelmi Irányelv „Hogyan léphet kapcsolatba
velünk” című pontjában ismertetett módon.
Választás és elutasítás
E-mailben tájékoztatókat küldhetünk Önnek az általunk nyújtott termékekkel és
szolgáltatásokkal kapcsolatban (pl. hogy ismertessük az Ön által tőlünk igényelt termékeket és
szolgáltatásokat, a Felhasználási feltételeinket vagy a jelen Irányelv módosításait érintő
változásokat). Mivel e tájékoztatókra azért van szükség, hogy termékeinket vagy
szolgáltatásainkat az Ön rendelkezésére bocsáthassuk, vagy hogy megfeleljünk a jogi
kötelezettségeinknek, Ön nem utasíthatja el azok küldését.
Választása szerint e-mailben marketingközleményeket is küldhetünk. Az összes e-mailben
küldött marketingközleményünkben elhelyezett „Unsubscribe” (Leiratkozás) linken kívül, Ön
szabadon, bármikor lemondhatja a Wabtec hírleveleit vagy egyéb, a Wabtec által e-mailben
küldött marketingközleményeket, ha e-mailt küld a
címre.
Adatvédelmi Irányelvünk módosításai
Fenntartjuk a jogot, hogy időről időre módosítsuk a jelen Irányelvet, hogy tükrözze a
termékeinket vagy szolgáltatásainkat érintő változásokat, illetve összhangban legyen a jogi
és/vagy szabályozási kötelezettségeinkkel. Ha Irányelvünket módosítjuk, a módosított verziót a
változások hatályba lépése előtt harminc nappal a módosított verziódátummal együtt a megfelelő
Online Csatornákon közzétesszük. Ha lényeges módosítások történnek, a változások hatályba
lépése előtt, egyéb módon is értesítjük, pl. e-mailben küldött értesítés formájában vagy az Online
Csatornákon, termékeken vagy szolgáltatásokon keresztül. Ha e módosítások hatályba lépését
követő harminc nap elteltével Oldalunkat továbbra is használja, e módosítások hatályba lépnek,
és úgy kell tekinteni, hogy a módosításokat elfogadja, azokkal egyetért, és az előírásokat követni
fogja.
Hogyan léphet kapcsolatba velünk

Ha kérdése vagy megjegyzése van a jelen Adatvédelmi Irányelvvel kapcsolatban, vagy az Önről
a birtokunkban lévő információk vagy a preferenciái módosítását kéri, kérjük, küldjön e-mailt
vagy írjon levelet a következő címre:
Attn: Chief Privacy Officer
1001 Air Brake Avenue
Wilmerding, PA 15148 - USA
Telefonszám: 412-825-1000
Fax: 412-825-1019
E-mail:
Ha a válaszunkkal nem elégedett, vagy ellenzi a Személyes adatai jelen Irányelv alapján történő
feldolgozását, jogosult panaszt tenni egy adatvédelmi hatóságnál vagy egy illetékes bíróságnál.
Ha az Európai Unióban él, a nemzeti adatvédelmi hatóságok jegyzéke itt
található: http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/bodies/authorities/index_hu.htm.

