Binding Corporate Rules (BCR-ek)

A BCR-ek…
… egy elköteleződési szerződést jelentenek, amelyben a
konszern minden társasága megerősíti a konszern személyes adatok védelmére vonatkozó adatvédelmi irányelvének
betartását, és ezt saját felelősségre meg is valósítja.
… keretet határoznak meg az egységes adatvédelmi
szabványokhoz az egész konszern számára.
… a személyes adatok adatátvitelére vonatkoznak a konszern
társaságai között nemzetközi szinten, és alapvető belső
szabályokként szolgálnak az Önök személyes adatainak
feldolgozásához.
,,, minden munkatársra érvényesek és ezért minden
munkatársnak be kell tartania őket.
… oktatások, munkaszerződések stb. révén minden
munkatársnak tudomásul kell vennie őket. Erről a
konszern társaságai gondoskodnak.

A BCR-ek elérhetősége
Az összes BRC kérésre e-mailben érhető el: dataprotection@conti.de,
vagy az intraneten a C.INSIDE > Corporation > Continental Rules
menüponton keresztül.
Kérdések
Ha kérdései vannak, kérjük, forduljon a központi adatvédelmi
csapathoz a dataprotection@conti.de e-mail-címen.
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Jogi tudnivalók
A jelen kiadvány tartalma jogilag nem kötelező érvényű, és kizárólag
tájékoztatásul szolgál. A jelen kiadványban megnevezett védjegyek a
Continental AG és/vagy partnerei tulajdonát képezik.
Copyright © 2015 Continental AG. Minden jog fenntartva.
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Tudnivaló: Ha a konszern valamely társasága nem ismeri el a
BCR-eket, akkor nem lehetséges a személyes adatok cseréje e
BCR-ek alapján, hanem különálló szerződéses megállapodásokra van szükség.
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Személyes adatainak
védelme

Az Önök jogai

A BCR-ek megvalósítása
a konszernben

A szerződéses kötelezettségek, valamint a jogi előírások
teljesítéséhez szükséges, hogy feldolgozzuk vevőink, beszállítóink, foglalkoztatottaink, részvényeseink, valamint üzleti partnereink személyes adatait. Ennek keretében a személyes
adatainak védelme a Continental konszern összes társasága
számára világszerte lényeges feladat.
Törvényi előírások alapján a BCR-ek egy globális, egységes
és belső adatvédelmi irányelvet alkotnak, amely a teljes
konszernben szabályozzák az Önök adatainak biztonságát.
A fennálló törvényi előírásokat a BCR-ek nem érintik, és
minden esetben elsődlegességet élveznek.

Az országonként eltérő törvényektől függően* a
személyes adataikra vonatkozóan elidegeníthetetlen
jogokkal rendelkeznek.
Ide tartoznak a következők:
Tájékoztatás – az adatokról, azok származásáról és a
feldolgozás céljáról
Helyesbítés – pontatlanság, hiányosság és szakszerűtlen feldolgozás esetén
Zárolás – nem tisztázott tényállás esetén
Törlés – szükségtelen vagy nem megengedett
feldolgozás következtében
Tiltakozás – reklámozási vagy piac-/véleménykutatási
célokból való feldolgozás esetén és védendő személyes
érdekből
A jogok gyakorlása – az érintettek a jogaik gyakorlása
miatt semmilyen módon sem kerülhetnek hátrányos
helyzetbe

* Az összes jog teljes áttekintése az Ön esetére vonatkozó törvényi
szabályozásokban található.

A meghatározott szabályozások megvalósítását a konszern
adatvédelmi megbízottja, a központi adatvédelmi csapata,
valamint a helyi adatvédelmi koordinátorok követik nyomon
és felügyelik.
A megvalósítás biztosítása érdekében a következő
intézkedéseket hajtják végre.
> Oktatások és információs rendezvények
> Adatvédelmi auditok
> Tanácsadások az adatfeldolgozáshoz stb.
A megfelelő biztonsági intézkedések, például számítógépekhez, hálózatokhoz, illetve kommunikációs kapcsolatokhoz,
valamint alkalmazásokhoz egészen az üzemterületre való
belépésig, célja, hogy az Önök adatait illetéktelen hozzáféréssel, továbbadással, módosítással és törléssel szemben
megvédjék. A például az információbiztonság és a konszernbiztonság területén dolgozó szakértők a legmagasabb
technikai színvonalat biztosítják a Continentalnál.
Csak olyan munkatársak jogosultak arra, hogy üzleti
okokból személyes adatokat gyűjtsenek, dolgozzanak
fel és használjanak, akik kötelezettséget vállaltak az
adatvédelem betartására.

