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KIK VAGYUNK, ÉS HOGYAN VONATKOZIK ÖNRE EZ A TÁJÉKOZTATÓ?
A Pentairnél hiszünk abban, hogy a bizalom minden kapcsolat alapja. A jelen tájékoztató részletezi
azokat a személyes adatokat, amelyeket a Pentair webhelyeken, alkalmazásokon keresztül vagy
egyéb módokon gyűjthet Önről, valamint az így gyűjtött adatok felhasználási és közlési
lehetőségeit, továbbá az Ön számára fontos egyéb adatokat.
További információért kattintson az egyes szakaszok címeire alább.

KIK VAGYUNK, ÉS HOGYAN VONATKOZIK ÖNRE EZ A TÁJÉKOZTATÓ?
A Pentair fontosnak tartja az Ön adatainak védelmét. Ez a tájékoztató részletezi azokat a személyes
adatokat, amelyeket a Pentair gyűjthet Önről:
•
•
•

•
•
•

az általunk működtetett webhelyeken keresztül, ahonnan Ön hozzáfér ehhez az Adatvédelmi
tájékoztatóhoz (a továbbiakban a „webhelyek”),
az általunk rendelkezésre bocsátott, számítógépeken és mobileszközökön használható
szoftveralkalmazásokon keresztül (a továbbiakban az „alkalmazások”),
a dolgok internetéhez (Internet of Things) kapcsolódó vagy ahhoz kapcsolható bármely eszközön
(a továbbiakban az „IoT-eszközök”) keresztül, beleértve az internethez csatlakozó vízkezelési
megoldásainkat is,
az ellenőrzésünk alatt álló közösségimédia-oldalainkon és alkalmazásokon keresztül, ahonnan
ezt az Adatvédelmi tájékoztatót eléri (együttesen a „közösségimédia-oldalak”),
az Önnek küldött olyan HTML-formátumú e-mail-üzeneteken keresztül, amelyek erre az
Adatvédelmi tájékoztatóra mutató hivatkozásokat tartalmaznak, és
egyéb online és offline interakciókon keresztül, például webes képzéseken vagy személyes
részvételt igénylő eseményeken.

Együttesen a webhelyekre, az alkalmazásokra, az IoT-eszközökre, a közösségimédia-oldalakra, az emailekre, illetve az egyéb online és offline tevékenységekre mint szolgáltatások hivatkozunk.
A jelen tájékoztató alkalmazásában a Pentair a Pentair plc-re és annak bármely leányvállalatára
vonatkozik, amelyek a jelen Adatvédelmi tájékoztató hatálya alá esnek, vagy az Ön rendelkezésére
bocsátják azt. Felhívjuk figyelmét, hogy az egyes leányvállalataink saját adatvédelmi tájékoztatókat
tehetnek közzé a webhelyeiken, és e vállalatokra a jelen Adatvédelmi tájékoztató helyett a saját
közzétett adatvédelmi tájékoztatójuk vonatkozik.
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HOGYAN GYŰJTJÜK ÉS ŐRIZZÜK MEG AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?
A Pentair az Ön személyes adatainak gyűjtése közben törekszik arra, hogy a gyűjtési cél
szempontjából releváns és megfelelő adatokat gyűjtsön össze, de nem túlzott mértékben.
Személyes adatokat különböző forrásokból – többek között közvetlenül Öntől vagy technológiai
megoldásokból, például cookie-kból, valamint harmadik felektől – gyűjthetünk, hozhatunk létre és
figyelhetünk meg. Az ilyen típusú adatok közé tartoznak például a kapcsolattartási adatok, a
kommunikációs és fizetési adatok, illetve a marketingadatok. Személyes adatait a jelen
Adatvédelmi tájékoztatóban ismertetett célok teljesítéséhez szükséges ideig tároljuk, kivéve, ha a
törvény lehetővé teszi a hosszabb megőrzési időt.

HOGYAN GYŰJTJÜK ÉS ŐRIZZÜK MEG AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?
A személyes adatok olyan információk, amelyek azonosítják Önt személyként, vagy amelyek
azonosítható személyre vonatkoznak. A Pentair az Ön személyes adatainak gyűjtése közben törekszik
arra, hogy a gyűjtési cél szempontjából releváns és megfelelő adatokat gyűjtsön össze, de nem túlzott
mértékben.
● Az Önnel kapcsolatos információkat az alábbi módokon gyűjthetjük:
o Személyes adatokat különböző forrásokból gyűjthetünk, például telefonon, a
webhelyeinken, online videóhívásokon vagy mobilalkalmazásokon vagy szolgáltatásokon, képviselőinken vagy online hirdetéseinken keresztül.
▪

A szolgáltatásokon keresztül: Például személyes adatokat gyűjthetünk üzleti
kapcsolatok kezdeményezésekor vagy szerződéskötéskor, eseményeken,
képzéseken vagy szakmai kiállításokon, amikor feliratkozik a hírlevelekre, vagy
kiadványokat igényel, amikor fiókot hoz létre, terméket küld vissza vagy
cseréltet ki, ajándékkártyát aktivál, felméréseket tölt ki, Pentair-eseményekre
vagy online szolgáltatásokra regisztrál, további információkért fordul hozzánk,
IoT-eszközöket vagy -alkalmazásokat telepít és használ, vagy ellátogat
webhelyeinkre, miközben vagy mielőtt bejelentkezik egy közösségimédiaplatformra.

▪

Egyéb forrásokból: Nyilvános forrásokból vagy külső adatszolgáltatóktól is
gyűjthetünk személyes adatokat. HR-csapatunk például a LinkedIn vagy más
közösségimédia-platformok segítségével azonosíthat jelölteket a pozíciókra.
Minden közösségimédia-platformnak saját szabályzatuk van arra vonatkozóan,
hogy hogyan kezelik a személyes adatokat a webhelyeik elérésekor. Ha
bármilyen aggálya vagy kérdése van személyes adatainak használatával
kapcsolatban, körültekintően olvassa el az egyes platformok adatvédelmi
szabályzatát, mielőtt használná őket. Együttműködhetünk közös
marketingpartnerekkel is, hogy azonosítsuk a potenciális ügyfeleket, illetve
képviselőkkel, akik felügyelik a részvényeseinkkel vagy más harmadik felekkel
való együttműködést, hogy szolgáltatásokat nyújtsanak a Pentair
alkalmazottainak.
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● Többek között a személyes adatok alábbi típusait gyűjtjük Önről:
o kapcsolattartási adatok, például név, beosztás, telefonszám, levelezési cím és
e-mail-cím;
o az Ön által benyújtott közlések, például megrendelések, kérdések, fényképek/videók és
visszajelzések;
o demográfiai adatok, például nyelv, életkor és nem;
o marketingbeállítások, például az e-mailes feliratkozásra és annak gyakoriságára
vonatkozó beállítások;
o fizetési adatok, például hitelkártya- és számlaadatok;
o eszközadatok, a mobilalkalmazások szolgáltatási feltételeiben meghatározott módon,
amikor IoT-eszközöket vagy -alkalmazásokat telepít és használ;
Alkalmazásaink például olyan funkciókat is tartalmazhatnak, amelyek lehetővé
teszik az alkalmazás csatlakoztatását a medence építésének helyszínén
telepített helyszíni kamerákhoz, hogy az alkalmazáson keresztül megtekinthesse
az ezekkel a kamerákkal rögzített fényképeket vagy videókat (például élő
közvetítés vagy time-lapse videó).
a felhasználó hitelesítő adatai, amikor regisztrál a szolgáltatások használatára.
▪

o

Személyes adatokat kell gyűjtenünk ahhoz, hogy a kért szolgáltatásokat biztosíthassuk Önnek. Ha
nem adja meg a kért információkat, előfordulhat, hogy nem tudjuk biztosítani a szolgáltatásokat. Ha
a szolgáltatások vonatkozásában más személyekkel kapcsolatos személyes adatokat oszt meg velünk
vagy szolgáltatóinkkal, akkor Ön kijelenti, hogy jogosult ezt megtenni, és engedélyezi számunkra,
hogy a jelen Adatvédelmi tájékoztatónak megfelelően használhassuk az információkat.
● A személyes adatok megőrzési ideje attól függ, hogy milyen célból szereztük meg őket, és milyen
jellegűek. A jelen Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt célok teljesítéséhez szükséges ideig
tároljuk személyes adatait, kivéve, ha a törvény hosszabb megőrzési időt tesz lehetővé vagy
követel meg. A megőrzési idő meghatározásának elsődleges kritériumai a következők:
o mennyi ideje rendelkezik aktív Pentair-fiókkal vagy mennyi ideje áll fenn aktív kapcsolat
a Pentairrel;
o amikor potenciális ügyfélként vagy üzleti partnerként tekinthetünk Önre;
o amikor eleget kell tennünk egy bírósági végzésnek, jogszabálynak vagy jogi eljárásnak;
o ha jogi előírások és szakmai iránymutatások megkövetelik – például adózás és
könyvvizsgálat, illetve az egészségre és a biztonságra vonatkozó tájékoztatás céljából,
illetve vonatkozó elévülési szabályok, peres vagy szabályozói vizsgálatok esetén.
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HOGYAN HASZNÁLJUK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?
A Pentair arra használhatja személyes adatait, hogy szolgáltatásokat biztosítsunk Önnek, fejlesszük
szolgáltatásainkat, vagy teljesítsük azt a célt, amelyhez Ön a személyes adatait megadta, például
tranzakció végrehajtásához, az Önnel való kommunikációhoz és üzleti tevékenységünk
működtetéséhez.

HOGYAN HASZNÁLJUK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?
A Pentair arra használhatja személyes adatait, hogy szolgáltatásokat biztosítsunk Önnek, fejlesszük
szolgáltatásainkat, vagy teljesítsük azt a célt, amelyhez Ön a személyes adatait megadta, illetve más
törvényes üzleti célokra, beleértve a következőket:
● A szolgáltatások funkcionalitásának biztosítása és a kérések teljesítése
o a kért tranzakciók végrehajtása, például a megrendelések feldolgozása, a vásárolt
termékek regisztrálása, a jótállási igények kezelése és a kapcsolódó ügyfélszolgálat
biztosítása;
o a fiókjával és a megvásárolt termékekkel kapcsolatos, Önnel folytatott kommunikáció,
válaszok a kérdéseire és a kérések teljesítése;;
o adminisztratív információk, például a feltételek és az irányelvek módosításainak
továbbítása Önnek;
o a megvásárolt termékek szervizelése és tájékoztatás küldése, amelyet a termékek
funkcióival kapcsolatban kér.
Ezekkel a tevékenységekkel vállaljuk az Önnel való szerződéses kapcsolatunk kezelését
és/vagy egy jogi kötelezettség teljesítését.
● Információk és/vagy más marketinganyagok biztosítása
o tájékoztatás a Pentair által nyújtott termékekről vagy szolgáltatásokról, amelyek
érdekelhetik Önt;
o a Pentair-termékek és -szolgáltatások használatával kapcsolatos felmérések küldése
Önnek;
o a használni kívánt közösségi megosztási funkciók megkönnyítése. Szolgáltatásaink közé
tartoznak például a közösségi média olyan funkciói, mint a Facebook „Tetszik” gombja és
widgetek, a „Megosztás” widget, illetve a szolgáltatásainkon futó interaktív
miniprogramok.
Ezeket a tevékenységeket az Ön beleegyezésével végezzük, vagy ha jogos érdekünkben áll.
● Az üzleti jelentésekhez és a személyre szabott szolgáltatások nyújtásához szükséges személyes
adatok elemzése
o a felhasználók preferenciáinak elemzése vagy előrejelzése a digitális tartalmaink
használatának módjáról szóló összesített trendjelentések elkészítéséhez, hogy
fejleszthessük szolgáltatásainkat;
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o

o

az érdeklődési körei és preferenciái mélyebb megismerése, hogy személyre szabhassuk
az Önnel való interakcióinkat, és egyénre szabott tájékoztatást és/vagy ajánlatokat
nyújthassunk Önnek;
a preferenciái mélyebb megismerése, hogy szolgáltatásainkon keresztül olyan tartalmakat
tudjunk biztosítani, amelyek szerintünk relevánsak és érdekesek lesznek Önnek.

Személyre szabott szolgáltatásokat nyújtunk az érdeklődési köre alapján és az Ön
hozzájárulásával, amennyiben a vonatkozó jogszabályok előírják.
● Elérjük üzleti céljainkat.
o üzleti tevékenységeink működtetése és a kockázatok kezelése, beleértve a Pentair és
mások jogainak és tulajdonának védelmét;
o a jogi követelményeknek és a belső szabályzatoknak, például az audit- és biztonsági
szabályzatoknak való megfelelés;
o új termékek vagy szolgáltatások kifejlesztése;
o termékeink és szolgáltatásaink, beleértve eseményeink és képzéseink fejlesztése,
népszerűsítése vagy módosítása;
o a használati trendek azonosítása, például annak megértése, hogy szolgáltatásaink mely
részei a legérdekesebbek a felhasználók számára;
o promóciós kampányaink hatékonyságának meghatározása, hogy kampányainkat a
felhasználóink igényeihez és érdeklődési köréhez igazíthassuk.
Ezeket a tevékenységeket az Önnel való szerződéses kapcsolatunk kezelése, a törvényi
kötelezettségnek való megfelelés érdekében végezzük el, és/vagy mert jogos érdekünkben áll.
•

Nyereményjátékokban, versenyeken vagy egyéb promóciókban való részvétel lehetővé tétele
o Felajánlhatjuk, hogy részt vehessen nyereményjátékokban, versenyeken vagy más
promóciókban.
o Néhány ilyen promóció esetében további szabályok vonatkoznak személyes adatai
általunk történő használatára és közlésére.
Ezt az információt az Önnel létrejött szerződéses kapcsolatunk kezelésére használjuk.

•

Személyes adatok összesítése és/vagy anonimizálása
o Összesíthetjük és/vagy anonimizálhatjuk a személyes adatokat úgy, hogy azok már nem
tekinthetők személyes adatoknak. Azért járunk el így, hogy létrehozzunk más adatokat,
amelyeket bármilyen célra felhasználhatunk és közölhetünk, mivel már nem azonosítják
Önt vagy más személyt.
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HOGYAN OSZTJUK MEG SZEMÉLYES ADATAIT?
A Pentair megoszthatja személyes adatait más Pentair-jogalanyokkal, -márkákkal, -divíziókkal és leányvállalatokkal. A Pentair megoszthatja személyes adatait harmadik felekkel a nevünkben
történő kezelés érdekében az Ön beleegyezésével, vagy amennyiben ezt a törvény lehetővé teszi
vagy előírja. A személyes adatok fogadói az adatok gyűjtésének helyétől eltérő országban is
lehetnek, beleértve az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokat is. Ilyen esetekben a Pentair
lépéseket tesz az adatvédelem megfelelő szintjének biztosítása érdekében.

HOGYAN OSZTJUK MEG SZEMÉLYES ADATAIT?
A Pentair megoszthatja az Ön személyes adatait más Pentair-jogalanyokkal, -márkákkal, -divíziókkal és leányvállalatokkal, hogy szolgáltatásokat nyújthasson Önnek, beleértve a jelen Adatvédelmi
tájékoztatóban felsorolt tevékenységeket is, továbbá megoszthatjuk az Ön személyes adatait
meghatározott harmadik felekkel az alábbiakban foglaltak szerint.
Személyes adatait megosztjuk:
•

Kapcsolt vállalkozásainkkal az Adatvédelmi tájékoztatóban leírt célokból. Itt megtekintheti a
kapcsolt vállalkozásaink listáját és helyét. A Pentair plc a közösen használt személyes adatok
kezeléséért felelős fél.

•

Megbízható harmadik fél szolgáltatókkal, akik az iránymutatásunk szerint végzik
tevékenységeiket. Ezek a tevékenységek bármilyen tevékenységet jelenthetnek, amelyet a
Pentair a fenti „HOGYAN HASZNÁLJUK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?” szakaszban leírtak szerint
hajt végre. Ilyen tevékenység lehet a webhelyhosztolás, adatelemzés, fizetésfeldolgozás,
rendelések teljesítése, az információtechnológia, valamint az ehhez kapcsolódó infrastruktúra
fenntartása, ügyfélszolgálat biztosítása, e-mail-kézbesítés, marketing, könyvvizsgálat és egyéb
szolgáltatások nyújtása.

•

Harmadik féllel, hogy az Ön által választott marketingkommunikációkat küldhessen Önnek.

•

Harmadik fél üzleti partnerrel, ha elfogadja az adott üzleti partnertől a szolgáltatásainkon
keresztül rendelkezésre álló ajánlatot.

•

Megbízható kereskedőkkel, amikor konfigurálja az alkalmazást, hogy megossza az IoT-eszközével
kapcsolatos adatokat (beleértve az eszközadatokat is) egy adott kereskedővel. A kereskedő
használhatja ezeket az adatokat arra, hogy nyomon kövesse és szervizelje az IoT-eszközt, illetve
kapcsolódó termékeket és szolgáltatásokat ajánljon. Bármikor dönthet úgy, hogy a
későbbiekben nem osztja meg ezeket az adatokat a kereskedővel. Ezt az
alkalmazásbeállításokban teheti meg. Ettől függetlenül a kereskedő továbbra is megőrizheti és
felhasználhatja az ilyen megosztás megszüntetése előtt kapott adatokat.
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•

Más személyekkel, akiket az alkalmazásban az IoT-eszköz megosztott felhasználóiként jelöl meg;
az ilyen megosztott felhasználók hozzáférhetnek az alkalmazásban tárolt adatokhoz, és nyomon
követhetik és kezelhetik az IoT-eszközt az alkalmazáson keresztül.

•

A szolgáltatások használatával Ön dönthet úgy, hogy személyes adatokat közöl, amikor
információkat és tartalmakat tesz közzé üzenőfalakon, csevegőoldalakon, profiloldalakon és
blogokon (korlátozás nélkül beleértve a közösségimédia-oldalainkat), valamint amikor
képzéseken, workshopokon és egyéb eseményeken vesz részt. Felhívjuk figyelmét, hogy az ezen
szolgáltatásokon keresztül megosztott vagy közzétett információk nyilvánosak lesznek, és más
felhasználók és a nyilvánosság számára is hozzáférhetők lehetnek.

•

Ha összekapcsolja a szolgáltatásokhoz regisztrált fiókját közösségimédia-fiókjával, akkor az
információkat megosztja a közösségimédia-fiókjához tartozó ismerőseivel, más felhasználókkal
és a közösségimédia-fiók szolgáltatójával. Ezzel felhatalmaz minket arra, hogy segítsük az
információk megosztását, és tudomásul veszi, hogy a megosztott információk használatát a
közösségimédia-szolgáltató adatvédelmi irányelvei szabályozzák.

•

A nyereményjátékok, versenyek és hasonló promóciók harmadik fél szponzorai számára.

A SZEMÉLYES ADATOK EGYÉB HASZNÁLATAI ÉS KÖZZÉTÉTELEI
Személyes adatait használjuk és közzétesszük, ha ez szükséges vagy megfelelő, különösen akkor, ha
jogi kötelezettség írja elő, vagy jogos érdekünkben áll.

Személyes adatait használjuk és közzétesszük, ha ez szükséges vagy megfelelő, különösen akkor, ha jogi
kötelezettség írja elő, vagy jogos érdekünkben áll:
•
•

•

•
•

A vonatkozó törvények és előírások betartása érdekében, amelyek magukban foglalhatják a
lakóhely szerinti országon kívüli törvényeket is.
Az állami és kormányzati hatóságokkal való együttműködés, például egy kérésre történő
válaszadás, vagy az általunk fontosnak tartott információ nyújtása érdekében. Idetartozhatnak a
tartózkodási országon kívüli hatóságok is.
A bűnüldöző szervekkel való együttműködés érdekében, például amikor teljesítjük a bűnüldöző
szervek kérését és parancsát, vagy olyan információkat adunk, amelyekről úgy gondoljuk, hogy
fontosak.
Egyéb jogi okokból, ideértve a feltételeink betartatását, illetve a mi és/vagy leányvállalataink, az
Ön vagy mások jogainak, adatainak, biztonságának vagy tulajdonának védelmét.
Jogos érdekünk, hogy személyes adatait harmadik féllel közöljük vagy harmadik félnek
továbbítsuk vállalkozásunk, vagyonunk vagy részvényeink egészének vagy egy részének
átszervezése, egyesítése, értékesítése, közös vállalkozásba adása, átadása, átruházása vagy
egyáb rendelkezése esetén (beleértve a csődeljárást vagy a hasonló eljárást is).
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EGYÉB ADATOK
Gyűjthetünk, használhatunk és közölhetünk olyan „egyéb adatok” típusú adatokat, amelyek nem
fedik fel az Ön személyazonosságát, vagy nem kapcsolódnak közvetlenül egy azonosítható
személyhez, például böngésző- és eszközadatok, alkalmazáshasználati adatok, valamint cookie-k,
pixelcímkék és egyéb technológiák segítségével gyűjtött információk.
Az „egyéb adatok” olyan információk, amelyek nem fedik fel az Ön személyazonosságát, vagy nem
kapcsolódnak közvetlenül egy azonosítható személyhez, például
•
•
•
•
•
•

Böngésző- és eszközadatok
Alkalmazáshasználati adatok
IoT-eszközökön keresztül gyűjtött adatok, például a telepítéssel, a termékkonfigurációval, a
beállításokkal, a használattal, a földrajzi hellyel és a működéssel kapcsolatos adatok
A cookie-k, pixelcímkék és más technológiák segítségével gyűjtött információk
Demográfiai adatok és az Ön által megadott egyéb adatok, amelyek nem fedik fel az Ön
személyazonosságát
Olyan információk, amelyeket oly módon gyűjtöttek össze, hogy már nem fedik fel az Ön
személyazonosságát

Ha az egyéb adatokat személyes adatokként kell kezelnünk az alkalmazandó jog szerint, akkor
felhasználhatjuk és közölhetjük őket azokból a célokból, amelyekhez használjuk és közöljük a jelen
Tájékoztatóban ismertetett személyes adatokat.
Az egyéb adatok gyűjtése
Egyéb adatokat különféle módokon gyűjthetünk, többek között:
•

Böngészőn vagy eszközön keresztül:
o A legtöbb böngésző gyűjt bizonyos információkat, például az Ön Media Access Control
(MAC) címét, a számítógép típusát (Windows vagy Mac), a képernyőfelbontást, az
operációs rendszer nevét és verzióját, az eszköz gyártóját és modelljét, nyelvét, az
internetböngésző típusát és verzióját, valamint a használt szolgáltatások (például az
alkalmazás) nevét és verzióját, illetve ezeket az adatokat automatikusan is gyűjthetik
eszközén keresztül. Ezeket az információkat arra használjuk, hogy biztosítsuk a
szolgáltatások megfelelő működését.

•

Egy alkalmazás használata esetén:
o Alkalmazás letöltésekor és használatakor mi és a szolgáltatóink nyomon követhetik és
gyűjthetik az alkalmazáshasználati adatokat, például az eszközön futó alkalmazás
szervereinkhez történő hozzáférésének dátumát és időpontját, és azt, hogy milyen
információkat és fájlokat töltöttek le az alkalmazásra az eszközszám alapján.
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•

Cookie-k használatával:
o A cookie-k olyan információk, amelyek közvetlenül az Ön által használt számítógépen
tárolódnak. A cookie-k lehetővé teszik, hogy olyan információkat gyűjtsünk, mint a
böngésző típusa, a szolgáltatásokra fordított idő, a meglátogatott oldalak, a nyelvi
beállítások és más forgalmi adatok. Mi és a szolgáltatóink az információkat biztonsági
célokra, a tájékozódás megkönnyítésére, az információk hatékonyabb megjelenítésére
és az élmény személyre szabására használjuk. Statisztikai információkat is gyűjtünk a
szolgáltatások használatáról annak érdekében, hogy folyamatosan fejleszthessük a
kialakításukat és a funkcionalitásukat, megértsük, hogyan használják őket, és hogy
segítségünkre legyenek a velük kapcsolatos kérdések megoldásában. A cookie-k azt is
lehetővé teszik számunkra, hogy kiválasszuk, mely hirdetéseink vagy ajánlataink nyerik
el az Ön tetszését a legnagyobb valószínűséggel, és hogy megjelenítsük őket a
szolgáltatások használata közben. Az online hirdetésekben cookie-kat vagy más
technológiákat is használhatunk a hirdetéseinkre adott reakciók nyomon követésére.
o Jelenleg nem reagálunk a böngésző „nincs nyomon követés” beállítására. Ha nem
szeretné, hogy a cookie-k használatával információkat gyűjtsenek Önről, a legtöbb
böngésző lehetővé teszi, hogy automatikusan elutasítsa a cookie-kat, vagy választhat,
hogy egy adott cookie-t (vagy cookie-kat) elutasít vagy elfogad. Figyelmébe ajánljuk a
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html webhelyet. Ha azonban
nem fogadja el a cookie-kat, problémák adódhatnak a szolgáltatások használata során.
Előfordulhat az is, hogy nem kapja meg az Ön érdeklődésének és igényeinek megfelelő
hirdetéseket vagy egyéb ajánlatokat tőlünk.

•

Pixelcímkék és más hasonló technológiák használatával:
o Pixelcímkék. A pixelcímkék (más néven webes jelzők és átlátszó GIF-ek) használhatók
többek között a szolgáltatások használói (köztük az e-mail-címzettek) tevékenységeinek
nyomon követésére, marketingkampányaink sikerének mérésére és a szolgáltatások
felhasználására és a válaszadási arányokra vonatkozó statisztikák összeállítására.
o Elemzés. A Google Analytics és Adobe Analytics szolgáltatásokat használjuk, amelyek
cookie-kat és hasonló technológiákat használnak a szolgáltatások használatával
kapcsolatos információk gyűjtésére és elemzésére, valamint a tevékenységekről és a
trendekről szóló jelentések készítésére. Ezek a szolgáltatások információkat gyűjthetnek
más webhelyek, alkalmazások és online erőforrások használatáról is. A Google
gyakorlatairól a http://www.google.com/policies/privacy/partners/ címen tájékozódhat,
és élhet a Google által biztosított letiltási lehetőséggel is, ha letölti a Google Analytics
letiltási böngészőbővítményét a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout webhelyről.
Az Adobe által biztosított letiltással az alábbi webhelyen élhet:
https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.
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•

Az Adobe Flash technológia (beleértve a Flash helyi megosztott objektumokat [„Flash LSO-k”]) és
más hasonló technológiák használatával:
o Flash LSO-kat és más technológiákat használhatunk többek között a szolgáltatások
használatával kapcsolatos információk gyűjtésére és tárolására. Ha nem szeretné, hogy
számítógépe tárolja a Flash LSO-kat, módosíthatja a Flash-lejátszó beállításait úgy, hogy
letiltsa a Flash LSO-tárolást. Ezt a webhely tárolási beállítások paneljén található eszközök
segítségével teheti meg. Ellátogathat a globális tárolási beállítások panelre is, ahol kövesse
az utasításokat (ezek elmagyarázzák többek között a meglévő Flash LSO-k törlését [a
továbbiakban mint „információk”], illetve azt, hogyan akadályozható meg, hogy a Flash
LSO-k a számítógépre kerüljenek az Ön megkérdezése nélkül, és hogyan tilthatók le azok a
Flash LSO-k, amelyeket nem az adott oldal üzemeltetője szolgáltat). Felhívjuk figyelmét,
hogyha úgy állítja be a Flash Playert, hogy korlátozza vagy akadályozza a Flash LSO-k
elfogadását, az csökkentheti vagy akadályozhatja egyes Flash-alkalmazások működését.

•

IP-címmel:
o IP-címét az internetszolgáltató automatikusan hozzárendeli a számítógépéhez. Az IP-cím
automatikusan azonosítható és naplózható a szervereink naplófájljaiban, amikor a
felhasználó hozzáfér a szolgáltatásokhoz, a látogatás idejével és a meglátogatott
oldalakkal együtt. Az IP-címek gyűjtése bevett gyakorlat, és sok webhely, alkalmazás és
egyéb szolgáltatás automatikusan végzi. Az IP-címeket olyan célokra használjuk, mint a
használati szintek kiszámítása, a szerverhibák diagnosztizálása és a szolgáltatások
adminisztrálása. A körülbelüli tartózkodási helyét az IP-címéből is levezethetjük.

•

Fizikai helyzettel:
o Gyűjthetjük az IoT-eszköz fizikai hekyzetét egy megbízott kereskedő által a termék
telepítéséhez használt mobiltelefon helyzetén keresztül, ha az eszköz fizikai helyzetét
manuálisan megadja az alkalmazásban, vagy ha beleegyezik az alkalmazásban található
navigáció használatába.
o Gyűjthetjük az eszköze fizikai helyzetét, például műholdon, telefontornyon vagy Wi-Fijeleken keresztül. Az eszköz fizikai helyzetét használhatjuk arra, hogy személyre szabott,
helyalapú szolgáltatásokat nyújtsunk az IoT-eszköz számára. Mi és szolgáltatóink
felhasználhatjuk az Ön eszközének fizikai helyzetét, valamint az Ön által megtekintett
hirdetésekre és az általunk gyűjtött egyéb adatokra vonatkozó információkat, hogy
személyre szabottabb tartalmat biztosítsunk Önnek, és elemezzük hirdetési kampányaink
hatékonyságát. Bizonyos esetekben joga lehet engedélyezni vagy megtagadni az eszköz
helyzetének ilyen használatát és/vagy megosztását, de ha így tesz, akkor mi és/vagy az
üzleti és marketingpartnereink nem fogják tudni biztosítani a megfelelő, személyre szabott
szolgáltatásokat és tartalmakat.

Egyéb adatok felhasználása és közzététele
Bármilyen célra felhasználhatjuk és nyilvánosságra hozhatjuk az egyéb adatokat, kivéve, ha a vonatkozó
jogszabályok értelmében másként kell eljárnunk. Bizonyos esetekben kombinálhatjuk az egyéb adatokat
személyes adatokkal. Ha így teszünk, akkor a kombinált adatokat személyes adatokként kezeljük
mindaddig, amíg kombinálva vannak.
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A SZEMÉLYES ADATOK BIZTONSÁGA
Személyes adatai biztonsága fontos számunkra. A Pentair technikai és szervezeti megoldásokat
vezetett be személyes adatai titkosságának, integritásának és elérhetőségének védelme
érdekében.

A SZEMÉLYES ADATOK BIZTONSÁGA
Adatai biztonsága fontos számunkra. A Pentair technikai és szervezeti megoldásokat vezetett be
személyes adatai titkosságának, integritásának és elérhetőségének védelme érdekében. Sajnos egyetlen
adatátviteli vagy -tárolórendszer sem garantál teljes biztonságot. Ha oka van feltételezni, hogy a velünk
való interakció már nem biztonságos, azonnal értesítsen minket az alábbi „Kapcsolatfelvétel” című
részben foglaltak szerint.

A SZEMÉLYES ADATOK ELÉRÉSE ÉS KIVÁLASZTÁSA
Szükség esetén felülvizsgálhatja személyes adatait, és adott esetben kérheti a személyes adatok
javítását vagy törlését, ha kapcsolatba lép velünk az alábbi elérhetőségeken. Kérjük, értesítsen
minket a kapcsolattartási adataiban vagy egyéb személyes adataiban bekövetkezett bármilyen
változásról. A promóciós e-mailekről az üzenet alján található leiratkozási utasításokat követve
iratkozhat le, vagy ha felveszi velünk a kapcsolatot.

A SZEMÉLYES ADATOK ELÉRÉSE ÉS KIVÁLASZTÁSA
Ha regisztrált fiókkal rendelkezik, a regisztrált fiókjában tárolt személyes adatokhoz a személyes
irányítópulton férhet hozzá, illetve tekintheti át és módosíthatja őket.
Kérheti a korábban nekünk megadott személyes adatok felülvizsgálatát, javítását, frissítését,
elhallgatását, korlátozását vagy törlését, vagy kérheti személyes adatai elektronikus másolatát egy másik
cégnek történő továbbítás céljából (amennyiben ezt az adathordozhatósághoz való jogot az
alkalmazandó törvény biztosítja Önnek), az alábbi „Kapcsolatfelvétel” című szakaszban foglaltak szerint.
Reagálni fogunk a kérelmére az alkalmazandó törvénynek megfelelően.
Kérjük, hogy a kérelmében tegye egyértelművé, hogy milyen személyes adatokat szeretne módosítani,
hogy szeretné-e töröltetni személyes adatait az adatbázisunkból, vagy tudassa velünk, hogy milyen
korlátozásokat szeretne meghatározni személyes adatai általunk történő használatára nézve.
Igyekszünk a lehető leghamarabb teljesíteni a kérését. Mielőtt hozzáférést biztosítunk Önnek a
személyes adataihoz, ellenőrizhetjük a személyazonosságát. Az Ön védelme érdekében csak a kérés
elküldéséhez használt e-mail-címhez kapcsolódó személyes adatokra vonatkozó kérelmeket
teljesíthetjük. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy nem tudjuk végrehajtani a kéréseket, például
szerződéses kötelezettségek miatt meg kell őriznünk a kapcsolattartási adatokat, és/vagy olyan
tranzakciót kell végrehajtanunk, amelyet a módosítás vagy törlés kérése előtt kezdeményezett. Kérjük,
értesítsen minket a kapcsolattartási adataiban vagy egyéb személyes adataiban bekövetkezett bármilyen
változásról.
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A promóciós e-mailekről az üzenet alján található leiratkozási utasításokat követve iratkozhat le, vagy ha
felveszi velünk a kapcsolatot. Ezzel a művelettel nem iratkozik le a fiókjával kapcsolatos adminisztratív
üzenetekről, például a biztonsági kampányokról és a megrendelések teljesítéséről szóló üzenetekről.
Kalifornia állam lakosai jogosultak tájékoztatást kérni tőlünk azon személyesadat-kategóriákról, amelyeket
kapcsolt vállalkozásainkkal és/vagy külső felekkel osztunk meg saját marketingcéljaikra, és kérhetik az ilyen
kapcsolt vállalkozások és/vagy külső felek kapcsolatfelvételi adatait. Ha Ön kaliforniai lakos, és szeretne egy
példányt ebből a tájékoztatóból, akkor kérését küldje el írásban a következő címre: privacy@pentair.com.

GYERMEKEK ADATAI
Szolgáltatásaink nem tizenhat (16) évesnél fiatalabbaknak szólnak, és nem gyűjtünk szándékosan
személyes adatokat 16 év alatti személyektől.

ÉRZÉKENY INFORMÁCIÓK
Kérjük, ne küldjön nekünk és ne közöljön velünk érzékeny személyes adatokat (pl. társadalombiztosítási
szám, faji vagy etnikai hovatartozásra vonatkozó információk, politikai vélemények, vallási vagy egyéb
meggyőződéssel kapcsolatos információk egészségügyi, biometrikus vagy genetikai jellemzők büntetett
előélet vagy szakszervezeti tagság) a szolgáltatásokon keresztül vagy más módon.

HARMADIK FELEK SZOLGÁLTATÁSAI
A jelen Adatvédelmi tájékoztató nem foglalkozik harmadik felek adatvédelmi, tájékoztatási vagy egyéb
gyakorlataival, és nem vagyunk felelősek ezekért, beleértve olyan harmadik feleket is, akik bármely
olyan webhelyet vagy szolgáltatást működtetnek, amelyhez a szolgáltatások kapcsolódnak. Egy
hivatkozás szerepeltetése a szolgáltatásokban nem jelenti azt, hogy a hivatkozott webhelyet vagy
szolgáltatást mi vagy leányvállalataink támogatják.
Nem vállalunk továbbá felelősséget más szervezetek, például a Facebook, az Apple, a
Google, a Microsoft, a RIM vagy bármely más alkalmazásfejlesztő, alkalmazásszolgáltató,
közösségimédiaplatform-szolgáltató, operációsrendszer-gyártó, vezeték nélküli szolgáltató vagy
eszközgyártó információgyűjtéséért, -használatért, -közzétételéért vagy biztonsági irányelveiért vagy
gyakorlataiért, beleértve a más szervezetek számára az alkalmazásokon vagy a közösségimédiaoldalakon keresztül vagy azokkal kapcsolatban közzétett személyes adatokat is.

HARMADIK FELEK HIRDETÉSEI
Harmadik fél hirdetési vállalatokat használunk olyan termékek és szolgáltatások hirdetéseinek
megjelenítésére, amelyek érdekesek lehetnek az Ön számára a szolgáltatások és más
webhelyek vagy online szolgáltatások elérésekor és használatakor.

HARMADIK FELEK HIRDETÉSEI
Harmadik fél hirdetési vállalatokat használunk olyan termékek és szolgáltatások hirdetéseinek
megjelenítésére, amelyek érdekesek lehetnek az Ön számára a szolgáltatások és más webhelyek vagy
online szolgáltatások elérésekor és használatakor.
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A szolgáltatásokhoz és más webhelyekhez vagy online szolgáltatásokhoz való hozzáféréssel és azok
használatával kapcsolatos információk, valamint harmadik felektől kapott információk alapján
hirdetések jelenhetnek meg Önnek. Ezek a vállalatok egy egyedi cookie-t helyeznek el vagy ismernek fel
a böngészőjében (többek között pixelcímkék használatával). Arra is használják ezeket a technológiákat,
valamint az online használatról gyűjtött információkat, hogy felismerjék Önt az Ön által használt
eszközökön, például mobiltelefonon és laptopon.
Ha többet szeretne megtudni erről a gyakorlatról és arról, hogyan tilthatja le őket asztali és
mobilböngészőkben azon az eszközön, amelyen ezt az Adatvédelmi tájékoztatót megtekinti, kérjük,
látogasson el a következő oldalra:
•
•
•
•

Ausztrália: http://www.youronlinechoices.com.au/
Kanada: https://youradchoices.ca/
Európa: http://www.edaa.eu/
USA: http://optout.aboutads.info/#/ és http://optout.networkadvertising.org/#/

AZ INFORMÁCIÓK HATÁROKON ÁTNYÚLÓ TOVÁBBÍTÁSA
Az Ön személyes adatait bármely olyan országban tárolhatjuk és kezelhetjük, ahol
rendelkezünk létesítményekkel, vagy ahol szolgáltatókat vonunk be, és a szolgáltatások
használatával elfogadja, hogy az Ön adatait továbbíthatjuk a lakóhelye szerinti országon kívüli
más országokba. Az Európai Gazdasági Térségből az Európai Bizottság által nem
megfelelőnek ítélt országokba irányuló adattovábbítások esetén megfelelő intézkedéseket
hoztunk az Ön személyes adatainak védelme érdekében.

AZ INFORMÁCIÓK HATÁROKON ÁTNYÚLÓ TOVÁBBÍTÁSA
Az Ön személyes adatait bármely olyan országban tárolhatjuk és kezelhetjük, ahol rendelkezünk
létesítményekkel, vagy ahol szolgáltatókat vonunk be, és a szolgáltatások használatával elfogadja, hogy
az Ön adatait továbbíthatjuk a lakóhelye szerinti országon kívüli más országokba, köztük az Egyesült
Államokba, amelyek adatvédelmi szabályai eltérhetnek az Ön országának szabályaitól. Bizonyos
körülmények esetén a bíróságok, a bűnüldöző szervek, a szabályozó szervek vagy a biztonsági hatóságok
ezekben az egyéb országokban jogosultak hozzáférni az Ön személyes adataihoz.
Ha Ön az EGT területén vagy az Egyesült Királyságban él: Az Európai Bizottság elismeri, hogy az EGT-n
kívüli országok egy része az EGT-szabványoknak megfelelő szintű adatvédelmet biztosít (ezen országok
teljes listája itt található). Az EGT területéről az Európai Bizottság által nem megfelelőnek ítélt
országokba történő adattovábbítások, valamint az Egyesült Királyságból az ilyen adattovábbítások
tekintetében joghatósággal rendelkező illetékes hatóság által nem megfelelőnek ítélt országokba
történő adattovábbítások esetében megfelelő intézkedéseket vezettünk be, például az Európai Bizottság
által elfogadott általános szerződési feltételeket az Ön személyes adatainak védelme érdekében. Ezen
intézkedések másolatát a Pentair globális adatvédelmi Irodájától szerezheti be.
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KAPCSOLATFELVÉTEL
Ha bármilyen kérdése van a jelen Adatvédelmi tájékoztatóval vagy személyes adatainak
általunk történő használatával kapcsolatban, akkor írjon nekünk a privacy@pentair.com címre,
vagy vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken:

KAPCSOLATFELVÉTEL
Ha bármilyen kérdése van a jelen Adatvédelmi tájékoztatóval vagy személyes adatainak általunk történő
használatával kapcsolatban, akkor írjon nekünk a privacy@pentair.com címre, vagy vegye fel velünk a
kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken:
Ha az EGT területén vagy az Egyesült Királyságon kívül él, akkor az adatkezelő a következő:
Pentair Management Company
Attn: Global Privacy Office
5500 Wayzata Blvd., Ste. 900
Minneapolis, MN 55416
Ha az EGT területén vagy az Egyesült Királyságban él, akkor az adatkezelő a következő:
Pentair plc
Írországi vállalat, amelynek székhelye:
Regal House
70 London Road
Twickenham, London, TW13QS
United Kingdom
Amennyiben a törvény előírja, adatvédelmi tisztviselőt nevezünk ki. A német létesítményeinkben
illetékes adatvédelmi tisztviselőnk:
TÜV NORD Group
IT Security, Business Security & Privacy
Langemarckstraße 20
45141 Essen
Germany
Telefonszám: +49 (0)201-8999-899
E-mail-cím: privacyguard@tuvit.de
Panaszt nyújthat be az ország vagy a régió adatvédelmi hatóságához, ha feltehetően a hatályos
adatvédelmi törvény megsértésére került sor. Mielőtt azonban ezt megtenné, javasoljuk, hogy lépjen
kapcsolatba velünk, és adjon nekünk lehetőséget arra, hogy közvetlenül Önnel egyeztetve megoldjuk a
személyes adatokkal kapcsolatos aggályokat.
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AZ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSAI ÉS FRISSÍTÉSE
Frissíthetjük a jelen Adatvédelmi tájékoztatót. Amikor erre sor kerül, az aktuális verziót közzétesszük
ezen a webhelyen, és módosítjuk az oldal tetején található verziódátumot. A módosítások akkor lépnek
életbe, amikor a módosított Adatvédelmi tájékoztatót közzétesszük a szolgáltatások oldalán.
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