
 

 

A BMI Group Management UK Ltd. (“BMI Group”) honlapjának adatvédelmi politikája 

 

A www.tobbmintcserepbramac.hu, beleértve a felajánlott szolgáltatások (együttesen: a „Honlap”) 

szolgáltatója a következő: 

BRAMAC Betoncserépgyártó és Épitőanyagipari Korlátolt Felelősségű Társaság 
8200 Veszprém, Házgyári út 1 
Email: infohu@bmigroup.com 

Web: www.bramac.hu 
 
Képviseli: Kristián Snírer és Csizmadia Zoltán 

További információ a BMI Group-ról (a továbbiakban „mi”, „minket,” stb. formában is) a 

www.bmigroup.com/home/disclaimer/ oldal Jogi nyilatkozat és Jogi megjegyzések szakaszában 

található. 

 

A BMI Group felelős a nevezett Honlapon az Európai általános adatvédelmi rendelet („GDPR”) 

által meghatározott személyes adatok feldolgozásáért. A GDPR 4. cikkének (7) bekezdése 

értelmében adatkezelőként működünk. 

A jelen adatvédelmi nyilatkozat segítségével a BMI Group tájékoztatást nyújt a személyes adatok 

feldolgozásának jellegéről, terjedelméről és céljáról, valamint azon személyek jogairól, akiknek 

személyes adatait a BMI Group feldolgozza. 

A személyes adatok magukban foglalják az azonosított vagy azonosítható természetes 

személyhez (az „Adatalanyhoz”) kapcsolódó összes információt, például a személy nevét vagy 

címét, e-mail címét vagy online azonosítókat, amelyeket készülékek, alkalmazások, eszközök és 

protokollok adnak meg. 

Honlapunkra mindig ellátogathat személyes adatainak aktív megadása nélkül. A Honlap 

látogatásán alapuló adatok feldolgozását a BMI Group által a lenti 1. szakaszban („Adatvédelmi 

nyilatkozat a Honlap összes látogatója számára”) ismertetjük. A Honlap olyan szolgáltatásokat is 

kínál, amelyeket csak személyes adatok aktív megadása után használhat. Ezeket a 

szolgáltatásokat, valamint a szolgáltatások használatából eredő adatfeldolgozást a 2. 

szakaszban („Adatvédelmi nyilatkozatok a BMI Group speciális szolgáltatásainak felhasználói 

számára”) részletezzük. Általános adatvédelmi adatok találhatók mindenféle adatfeldolgozásra, 

pl. az adatállományhoz tartozó jogokra vonatkozóan a 3. szakaszban („Általános adatvédelmi 

információk”). 
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1. Adatvédelmi nyilatkozat a Honlap összes látogatója számára 

 

a. Az adatok/szerver naplófájljainak elérése  

A BMI Group naplóadatokat gyűjt minden alkalommal, amikor elérte a Honlapot. Csak 

technikailag szükséges adatokat gyűjt, azaz a böngésző típusát és verzióját, a felhasználói 

operációs rendszert, a hivatkozó URL-t (a honlapot, amelyen keresztül Honlapunkat elérte), a 

hozzáférés dátumát és időpontját, az átvitt adatok mennyiségét, az internetprotokoll címét (IP-

cím) és a hozzáférési rendszer internetszolgáltatóját. Ezt az információt a BMI Group két hétig 

megőrzi, majd törli.  

A BMI Group ezeket az adatokat nem adhatja meg meghatározott személyeknek, és nem 

kapcsolhatja össze az adatokat a BMI Group egyéb adatforrásaival, kivéve, ha számítógépes 

támadások esetén a bűnüldöző hatóságok számára szükséges információkat kell megadnia. A 

fent említett adatok csak a Honlap tartalmának megfelelő biztosítására, a Honlap tartalma és a 

hirdetések optimalizálására szolgálnak, valamint arra, hogy biztosítsák informatikai rendszereink 

és a Honlap technológiájának hosszú távú működését. A BMI Group ezért ezeket az adatokat 

felhasználja mind statisztikai célokra, mind pedig az adatvédelem és az adatbiztonság megőrzése 

érdekében. 



 

 

A fent említett célokra történő adatfeldolgozás a GDPR úgynevezett érdekkiegyenlítési záradéka 

(6. cikk (1) bekezdés, 1. mondat, f) GDPR) alapján történik. 

b. Sütik és hasonló technológiák 

(1) Sütik 

A Weboldal sütiket használ, amelyek olyan kis fájlok, amelyek lehetővé teszik az eszközhöz 

kapcsolódó információk tárolását a felhasználói végberendezéseken (PC-k, okostelefonok stb.). 

Ezek a Honlapot felhasználó-barátiabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá teszik, 

különösképpen pedig optimalizálják termékeinket és szolgáltatásainkat, és lehetővé teszik 

számunkra, hogy a jövőben célzott információkat szolgáltassunk Önnek. A Honlap úgynevezett 

első féltől származó sütiket használ, amelyeket mi tárolunk, valamint harmadik féltől származó 

sütiket, amelyeket külső szolgáltatók bizonyos célok elérése érdekében állítanak be. 

A BMI Group által használt sütik többsége „egyszeri alkalomra szóló süti”, amelyek 

automatikusan törlődnek a Honlap látogatásának végén. Ezek a sütik lehetővé teszik számunkra, 

hogy felismerjük böngészőjét, amikor legközelebb Honlapunkra látogat. 

A BMI Group Honlapja jelenleg a következő sütiket használja, melyekről Cookie irányelveinkből 
olvashat részletesebben (link a Cookie Policyre). 

• Google Analytics 

• Google Adwords 

• YouTube 

• Facebook 

• DoubleClick 
 
A felhasználók meghatározhatják, hogyan használják ezeket a sütiket. Az összes jelenlegi 

böngészőben lehetőség van arra, hogy korlátozza vagy teljesen blokkolja a sütik tárolását 

általában, vagy csak bizonyos honlapok esetén. Hangsúlyozzuk azonban, hogy Honlapunk 

használata és felhasználóbarátsága csökkenni fog, ha nem engedélyezi a sütik használatát. A 

felhasználók számos online hirdetési sütit is kezelhetnek az Egyesült Államok 

http://www.aboutads.info/choices webhelyén vagy az európai  

http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ webhelyen. 

Minden felhasználói adatot (például IP-címeket, felhasználóneveket stb.) névtelenül tárolnak, 

hogy a személyes azonosítást lehetetlenné tegyék.  

(2) Google Analytics  

A Honlap a Google Analytics internetes elemzési szolgáltatása által biztosított funkciókat 

használja. A szolgáltató a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, 94043, 

USA (“Google”). A Google Analytics a fentiek értelmében sütiket használ az ön számítógépén 

tárolt szöveges fájlok formájában. A sütik által az online termékek és szolgáltatások használatáról 

összegyűjtött információkat általában a Google szerverére továbbítják az Egyesült Államokba, és 

ott tárolják. Ha azonban a portálon aktiválódik az IP-névtelenítés, a Google lerövidíti IP-címét az 

Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részt 

vevő más országokban. Csak kivételes esetekben fogja a teljes IP-címet a Google szerverére 

továbbítani az Egyesült Államokba, és ott lerövidíteni. 
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A Google ezt az információt használja a BMI Group nevében, hogy elemezze a BMI Group online 

termékeinek és szolgáltatásainak felhasználását, az online termékekre és szolgáltatásokra 

vonatkozó jelentések készítésére, valamint az online termékek és szolgáltatások használatával 

kapcsolatos egyéb szolgáltatások elvégzésére. Ez után névtelenített felhasználói profilokat 

hoznak létre a feldolgozott adatok alapján. 

A felhasználó böngészője által biztosított IP-címet nem lehet más Google-adatokkal kombinálni. 

A felhasználók beállíthatják a böngészőprogramjukat a sütik tárolásának megakadályozására; a 

felhasználók megakadályozhatják internetes termékeink és szolgáltatásaink használatóról a sütik 

által összegyűjtött adatok küldését a Google számára feldolgozásra azáltal, hogy letöltik és 

telepítik a következő beépülő modult böngészőjükhöz a következő linken: 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Vegye figyelembe, hogy egyes elavult 

webböngészők esetleg nem támogatják a Google opt-out beépülő modulját. Ha ilyen régi 

böngészőt szeretne használni, nézze meg a böngésző beállításait, ha ki akarja tiltani a sütiket. 

A Google által hirdetési célokra felhasznált adatokra, valamint a beállításokra és a 

nézeteltérésekre vonatkozó további információk a következő Google-webhelyeken találhatók: 

https://policies.google.com/privacy/partners?hl=en („Hogyan használja fel a Google az adatokat, 

amikor ön partnerek webhelyeit vagy alkalmazásait használja”), 

http://www.google.com/policies/technologies/ads („Hogyan használja a Google a sütiket a 

reklámozásban”), http://www.google.de/settings/ads („A Google által használt hirdetések 

megjelenítése”), valamint a http://www.google.com/ads/preferences („A Google által 

megjelenített hirdetések ellenőrzése”). 

 

c. Kapcsolat 

A Honlapon keresztül a Bramac Kft-hez és BMI Grouphoz fordulhat úgy, hogy e-mailt küld az 

infohu@bmigroup.com e-mail címre. Az egyes felhasználók által megadott személyes adatokat 

a kérés megválaszolásához tárolják. Az adatok törlésre kerülnek, amint már nincs szükség rájuk 

ezekre a célokra, feltéve, hogy ezt nem akadályozzák a törvényes megőrzési követelmények, 

vagy ha ön kifejezetten beleegyezett a hosszabb tárolásba. 

A fentiekben ismertetett adatainak feldolgozása szükséges ahhoz, hogy válaszolhassunk 

kérésére (6. cikk (1) bekezdés 1. mondat b) GDPR). Az ön által a kapcsolattartó űrlapon önként 

megadott további adatok feldolgozása a GDPR érdekkiegyenlítési záradékán alapul (6. cikk (1) 

bekezdés, 1. mondat, f) GDPR). 

 

2. Adatvédelmi nyilatkozatok a BMI speciális szolgáltatásainak felhasználói számára 

 

a. Online alkalmazások (álláspályázat, kapcsolatfelvétel, prospektuskérés) 

 

A Honlap lehetőséget nyújt arra, hogy az interneten keresztül vagy e-mailben pályázzon meg 

állásokat vagy gyakornoki pozíciókat. Az ilyen online értesítésekre és pályázatokra a többi jogi 

követelményen túl az Adatvédelmi nyilatkozat is vonatkozik. Az ön által kezdeményezett online 
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pályázat alapján az ön által megadott személyes adatokat a pályázat céljából elektronikus úton 

feldolgozzuk a BMI Group részére. Ez az adatfeldolgozás szükséges ahhoz, hogy kérésére 

lépéseket tegyünk szerződés megkötése előtt (6. cikk (1) bekezdés 1. mondat b) GDPR). Kérjük, 

olvassa el ezt az Adatvédelmi nyilatkozatot, mielőtt elküldené nekünk személyes adatait. 

A honlapon keresztül az alábbi szolgáltatások igénybevételére is van lehetősége: 

prospektusigénylés, kapcsolatfelvétel. Az egyes felhasználók által megadott személyes adatokat 

a kérés megválaszolásához tárolják. Az adatok törlésre kerülnek, amint már nincs szükség rájuk 

ezekre a célokra, feltéve, hogy ezt nem akadályozzák a törvényes megőrzési követelmények, 

vagy ha ön kifejezetten beleegyezett a hosszabb tárolásba. 

(1) Adatátvitel 

 

Ha a BMI Group-hoz és annak leányvállalataihoz e-mailben pályázik, a BMI Group-nak megadja 

személyes adatait, például nevét, postai és e-mail címét, iskolai végzettségét, szakmai 

képesítését, tanúsítványait, valamint egyéb információkat és iratokat, amelyeket állás 

megpályázásakor szokásos megadni. Saját érdekében személyes adatainak különleges 

kategóriáit (pl. etnikai hátteret, politikai véleményt, szakszervezeti tagságot, testi és szellemi 

egészségét, vallási vagy filozófiai meggyőződést, összesítve „érzékeny adatokat”, ld. a GDPR 

9(1) cikkét, csak akkor közöljön, ha ezeket kifejezetten tudomásunkra kívánja hozni. Nem várjuk 

el öntől, és nem kérjük önt arra, hogy érzékeny adatokat beküldjön. 

 

(2) Adattárolás, -használat és -törlés 

 

A BMI Group az ön által megadott információkat és fájlokat csak pályázatának, érdeklődésének, 

prospektuskérésének regisztrálása és feldolgozása céljából tárolja és használja, amely magában 

foglalja az önnel való kapcsolatfelvételt is. Ha pályázata sikeres, az ön által megadott információk 

és fájlok továbbra is használhatók az önnel fenntartott munkaviszony során. Ellenkező esetben a 

BMI Group a felvételi folyamat befejezése után 6 hónapig megőrzi az ön adatait és fájljait (kivéve, 

ha a helyi törvények rövidebb időtartamot írnak elő) annak érdekében, hogy válaszolhasson az 

pályázatával kapcsolatos bármely kérdésre, megfeleljen jogi kötelezettségeinek, és 

érvényesítsen, gyakoroljon vagy megvédjen meglévő vagy potenciális igényeket. Ezen időszak 

lejártát követően az adatokat általában törlik. 

Ha a megfelelő mező bejelölésével vagy e-mailben történő pályázat esetén írásban jelezte, hogy 

hozzájárul, hogy adatait és fájljait elküldjük a BMI Group többi vállalatának is, akkor továbbítjuk 

pályázatát a csoport más vállalatainak, amelyek az ön számára alkalmas állást kínálnak.  

 

(3) Lemondás; pályázat visszavonása 

 

Önnek bármikor jogában áll visszavonni a beleegyezését az ön által megadott személyes adatok 

további tárolására és felhasználására. Ezen túlmenően pályázatát, érdeklődését bármikor 



 

 

visszavonhatja. Ez esetben az adatbankban tárolt adatait és fájljait a fentiek szerint töröljük. Ezen 

túlmenően ön bármikor kérheti, hogy a BMI Group töröljön egyes adatokat vagy fájlokat, 

amelyeket ön továbbított. Minden ilyen kérést a GDPR rendelkezéseivel összhangban fogunk 

kezelni.  

A pályázati eljárással vagy adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseivel forduljon a 

Privacy@StandardIndustries.com címre. Magyar kapcsolat: mailto:infohu@bmigroup.com 

 

3. Általános adatvédelmi információk 

 

a. Az ön adatalanyi jogai 

 

Minden szükséges és megfelelő lépést megtettünk személyes adatainak védelmére és adatalanyi 

jogainak biztosítására. A GDPR szerint önt az alább leírt jogok illetik meg. Vegye figyelembe, 

hogy korlátozások vonatkozhatnak e jogok gyakorlásának képességére, például amikor az 

információ megszerzésének jogát felülírják a magánérdekek lényeges szempontjai.  

 

Hozzáférési jog 

● Önnek joga van hozzáférést kérni az önnel kapcsolatban feldolgozott személyes 

adatokhoz. Kérést küldhet az infohu@bmigroup.com címre. 

● A feldolgozás alatt álló személyes adatok egy példányát díjmentesen vagy elektronikus 

úton biztosítjuk, ha a kérelmet egy általánosan használt elektronikus formában nyújtják 

be. 

 

A helyesbítéshez való jog 

● Önnek jogában áll az önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítése, beleértve 

a hiányos személyes adatok kiegészítését is. 

 

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 

● Bizonyos körülmények között önnek joga van az önnel kapcsolatos személyes adatok 

törléséhez. Kérésére töröljük az ön személyes adatait, ha nincs feltétlenül szükségünk 

ezekre az adatokra ahhoz, hogy egy önnel kötött szerződést teljesítsünk, vagy ha a 

törvény nem kötelez bennünket ezek tárolására. 

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog 

● Bizonyos körülmények között önnek joga van az önnel kapcsolatos személyes adatok 

általunk történő feldolgozását korlátozni. 

 

Az adathordozhatósághoz való jog 

mailto:Privacy@StandardIndustries.com
mailto:infohu@bmigroup.com
mailto:infohu@bmigroup.com


 

 

● Ha a feldolgozás hozzájáruláson vagy szerződésen alapul, és a feldolgozást automatizált 

módon végzik, önnek joga van az önnel kapcsolatos személyes adatokat tagolt, 

általánosan használt és gépileg olvasható formában megkapni. Ön jogosult arra, hogy – 

ha ez technikailag megvalósítható – személyes adatait harmadik személynek továbbítsa 

anélkül, hogy ebben megakadályoznánk. 

 

A tiltakozáshoz való jog 

● Bizonyos körülmények között önnek joga van az önnel kapcsolatos személyes adatok 

általunk történő feldolgozása ellen bármikor tiltakozni. Ha például adatokat kért tőlünk, pl. 

hírleveleket stb., és nem kíván további információkat kapni, könnyen letilthatja a tőlünk 

érkező további információkat. 

 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 

● Általánosságban ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki önre az olyan, kizárólag 

automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely 

önre nézve joghatással járna vagy önt jelentős mértékben érintené. Ez nem alkalmazandó 

olyan esetben, ha többek között az automatizált döntéshozatal és a profilalkotás 

szükséges egy ön és vállalatunk közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez.  

 

A beleegyezés visszavonásának joga 

● Ha a személyes adatok feldolgozása az ön beleegyezésén alapul, bármikor 

visszavonhatja a beleegyezését. Vegye figyelembe, hogy ez nem befolyásolja személyes 

adatainak feldolgozását a beleegyezés visszavonása előtt. 

 

Jogainak gyakorlása 

● Ha a fent leírt jogainak bármelyikét gyakorolni kívánja, vagy bármely kérdése van ezzel 

kapcsolatban, forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz e-mailben az alábbiakban megadott 

e-mail címen.  

 

Panasz benyújtása 

● Ha személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban panasszal kíván élni, panaszt 

nyújthat be a felügyeleti adatvédelmi hatósághoz. 

 

b. Információk a BMI Group adatvédelmi tisztviselőjéről 

 

A BMI Group adatvédelmi tisztviselője: Sebastian Kraska, BMIGroup@iitr.de  

Magyar kapcsolat: mailto:infohu@bmigroup.com 

4. Adatok frissítése 

 

mailto:BMIGroup@iitr.de
mailto:infohu@bmigroup.com


 

 

Ezt az Adatvédelmi nyilatkozatot frissítjük, amennyiben jogi vagy ténybeli okokból szükséges. 

Kérjük, rendszeresen tájékozódjon a nyilatkozat aktuális állapotáról. 

 

Utolsó frissítés: 2020. április 


