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A személyes adatok kezelésének általános elvei  

 

Ez az adatvédelmi nyilatkozat 2023. január 1-jétől hatályos. Ha szeretné áttekinteni az adatvédelmi 

nyilatkozat korábbi változatát, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a Privacy@TDSYNNEX.com e-mail 

címen.   

Az alábbiakban ismertetjük, hogy a TD SYNNEX Corporation és leányvállalatai ("TD SYNNEX" vagy "mi") 

hogyan kezelik (pl.: gyűjtik, használják, tárolják, feldolgozzák, nyilvánosságra hozzák és törlik) az Ön 

személyes adatait. 

A TD SYNNEX világszerte elismeri ügyfeleink és partnereink magánélethez, biztonsághoz és 

adatvédelemhez fűződő érdekét. Nemzeti határokon átnyúló jogi személyekkel, üzleti folyamatokkal, 

irányítási struktúrákkal és technikai rendszerekkel rendelkező globális szervezetként arra törekszünk, 

hogy minden tevékenységünk során védelmet biztosítsunk, és következetes irányelveket és eljárásokat 

alkalmazzunk. 

Ez az adatvédelmi nyilatkozat tájékoztatja Önt adatkezelési gyakorlatunkról, valamint a TD SYNNEX 

weboldalainak, alkalmazásainak, oldalainak és szolgáltatásainak (együttesen a "Szolgáltatások") 

látogatása vagy használata során kezelt személyes adatokkal kapcsolatos választási lehetőségeiről és 

gyakorolható jogairól.  Ha kérdése vagy aggálya van a jelen Adatvédelmi Nyilatkozattal vagy a jelen 

Adatvédelmi Nyilatkozat alapján kezelt adatainak kezelésével kapcsolatban, forduljon hozzánk a 

Privacy@TDSYNNEX.com email címre küldött levélben. 

Milyen személyes adatokat kezelünk 

 
A személyes adat olyan információ, amely közvetlenül azonosítja Önt, vagy olyan másként 
meghatározott információ, mely "személyazonosításra alkalmas" vagy "személyes" az alkalmazandó 
jogszabályok szerint.  Ez többek között a következőket foglalja magában: 

 
 Azonosító adatok keresztnév, vezetéknév, felhasználónév vagy hasonló azonosító és előtag. 
 Üzleti elérhetőségi adatok számlázási cím, szállítási cím, (üzleti) e-mail cím és 

(üzleti) telefonszámok. 
 Személyes elérhetőségi adatok lakcím  
 Pénzügyi adatok bankszámla, bankkártyaadatok és hiteltörténet. 
 Tranzakciós adatok az Ön felé történő és az Öntől származó fizetések részletei, valamint 

az Ön által tőlünk vásárolt termékek és szolgáltatások egyéb részletei. 
 Technikai adatok internetprotokoll (IP) cím, az Ön bejelentkezési adatai, a böngésző típusa 

és verziója, időzóna beállítása és helye, a böngésző beépülő modulok típusa és verziója, 
operációs rendszer és platform, valamint a weboldalaink eléréséhez használt eszközök egyéb 
technológiája. 

 Profiladatok az Ön felhasználóneve és jelszava, az Ön által végrehajtott vásárlások vagy 
megrendelések, az Ön szervezeten belüli szerepe, érdeklődési köre, preferenciái, 
visszajelzései és felmérésekre adott válaszai. 

 Használati adatok információ arról, hogy Ön hogyan használja weboldalainkat, 
termékeinket és szolgáltatásainkat, és hogy az Ön eszköze hogyan lépett kapcsolatba 
weboldalunkkal, beleértve a megnyitott oldalakat és a rákattintott linkeket. 

 Preferenciaadatok az Ön tőlünk és harmadik felektől származó marketinggel kapcsolatos 
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preferenciái, az Ön kommunikációs preferenciái és diétára vonatkozó információ. 
 Képek/videó- vagy hangfelvételek élő vagy virtuális eseményekről vagy egyéb 

videofelvételek (például az irodáinkban és raktárainkban lévő biztonsági 
kamerarendszerek). 

 Az Ön e-mail, chat vagy egyéb írásbeli kommunikációjának kommunikációs tartalma. 
 
Összesített adatokat, például statisztikai vagy demográfiai adatokat is gyűjtünk, használunk és 
megosztunk bármilyen célból. Az összesített adatok az Ön személyes adataiból származhatnak, de az 
alkalmazandó jogszabályok értelmében nem minősülnek személyes adatnak, mivel ezek az adatok sem 
közvetlenül, sem közvetve nem fedik fel az Ön személyazonosságát. Összesíthetjük például az Ön 
használati adatait, hogy kiszámíthassuk a weboldal egy adott funkcióját elérő felhasználók százalékos 
arányát. Ha azonban az összesített adatokat úgy kombináljuk vagy kapcsoljuk össze az Ön személyes 
adataival, hogy azok alapján közvetlenül vagy közvetve azonosítani tudjuk Önt, az összesített adatokat 
személyes adatként kezeljük, amelyeket a jelen Adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezelünk. 

Honnan származnak a kezelt személyes adatok 

 
Közvetlenül Öntől. A TD SYNNEX kezelhet olyan személyes adatokat, amelyeket Ön közvetlenül a 
honlapokon, mobilalkalmazásokon, e-mailben, EDI-ben, telefonon vagy postai úton történő 
levelezéssel, valamint egyéb interakciók során ad meg nekünk. Például személyes adatokat kezelünk, 
amikor Ön ügyfélként regisztrál nálunk, megrendeli a terméket vagy szolgáltatást, részt vesz promóciós 
tevékenységekben, használja az eszközre telepített alkalmazást, üzenetet küld a Szolgáltatásainkban, 
meglátogatja telephelyünket vagy feliratkozik értesítésekre. Amikor Ön meglátogatja irodáinkat vagy 
raktárunkat, a helyiségekben található CCTV-kamerákon keresztül is kezelhetjük személyes adatait. Az 
ilyen videofelvételeket a helyi követelményeknek megfelelően tároljuk. A videofelvételek célja a 
tulajdonunk védelme, a bűncselekmények megelőzése és felderítése, a jogérvényesítés, valamint 
alkalmazottaink és ügyfeleink egészségének és biztonságának védelme. 
 
Automatikusan kezelt adatok Szolgáltatásaink igénybevétele során. A TD SYNNEX automatikusan 
kezelhet személyes adatokat üzleti célokból, például az ügyfélszolgálat biztosítása, az általunk nyújtott 
Szolgáltatások kezelése, a jogi követelményeknek való megfelelés, a fizetés feldolgozása, valamint 
termékeink és Szolgáltatásaink marketingje céljából. 
 
Amikor Ön meglátogatja weboldalainkat, automatikusan kezelhetünk információt arról, hogy mely 
weboldalainkat látogatja meg, az eszközeiről, a használt böngészőről, valamint a böngészési 
műveletekről és mintákról, beleértve a megnyitott oldalakat és a kattintott linkeket. Egyes 
országokban, ideértve az Európai Gazdasági Térség országait is, ezek az adatok a vonatkozó 
adatvédelmi jogszabályok értelmében személyes adatoknak minősülhetnek. Ezen adatok egy részét 
anonim módon tároljuk, és szolgáltatásaink javítása, weboldalaink felhasználó-baráttá tétele 
érdekében, valamint statisztikai célokra használjuk. 
 
Ezen adatok egy részét sütik és hasonló technológiák segítségével gyűjtjük, amint azt az alábbi Sütik és 
hasonló technológiák című részben részletezzük. Akkor is szerezhetünk technikai adatokat Önről, ha 
más, a cookie-kat alkalmazó weboldalakat látogat meg.  
 
Ezen adatok kezelése lehetővé teszi számunkra, hogy jobban megértsük a weboldalunkra látogató 
látogatókat, honnan érkeznek és a weboldalunk milyen tartalma érdekli őket.  Ezeket az adatokat belső 
elemzési célokra használjuk fel, valamint arra, hogy javítsuk weboldalunk minőségét és relevanciáját 
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látogatóink számára. 
 
Nyilvánosan elérhető. A TD SYNNEX személyes adatokat gyűjthet nyilvánosan elérhető forrásokból, 
többek között nyilvános internetes honlapokról és adatbázisokból, állami vagy kormányzati forrásokból, 
valamint a médiából. 
 
Harmadik felek. Személyes adatokat kaphatunk olyan harmadik felektől, akik adatokat szereztek vagy 
gyűjtöttek Önről, és akiknek joguk ezeket a személyes adatokat részünkre átadni. 
 
Üzleti partnerek. Kaphatunk Önről adatokat az Ön szervezetén belül másoktól, vagy olyan üzleti 
partnereinktől, akikkel együtt dolgozunk termékeink és szolgáltatásaink nyújtása érdekében. Például 
adatokat kaphatunk Önről azoktól a viszonteladóktól, akik a tőlünk elérhető ajánlatokat megvásárolják, 
és ezeket az ajánlatokat az Ön vagy az Ön szervezete számára biztosítják. 
 
Harmadik fél információszolgáltató.  A TD SYNNEX szerződést köthet olyan harmadik felekkel, akik 
információt szolgáltatnak a vállalkozásoknak annak érdekében, hogy azok bizonyos adatokat 
ellenőrizzenek vagy információt szerezzenek Önről, például elemző szolgáltatókkal, hirdetési 
hálózatokkal és marketingcégekkel, keresési adatok szolgáltatóival, hitelinformációs, csalásmegelőzési, 
pénzmosás elleni vagy kormányzati ügynökségekkel, technikai, fizetési és szállítási szolgáltatások 
szolgáltatóival, adatközvetítőkkel vagy gyűjtőkkel. A harmadik féltől kapott személyes adatokat a TD 
SYNNEX és a harmadik fél között létrejött feltételeknek megfelelően kezelhetjük. 
 

Hogyan kezeljük a személyes adatokat 
 

Számos célból kezelhetjük az Ön személyes adatait. Személyes adatokat használunk például az Ön 
kéréseinek teljesítéséhez, tranzakcióinak feldolgozásához és Szolgáltatásaink nyújtásához; az Önnel 
való kommunikációhoz; marketing- és reklámcélokra; termékeink és Szolgáltatásaink nyomon 
követéséhez, javításához és fejlesztéséhez; valamint üzleti tevékenységünk biztonságának és 
integritásának védelméhez, a jogi követelményeknek és kötelezettségeknek való megfeleléshez; üzleti 
és működési céljainkhoz; valamint jogszabály által megengedett vagy előírt egyéb módon. 

 
Az alábbi táblázat tartalmazza azokat a célokat, amelyek miatt az Ön személyes adatait kezeljük, a 
kapcsolódó jogalapot, amelyre az Ön személyes adatainak jogszerű kezelését alapozzuk, valamint a 
személyes adatok kategóriáit (amelyeket a „Milyen személyes adatokat kezelünk” című szakaszban 
határoztunk meg). 
 
Azokban a régiókban, ahol a jogos érdek nem képezi az adatkezelés jogalapját, jellemzően az Ön jelen 
adatvédelmi nyilatkozatban leírtak szerinti adatkezeléshez való hozzájárulására támaszkodunk, kivéve, 
ha az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség teljesítése vagy szerződéses/ügyleti kapcsolat teljesítése. 
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Adatkezelés célja Az adatok 
kategóriája 

Az adatkezelés jogalapja, ideértve a jogos 
érdeken alapuló adatkezelést is 

Az Önnel, mint üzleti partnerrel 
való viszonyunk kezelése, ideértve 
az Ön új ügyfélként való 
regisztrációját, a hitelkeretek 
meghatározását, a szerződéskötést 
és a szerződési feltételek és egyéb 
alapelvek, valamint a jelen 
adatvédelmi nyilatkozat 
betartását, a feltételeink 
változásairól való értesítését, vagy 
egyéb, a törvény által előírt vagy 
egyébként működési szempontból 
szükséges operatív (nem 
marketing) adatokat. 

Azonosító 
adatok, 
Kapcsolat, 
Pénzügyi, 
Tranzakció, 
Profil, 
Preferencia 

 
Az Önnel kötött szerződés teljesítése 
 
Jogi kötelezettség 
 
Jogos érdek (a TD SYNNEX jogi és pénzügyi 
helyzetének és sikeres működésének 
védelme, például termékvisszahívási 
értesítések vagy az Ön megrendeléseivel 
kapcsolatos releváns információ) 

Tranzakcióink lebonyolítása, 
ideértve az Ön 
megrendeléseinek 
feldolgozását és kiszállítását, 
szolgáltatásaink nyújtását, az 
Ön adatai teljességének és 
pontosságának ellenőrzését, 
az ügyfelek címadatai, a fizetések, 
díjak és költségek kezelése, a 
számlakövetelések beszedése és 
behajtása, valamint a visszáru-
kezelés. 

Azonosító 
adatok, 
Kapcsolat, 
Pénzügyek; 
Tranzakció, 
Profil, 
Preferenciák 

Az Önnel kötött szerződés 
teljesítése Jogos érdek 
(szükséges a Szolgáltatásaink 
minőségének biztosításához, a 
tranzakció sikeres működéséhez 
és feldolgozásához, valamint 
törvényes jogaink 
érvényesítéséhez) 

Jogi igények előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez vagy 
védelméhez 

Azonosító 
adatok, 
Kapcsolat, 
Pénzügyi; 
Tranzakció, 
Profil, 
Képek/videó 
vagy 
hangfelvétele
k 

Jogos érdek (a TD SYNNEX jogi és pénzügyi 
helyzetének védelme és fenntartása) 
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Általános ügyfél-szolgáltatások 
nyújtása, ideértve az Ön 
ügyfélszámlájának karbantartását és 
támogatását, preferenciáinak 
kezelését, pl. 
marketingkommunikáció és/vagy 
cookie-k tekintetében, a telefonos 
vagy e-mailes kapcsolattartás 
érdekében. 

Azonosító 
adatok, 
Kapcsolat, 
Pénzügyi, 
Tranzakció, 
Technikai,  
Profil, 

Szerződés teljesítése  
Jogi kötelezettség 
Jogos érdek (szükséges a 
Szolgáltatásaink minőségének és 
fejlesztésének biztosításához, a 
sikeres működéshez és a 
tranzakciók feldolgozásához) 

Az ügyfélszolgálati megkeresések 
megválaszolása, visszatérítési 
kérelmek és panaszok 
megválaszolása, az Ön fiókjával 
vagy a Weboldallal kapcsolatos 
kérdések megvitatása, valamint 
ügyfélszolgálat nyújtása. 

Preferencia  

Annak érdekében, hogy Ön vagy 
munkáltatója hozzáférhessen a TD 
SYNNEX mint forgalmazón 
keresztül üzleti partnereink által 
rendelkezésre bocsátott termék- 
és szolgáltatási ajánlatokhoz, 
ideértve a megoldásorientált 
számlázás lehetővé tételét az 
értékesítési láncban, a harmadik 
fél által  kínált 
programfeltételekhez és 
ösztönzőkhöz vagy végfelhasználói 
licencszerződésekhez való 
hozzáférés biztosítását, a 
támogatásra, szoftverekre és 
automatikus újbóli ajánlatokra 
való regisztrációt, az visszaáru-
ellenőrzést és a szavatossági 
igények kezelését. 

Azonosító 
adatok, 
Kapcsolat,  
Profil,  
Tranzakció 

Az Önnel kötött szerződés teljesítése 
Jogos érdek (Szükséges az üzleti partnerekkel 
kötött szerződéseink teljesítéséhez és az 
értékesítési láncban történő tranzakciók 
lehetővé tételéhez) 

Annak érdekében, hogy Önt 
mint kapcsolattartót és üzleti 
parterünk képviselőjét 
nyilvántartásba vegyük és ilyen 
minőségének megfelelően 
kezeljük. 

Azonosító 
adatok, 
Kapcsolat,  
Profil, 
Preferencia 

Szükséges a saját és üzleti partnereink jogos 
érdekei miatt, hogy segítsük, fenntartsuk és 
kezeljük üzleti kapcsolatainkat üzleti 
partnereinkkel, és általános ügyfélszolgálatot 
nyújtsunk. 
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Üzletünk és weboldalaink 
tervezése, kezelése és védelme 
(ideértve a hibaelhárítást, az 
adatelemzést, a tesztelést, a 
rendszerkarbantartást, a 
támogatást, a jelentéstételt és az 
adatok tárolását). 

Azonosító 
adatok  
Kapcsolat 
Technikai 

Jogi kötelezettség 
 

Jogos érdekeink miatt szükséges (üzleti 
tevékenységünk biztonságos működtetése, 
adminisztrációs és IT-szolgáltatások 
nyújtása, hálózati biztonság, csalás és egyéb 
illegális tevékenységek megelőzése, 
valamint üzleti átszervezés vagy csoportos 
átszervezés keretében). 

 
Kutatások, versenyek, 
felmérések és 
nyereményjátékok 
lebonyolítása céljából 

Azonosító 
adatok  
Kapcsolat  
Profil 
Használati 
Preferencia 
Technikai 

Önnel kötött szerződés 
teljesítése  
 Hozzájárulás 
Szükséges jogos érdekeink miatt (annak 
tanulmányozása, hogy az ügyfelek hogyan 
használják termékeinket/szolgáltatásainkat, 
azok fejlesztése és üzletünk bővítése 
érdekében). 

Az adatok anonimizálása statisztikai 
és elemzési célokra 

Azonosító 
adatok  
Kapcsolat  
Profil  
Használati 
Preferencia 
Tranzakció 
Technikai 

Jogos érdek (üzleti tevékenységünk bővítése, 
üzleti stratégiák kidolgozása és új üzleti 
lehetőségek létrehozása) 

 
Annak érdekében, hogy mérni 
tudjuk a hirdetéseink 
hatékonyságát, és hogy jobban 
megértsük az Ön és szervezetének 
vásárlási fókuszát, érdeklődési 
körét, szakértelmét, az Ön 
szerepét a szervezetében és 
szervezetének általános üzleti 
érdekeltségi területeit 

Azonosító 
adatok  
Kapcsolat 
Technikai 
Tranzakciós 
Profil  
Használati 
Preferencia 

Jogos érdek (üzleti tevékenységünk 
növelése, sikeres marketingstratégia és 
hatékony, a címzettek egyéni érdekeihez 
igazodó reklámok kidolgozása, akik 
hozzájárultak/nem mondtak le a 
marketingkommunikáció fogadásáról). 

különböző forrásokból származó 
adatok összesítése, összevetése 
és/vagy összehasonlítása 
adatelemzés és mesterséges 
intelligencia alkalmazásával 

  

A weboldal releváns tartalmának és 
hirdetéseknek Ön részére történő 
szolgáltatása, valamint az Ön 
részére szolgáltatott hirdetések 
hatékonyságának mérése és 
megértése. 

Azonosító 
adatok  
Kapcsolat  
Profil  
Használati 
Preferencia 
Technikai 

Hozzájárulás 
 
Szükséges jogos érdekeink miatt (annak 
tanulmányozása, hogy az ügyfelek hogyan 
használják termékeinket/szolgáltatásainkat, 
azok fejlesztése, üzletünk fejlesztése és 
marketingstratégiánk megalapozása 
érdekében). 
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Az online élmény, termékeink és 
szolgáltatásaink, valamint marketing 
ügyfélkapcsolataink megkönnyítése, 
kezelése, személyre szabása és 
javítása az adatelemzés 
segítségével. 

Technikai 
Használati 

Hozzájárulás, ha szükséges a cookie-k 
beállításához vagy harmadik fél 
analitikájának használatához a cookie-ról 
szóló tájékoztatás szerint.  
Szükséges jogos érdekeink miatt (típusok 
meghatározásához 
a termékeink és szolgáltatásaink vásárlói 
számára, hogy weboldalunkat naprakészen és 
relevánsan tartsuk, hogy üzletünket 
fejlesszük, és hogy marketingstratégiánkat 
tájékoztassuk). 

Az Önnek szóló 
marketingkampányokkal 
kapcsolatos szolgáltatások 
nyújtása, ideértve az 
eseményeket, webináriumokat 
és fehér könyveket is.  

Azonosító 
adatok 
Kapcsolattart
ási Profil  
Használati 
Preferencia 
Képek/Videó 

Hozzájárulás a rendezvényekről készült 
videókhoz vagy képekhez vagy közvetlen 
marketing tevékenységhez 
 
Szerződés teljesítése 
 
Jogos érdekeink miatt szükséges 
(üzletünk fejlesztése) Harmadik felek, például a 

szállító partnereink közvetlen 
marketingkommunikációjának 
lehetővé tétele. 

Azonosító 
adatok 
Kapcsolattart
ási Profil 
Használati 
Preferencia 

Hozzájárulás 

A hirdetők és kiadók segítése a 
Webhelyen vagy harmadik fél 
webhelyein megjelenő 
hirdetések kiszolgálásában és 
kezelésében, valamint a 
hirdetések testre szabása az Ön 
érdeklődési köre és böngészési 
előzményei alapján. 

Azonosító 
adatok 
Kapcsolattart
ási Profil  
Használati 
Preferencia 

Az ilyen hirdetésekkel kapcsolatos további 
információkért és a kapcsolódó ellenőrzésekért 
kérjük, tekintse meg a „Sütik és hasonló 
technológiák” című részt. 

Marketing, promóciós és 
reklámozási célokra 

Azonosító 
adatok  
Kapcsolat 
Technikai  
Profil 

Hozzájárulás 
 
Jogos érdek (üzletünk fejlesztése) 

Bármilyen bűncselekmény vagy 
feltételezett bűncselekmény 
felfedése a csalás és a gyanús 
tranzakciók nyomon követése 
révén. 

Azonosító 
adatok  
Kapcsolat 
Tranzakció 
Technikai 
Használati  
Profil 
Pénzügyi 

Jogos érdekeink miatt szükséges (jogellenes 
cselekmények megelőzése vagy felderítése 
céljából) 

A szerződéses vagy jogi 
kötelezettségeink teljesítése 
érdekében, hogy adatokat osszunk 
meg a hitelinformációs, 
csalásmegelőző és bűnüldöző 
ügynökségekkel, valamint a 
tiltólistával való összehasonlítás  
érdekében. 

Azonosító 
adatok 
Kapcsolat 
Tranzakció 
Technikai 
Pénzügyi 

Jogi kötelezettség 
 
Jogos érdekeink miatt szükséges (üzleti 
tevékenységünk védelme a pénzügyi 
bűncselekmények megelőzésével és a 
TD SYNNEX szervezet jogi 
kötelezettségeinek való megfelelés 
érdekében, amelyek nem vonatkoznak 
közvetlenül a TD SYNNEX 
leányvállalatra). 
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Belső követelményeinknek vagy 
szerződéses kötelezettségeinknek 
való megfelelés, különösen a 
tranzakciós megfelelés 
ellenőrzése, például a 
marketingfinanszírozás, ösztönzők, 
végfelhasználó-specifikus 
árpromóciók kapcsán. 

Azonosító 
adatok  
Kapcsolat 
Tranzakció 
Használati  
Profil  
Pénzügyi 

Jogi kötelezettség 
 
Jogos érdekeink miatt szükséges (üzleti 
tevékenységünk védelme a pénzügyi 
bűncselekmények és a szürke piaci 
tevékenységek megelőzésével) 

Bármilyen bűncselekmény vagy 
feltételezett bűncselekmény 
felderítése a csalások és gyanús 
tranzakciók nyomon követése 
révén, ideértve a tiltólista 
áttekintését, az e-mailek és 
szöveges üzenetek, közösségi 
média üzenetek és egyéb 
kommunikáció (ideértve bizonyos 
körülmények között a 
telefonhívásokat is) nyomon 
követését vagy rögzítését az Ön 
velünk folytatott ügyleteivel 
kapcsolatban. 

Azonosító 
adatok  
Kapcsolat 
Tranzakció 
Technikai 
Használati  
Profil  
Pénzügyi 

Jogi kötelezettség 
 
Jogos érdekeink miatt szükséges (a jogellenes 
és helytelen cselekmények megelőzése vagy 
felderítése, a TD SYNNEX jogi helyzetének 
biztosítása, kommunikációs rendszereink és 
eljárásaink biztonságának védelme, valamint 
a TD SYNNEX-re mint szervezetre vonatkozó 
jogi kötelezettségeknek való megfelelés 
érdekében). 

Az ügyfélszolgálataink 
minőségének értékelése és a 
személyzet képzése 
érdekében. 

Azonosító 
adatok  
Kapcsolat 
Tranzakció 
Használati  
Profil 

Hozzájárulás 
 
Jogos érdek (Szolgáltatásaink fenntartása és 
javítása) 

Jogi kötelezettségnek való 
megfelelés vagy hatóságok 
jogszerű kéréseinek 
megválaszolása (beleértve a 
nemzetbiztonsági vagy 
bűnüldözési követelményeket is). 

Azonosító 
adatok  
Kapcsolat 
Tranzakció 
Technikai 
Használati  
Profil 
Pénzügyi 

Jogi kötelezettség 
 
Jogos érdek (ha a jogi kötelezettségek a TD 
SYNNEX szervezetre vonatkoznak, de az 
érintett TD SYNNEX leányvállalatokra nem). 

Üzleti tevékenységünk bővítése 
és működtetése, például fúziók 
és felvásárlások, átszervezések, 
vagy üzleti tevékenységünk, 
eszközeink vagy részvényeink 
egészének vagy egy részének 
egyéb értékesítése, követelések 
faktorálása. 

Azonosító 
adatok  
Kapcsolat 
Tranzakció 
Technikai  
Profil  
Pénzügyi 

Jogos érdek (szervezetünk fejlesztése és 
növekedése) 
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Létesítményeink és telephelyeink 
ellenőrzése és kezelése, beleértve a 
videofelvételeket is. 

Azonosító 
adatok  
Kapcsolat 
Képek/videó 

Jogos érdek (tulajdonunk védelme, 
bűncselekmények megelőzése és 
felderítése, valamint alkalmazottaink és 
ügyfeleink egészségének és biztonságának 
védelme). 

 

Marketing célok 

 
Kezelhetjük, összegyűjthetjük és bővíthetjük az Ön különböző forrásokból származó adatait (különösen 
az Ön személyazonossági, kapcsolattartási, technikai, használati és profiladatait), és alkalmazhatunk 
bizonyos üzleti intelligenciát, hogy jobban megértsük az Ön szerepét, preferenciáit, és képet 
alkothassunk arról, hogy mely ajánlatok és lehetőségek lehetnek érdekesek az Ön számára az Ön 
szakmai minőségére tekintettel. Ez az adatok kiértékelésével történik a használati és vásárlási szokások 
mintáinak azonosítása érdekében. Ebben a tekintetben bizonyos algoritmusokat használhatunk, 
amelyek automatizált döntések révén szervezetével összefüggésben az Ön számára releváns 
marketinginformációt nyújtanak, feltéve, hogy Ön nem tiltotta le az ilyen információk fogadását. 
 
Sok társult partnerünk használ egy preferencia-központot, amely lehetővé teszi, hogy Ön be- és 
kijelentkezzen a tőlünk érkező marketingüzenetek és kommunikációk fogadásáról. Ön bármikor 
kiválaszthatja vagy visszavonhatja kommunikációs preferenciáit az adott partner által biztosított webes 
űrlapon keresztül. 
 
Ha Ön az Egyesült Államokból származó felhasználó, a TD SYNNEX felhasználhatja személyes adatait 
közvetlen marketing célokra. Ön leiratkozhat a marketing célú e-mailekről, ha követi az ilyen e-
mailekben található leiratkozási utasításokat, vagy kapcsolatba léphet velünk a 
Privacy@TDSYNNEX.com címen, ha nem szeretné, hogy személyes adatait ilyen célokra használjuk. 
 
Ha Ön az Egyesült Államokon kívüli felhasználó, akkor kap tőlünk marketingközleményeket, ha 
információt kért tőlünk, ha ennek megfelelően beállította a preferenciáit, ha árut vagy szolgáltatást 
vásárolt tőlünk, vagy ha megadta az adatait, amikor részt vett egy versenyen vagy regisztrált egy 
promócióra, és minden esetben nem tiltotta le, hogy ilyen marketingközleményeket kapjon. 

Kinek továbbítjuk a személyes adatokat 

 
Személyes adatait továbbíthatjuk az Ön beleegyezésével, vagy amennyiben szükséges bármely 
tranzakció lebonyolításához, illetve az Ön által kért vagy engedélyezett termék vagy szolgáltatás 
nyújtásához. Személyes adatokat továbbítunk harmadik fél beszállítókhoz, viszonteladókhoz és 
forgalmazókhoz, harmadik fél szolgáltatókhoz, kapcsolt vállalkozásokhoz és üzleti egységekhez, 
biztosítókhoz, pénzügyi intézményekhez, bankokhoz, tanácsadókhoz vagy ügyvédi irodákhoz is, ha azt 
jogszabály megköveteli, vagy jogi eljárásra való válaszadás, ügyfeleink védelme, életek védelme, 
szolgáltatásaink biztonságának fenntartása, követelések érvényesítése és védelme, valamint a TD 
SYNNEX jogainak vagy tulajdonának védelme érdekében. 
 
Személyes adatait az alábbiak szerint továbbíthatjuk: 
 
Eladók. A TD SYNNEX továbbítja az Önre vonatkozó személyes adatokat azoknak a harmadik fél 

mailto:Privacy@Techdata.com
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beszállítóknak, akik ajánlatokat tesznek elérhetővé rajtunk keresztül. Továbbíthatjuk például az Ön 
személyes adatait egy harmadik fél eladónak, ha Ön rajtunk vagy egy TD SYNNEX viszonteladón vagy 
forgalmazón keresztül vásárol vagy vesz igénybe egy szolgáltatást, és az adott eladó a vásárlás 
igazolását kéri a szolgáltatás regisztrálásához. Személyes adatait akkor is továbbítjuk egy harmadik fél 
eladó részére, ha az adott eladó velünk együtt szponzorál egy marketingtevékenységet annak 
érdekében, hogy ellenőrizze az Ön részvételét a marketingtevékenységben. 
 
Viszonteladók. A TD SYNNEX továbbítja az Ön személyes adatait a tőlünk ajánlatokat vásárló 
viszonteladók részére. Továbbíthatjuk például az Ön személyes adatait, ha Ön egy viszonteladón 
keresztül vásárolt meg egy ajánlatot vagy fér hozzá ahhoz, és ez a viszonteladó igénybe vette 
viszonteladói eszközeinket és szolgáltatásainkat. 
 
Harmadik fél szolgáltatók. A TD SYNNEX az Ön személyes adatait átadhatja szolgáltatást nyújtó 
harmadik félnek, amely többek között, de nem kizárólagosan ügyfélszolgálatot, fizetési megoldást, e-
mail és üzenetküldő támogatást, tárhelyet, menedzsmentet, karbantartást, információelemzést, 
ajánlatok teljesítését vagy szállítását, vagy más szolgáltatást nyújt kiszervezett alapon. Ha az 
adatkezelési tevékenységeket kiszervezzük a nevünkben adatokat feldolgozó harmadik fél 
szolgáltatónak, akkor a szállítói átvilágítási protokollt követjük, és a szállító által végzett 
adatfeldolgozást dokumentált feltételek szabályozzák. Törekszünk arra, hogy ezek a harmadik felek csak 
az ilyen okokból szükséges mértékben kezeljék az Ön személyes adatait, és a jelen Adatvédelmi 
nyilatkozatnak és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően védik az Ön személyes adatait. 
 
Társvállalatok és üzleti egységek. A TD SYNNEX átadhatja az Ön személyes adatait kapcsolt 
vállalkozásainak, függetlenül attól, hogy ezek az egységek a TD SYNNEX márkanevet használják-e. 
Továbbíthatjuk személyes adatait más üzleti egységek részére is, amelyek szintén a TD SYNNEX 
márkanév vagy valamely más márkánk alatt kínálnak termékeket vagy szolgáltatásokat. A kapcsolt 
vállalkozásaink és üzleti egységeink az Ön általunk továbbított személyes adatait a jelen Adatvédelmi 
nyilatkozatnak megfelelő módon kezelik. 
 
Egyéb felhasználók. A TD SYNNEX átadhatja az Ön személyes adatait más felhasználóknak, ha Ön úgy 
dönt, hogy a weboldalon keresztül kapcsolatba lép ezekkel a felhasználókkal (vagy kéri, hogy az Ön 
nevében kommunikáljunk velük). Ez magában foglalhatja a más felhasználókkal való kommunikáció 
megkönnyítését vagy a személyes adatoknak a weboldal más felhasználók által elérhető területein való 
közzétételét. Tisztában kell lennie azzal, hogy az ezeken a területeken megadott személyes (vagy egyéb) 
adatait mások, akik hozzáférnek ezekhez a területekhez, elolvashatják, összegyűjthetik és 
felhasználhatják. 
 
Rendfenntartás és biztonság. A TD SYNNEX az Ön személyes adatait bármely illetékes bűnüldöző, 
szabályozó, kormányzati szerv, bíróság, más kormányzati tisztviselő vagy más harmadik fél részére 
továbbíthatja, amennyiben úgy véljük, hogy a továbbítás szükséges (i) az alkalmazandó jogszabály 
alapján, (ii) törvényes jogaink gyakorlása, megállapítása vagy védelme érdekében, vagy (iii) az Ön vagy 
bármely más személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében. 
 
Eszközök eladása vagy megszerzése. Ha a TD SYNNEX a TD SYNNEX bármely részének tulajdonjogát 
vagy ellenőrzését átruházza egy tényleges vagy potenciális vevőre, akár felvásárlás, egyesülés, 
átszervezés vagy az üzleti tevékenységünk, eszközeink vagy részvényeink egészének vagy bármely 
részének más módon történő elidegenítése keretében (beleértve a csődeljárás vagy hasonló eljárás 
keretében történő elidegenítést, illetve a finanszírozást vagy a kapcsolódó biztosíték nyújtását is 
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ideértve), akkor az Ön személyes adatait a tényleges vagy potenciális vevő részére továbbíthatjuk, 
feltéve, hogy az Ön személyes adatainak az adott harmadik fél általi kezelése továbbra is az 
alkalmazandó jogszabályok hatálya alá tartozik. 
 
Mások. Személyes adatait bármely más személy részére továbbíthatjuk, amennyiben Ön hozzájárul 
ehhez. 
 
Az összesített, anonimizált adatokat más célokra harmadik felekkel is megoszthatjuk. Ezek az adatok 
nem azonosítják Önt egyénileg, de tartalmazhatnak olyan használati, megtekintési és technikai 
adatokat, amelyeket a weboldalunk használata során gyűjtöttünk. Ha a vonatkozó jogszabályok 
értelmében kötelesek vagyunk ezeket személyes adatként kezelni, akkor azokat csak a fent leírtak 
szerint továbbítjuk. A weboldalon található ügynökeink, szállítóink, tanácsadóink, 
marketingszolgáltatóink és egyéb szolgáltatóink, más TD SYNNEX vállalatokat is beleértve, a nevünkben 
végzett munkájukkal összefüggésben megkaphatják az Ön adatait, ideértve a személyes adatokat és a 
használati adatokat is, vagy hozzáférhetnek azokhoz. 
 
Hitelreferencia- és jogi megfelelőségi ellenőrzések. A számla létrehozása érdekében kezelt személyes 
adatokat továbbíthatjuk a hitelinformációs, vesztegetés- és pénzmosás-ellenes, valamint 
csalásmegelőzési ügynökségek részére, amelyek ezeket a csalás, vesztegetés- és pénzmosás elleni 
küzdelem, valamint az Ön személyazonosságának ellenőrzése céljából kezelik. 
 
Számlanyitáskor és időszakosan hozzáférhetünk és kezelhetünk hitelinformációs ügynökségektől és más 
harmadik felektől származó adatokat: 

 az Ön számlájával kapcsolatos döntések kezelése és meghozatala érdekében, beleértve az Ön 
hitelképességének értékelését. 

 a bűncselekmények, a csalás és a pénzmosás megelőzése érdekében. 
 az Ön személyazonossága és az Ön által megadott információk pontossága ellenőrzése 

érdekében; és 
 az adósok felkutatása és a tartozások behajtása érdekében. 

A pályázati döntések kizárólag a hitelminősítő intézetekből és belső nyilvántartásokból származó 
információk automatizált ellenőrzése alapján hozhatók meg. 
 
Amíg Ön kapcsolatban áll velünk, a számlája kezelésével kapcsolatos adatokat, beleértve a fizetési 
késedelmeket is átadjuk a hitelinformációs ügynökségek részére. Ezeket az adatokat más szervezetek 
számára is hozzáférhetővé tesszük, hogy döntéseket hozhassanak Önről. 
 
Téves vagy pontatlan adatok szolgáltatása és/vagy csalás gyanúja esetén, az adatokat a csalást 
megelőző ügynökségek, a bűnüldöző szervek és más szervezetek részére továbbítjuk, amelyek 
hozzáférhetnek és felhasználhatják ezeket az információkat. 
 
Ha mi vagy egy csalásmegelőző ügynökség úgy ítéli meg, hogy Ön csalási vagy pénzmosási kockázatot 
jelent, megtagadhatjuk az Ön részére történő szolgáltatásnyújtást. 
 
A csalás vagy pénzmosás kockázatáról a csalásmegelőző ügynökségek nyilvántartást vezetnek, és ez azt 
eredményezheti, hogy mások megtagadhatják az Ön részére szolgáltatások vagy finanszírozás nyújtását. 
A csalásmegelőző ügynökségek különböző ideig őrizhetik meg az Ön adatait. 
 
Amikor a hitelinformációs és csalásmegelőző ügynökségek kezelik az Ön adatait, ezt saját nevükben az 
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általuk megjelölt jogalapokon teszik, amely magában foglalhatja a csalás és a pénzmosás 
megelőzéséhez, a személyazonosságának ellenőrzéséhez, a üzleti tevékenységük védelméhez fűződő 
jogos érdeküket, valamint a rájuk vonatkozó jogszabályok betartását. 
 

Határokon átnyúló adattovábbítás 

 
A TD SYNNEX egy globális szervezet, amelynek központja az Egyesült Államokban található, világszerte 
megtalálható leányvállalatokkal és szolgáltatókkal. Ezért az Ön személyes adatait az Ön lakóhelyétől 
és/vagy az adatgyűjtés eredeti helye szerinti régiótól eltérő régiókba továbbíthatják és ott kezelhetik. 
Előfordulhat, hogy ezek a régiók nem biztosítják az Ön régiójában alkalmazott jogszabályokkal azonos 
szintű védelmet a személyes adatok tekintetében. A személyes adatok megfelelő szintű 
adatvédelmének biztosítása érdekében az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően megfelelő 
intézkedéseket hajtunk végre az adattovábbítás során. 
 

Sütik és hasonló technológiák 

 
Mi és harmadik fél partnereink automatikusan kezelhetünk bizonyos típusú használati adatokat, 
amikor Ön igénybe veszi Szolgáltatásainkat, elolvassa az e-mailjeinket, vagy más módon kapcsolatba 
lép velünk. Ezeket az adatokat jellemzően különböző nyomon követési technológiákon keresztül 
gyűjtjük, beleértve a cookie-kat, flash objektumokat, webjelzőket és hasonló technológiákat 
(együttesen "nyomon követési technológiák"). Kezelünk például adatokat az Ön eszközéről és annak 
szoftveréről, például az Ön IP-címét, a böngésző típusát, a dátum- és időbélyeget, egy egyedi 
azonosítót, amely lehetővé teszi számunkra, hogy egyedileg azonosítsuk az Ön böngészőjét, 
mobileszközét vagy felhasználói fiókját, valamint egyéb hasonló adatokat. A böngésző vagy az eszköz 
beállításaitól függően kezelhetjük az Ön helymeghatározási adatait, beleértve a GPS-koordinátákat, 
vagy más adatokat, például az IP-cím alapján közelíthetjük meg az eszköz helyét. A Szolgáltatásaink 
használatának módjáról is kezelünk adatokat, például arról, hogy melyik oldalról érkezett, és melyik 
oldalra megy, amikor elhagyja a Szolgáltatásainkat, milyen oldalakat látogat meg, milyen linkekre 
kattint, milyen gyakran lép be a Szolgáltatásokba, megnyitja-e az e-maileket, vagy rákattint-e az e-
mailekben található linkekre, több eszközről lép-e be a Szolgáltatásokba, és milyen egyéb 
műveleteket végez a Szolgáltatásokon. 

 

Kezelhetünk elemzési adatokat, vagy használhatunk harmadik féltől származó elemzési eszközöket, 
mint például a Google Analytics, a Szolgáltatás forgalmának és használati trendjeinek mérése 
érdekében, és hogy jobban megértsük felhasználóink demográfiai jellemzőit. A Google gyakorlatáról 
többet megtudhat a http://www.google.com/policies/privacy/partners weboldalon, és megtekintheti 
a jelenleg elérhető letiltási lehetőségeket a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout weboldalon. 
Bár mindent megteszünk, hogy tiszteletben tartsuk felhasználóink adatvédelmi preferenciáit, jelenleg 
nem tudjuk teljesíteni a böngészőjébe beállított Követések letiltása preferenciát. 

 
A nyomon követési technológiákon keresztül kezelt adatokat a következőkre használjuk vagy 
használhatjuk fel: (a) megjegyezni az adatokat, hogy Önnek ne kelljen azokat újra megadni a látogatás 
során vagy a Szolgáltatásaink következő látogatásakor; (b) egyéni, személyre szabott tartalmat és 
adatokat nyújtani, beleértve a célzott tartalmat és hirdetéseket; (c) felismerni és kapcsolatba lépni 
Önnel több eszközön keresztül; (d) biztosítani és nyomon követni Szolgáltatásaink hatékonyságát; (e) 
nyomon követni az összesített mérőszámokat, például a látogatók teljes számát, a forgalmat, a 

http://www.google.com/policies/privacy/partners
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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használatot és a demográfiai mintákat a Szolgáltatásainkon; (f) diagnosztizálni vagy javítani a 
technológiai problémákat; és (g) egyéb módon tervezni és fejleszteni Szolgáltatásainkat. 

 
Ha nem szeretné elfogadni a sütiket, a legtöbb böngésző lehetővé teszi ezt: (i) megváltoztathatja a 
böngésző beállításait, hogy értesítse Önt, ha cookie-t kap, és így eldöntheti, hogy elfogadja-e azt; (ii) 
letilthatja a meglévő cookie-kat; vagy (iii) beállíthatja a böngészőjét a cookie-k automatikus 
elutasítására. Felhívjuk figyelmét, hogy ez negatívan befolyásolhatja a Szolgáltatások használatának 
élményét, mivel előfordulhat, hogy a Szolgáltatásaink egyes funkciói nem működnek megfelelően. Az 
Ön mobileszközétől és operációs rendszerétől függően előfordulhat, hogy nem tudja törölni vagy 
letiltani az összes cookie-t, vagy nem tudja letiltani a nem cookie-kat tartalmazó technológiákat, 
illetve előfordulhat, hogy a beállítások módosításának nincs hatása. Az e-mail beállításait úgy is 
beállíthatja, hogy megakadályozza az olyan képek automatikus letöltését, amelyek olyan 
technológiákat tartalmazhatnak, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy megtudjuk, hogy Ön 
elérte-e az e-maileket, és végrehajtott-e bizonyos funkciókat azokkal. 

 
Mi és harmadik fél partnereink is használhatnak sütiket és nyomon követési technológiákat 
hirdetési célokra. A nyomon követési technológiákról további tájékoztatást a "Harmadik fél által 
végzett nyomkövetés és online reklám" című alább található fejezetben talál. 

 
Harmadik fél általi nyomon követés és online reklámok 

 
Érdeklődés alapú reklám. Részt veszünk az érdeklődés-alapú reklámozásban, és harmadik fél 
reklámcégeket alkalmazunk, hogy az Ön böngészési előzményei alapján célzott hirdetéseket 
jelenítsünk meg Önnek. Megoszthatjuk, vagy engedélyezhetjük harmadik fél online hirdetési 
hálózatoknak, közösségi médiavállalatoknak és más harmadik fél szolgáltatásainak, hogy idővel 
adatokat gyűjtsenek a Szolgáltatásaink Ön általi használatáról, hirdetéseket játszhassanak le vagy 
jeleníthessenek meg a Szolgáltatásainkban, az Ön által használt egyéb eszközökön és más 
webhelyeken, alkalmazásokban vagy Szolgáltatásokban. 
 
Ezek a harmadik felek olyan adatokat kezelnek, mint például a kattintási folyamra vonatkozó adatok, a 
böngésző típusa, ideje és dátuma, amikor Ön meglátogatta a Szolgáltatásokat, mobileszköz-
azonosítók, harmadik féltől származó alkalmazások használata és/vagy pontos geolokációs adatok és 
egyéb információk. Mi és harmadik fél partnereink ezeket az adatokat arra használjuk, hogy az Ön 
által online látott hirdetéseket az Ön érdeklődési körének megfelelőbbé tegyük, valamint hogy a 
hirdetésekkel kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtsunk, mint például a jelentéskészítés, a 
hozzárendelés, az elemzés és a piackutatás. 

 
Az Ön választása 
 

Sütik és Flash sütik. A legtöbb böngésző lehetővé teszi, hogy a böngésző beállításait úgy módosítsa, 
hogy: (i) értesítse Önt, ha cookie-t kap, és így eldönthesse, hogy elfogadja-e azt; (ii) letiltsa a meglévő 
cookie-kat; vagy (iii) a böngészőjét úgy állítsa be, hogy automatikusan elutasítsa a cookie-kat. A 
cookie-k blokkolása vagy törlése negatívan befolyásolhatja a Szolgáltatások használatának élményét, 
mivel előfordulhat, hogy a Szolgáltatásaink egyes funkciói és szolgáltatásai nem működnek 
megfelelően. A cookie-k törlése nem törli a helyi tárolási objektumokat (LSO), például a Flash-
objektumokat és a HTML5-öt. A Flash cookie-k beállításainak és preferenciáinak kezeléséhez az Adobe 
weboldalán található beállításkezelőt kell használnia, vagy ide kattintva megadni azokat. Ha úgy dönt, 

https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html
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hogy törli a Flash-objektumokat a Szolgáltatásunkból, előfordulhat, hogy nem tudja elérni és 
használni a Szolgáltatás egészét vagy egy részét, illetve nem tudja kihasználni a kínált adatokat és 
Szolgáltatást. 

 
Érdeklődés-alapú reklám. Ha többet szeretne megtudni az érdeklődésen alapuló hirdetésekről, és 
arról, hogy miként tudja letiltani e hirdetések egy részét, látogasson el a Network Advertising 
Initiative online forrásaihoz a http://www.networkadvertising.org/choices címen, és/vagy a DAA 
forrásaihoz a www.aboutads.info/choices címen. Felhívjuk figyelmét, hogy a NAI és a DAA online 
forrásain keresztül történő letiltás csak az adott böngészőn vagy eszközön érkező, érdeklődésen 
alapuló hirdetések fogadását tiltja le, de a felhasználó továbbra is kaphat érdeklődésen alapuló 
hirdetéseket a többi eszközén. A letiltást minden egyes böngészőn vagy eszközön el kell végeznie. 
Előfordulhat, hogy néhány ilyen letiltás csak akkor lesz hatékony, ha a böngészője úgy van beállítva, 
hogy elfogadja a cookie-kat.  Ha törli a cookie-kat, megváltoztatja a böngésző beállításait, böngészőt 
vagy számítógépet vált, vagy más operációs rendszert használ, újra le kell tiltania ezeket a 
hirdetéseket. 

 
Mobilhirdetés. Lehetősége van arra is, hogy mobilkészülékének beállításain keresztül korlátozza az 
érdeklődésalapú hirdetéseket a "hirdetéskövetés korlátozása" (iOS) vagy az "érdeklődésalapú 
hirdetések letiltása" (Android) opció kiválasztásával. A mobil hirdetési hálózatok által kiszolgált egyes, 
de nem az összes érdeklődésalapú hirdetést letilthatja a http://youradchoices.com/appchoices 
weboldalon és a mobil AppChoices alkalmazás letöltésével is. 

 
Közösségi média hirdetések. Célzott hirdetéseket jeleníthetünk meg Önnek a közösségi média 
platformokon, például a Facebookon, a LinkedInen és másokon keresztül. Ezek a vállalatok 
rendelkeznek érdeklődés-alapú hirdetési programokkal, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy 
hirdetéseket irányítsunk olyan felhasználóknak, akik érdeklődést mutattak a Szolgáltatásaink iránt, 
miközben ezek a felhasználók a közösségi médiaplatformon tartózkodnak, vagy más felhasználók olyan 
csoportjainak, akik hasonló tulajdonságokkal rendelkeznek, például kereskedelmi érdeklődéssel és 
demográfiai adatokkal. Ezekre a hirdetésekre az őket biztosító közösségi médiavállalatok adatvédelmi 
irányelvei vonatkoznak, és Ön közvetlenül ezeken a platformokon szabályozhatja hirdetési 
preferenciáit. 

 
Google Analytics és reklám.  A Google Analytics szolgáltatást arra használjuk, hogy felismerjük Önt és 
összekapcsoljuk az Ön által használt eszközöket, amikor böngészőjével vagy mobileszközével 
meglátogatja Szolgáltatásainkat, bejelentkezik egy felhasználói fiókba Szolgáltatásainkon, vagy más 
módon kapcsolatba lép velünk. A Google Analytics lehetővé teszi számunkra, hogy jobban megértsük, 
hogyan lépnek kapcsolatba felhasználóink a Szolgáltatásainkkal, és hogy hirdetéseinket és 
tartalmainkat az Ön igényeihez igazítsuk. A Google Analytics-en keresztül a kijelzős hirdetések 
bizonyos formáit és más fejlett funkciókat is használhatunk, mint például a Google Analytics-szel 
történő Remarketing, valamint a Demographic és Interest Reporting.  Ezek a funkciók lehetővé teszik 
számunkra, hogy első féltől származó cookie-kat (például a Google Analytics cookie-t) és harmadik 
féltől származó cookie-kat (például a Doubleclick hirdetési cookie-t) vagy más harmadik féltől 
származó cookie-kat együttesen használjunk a Szolgáltatásokban tett korábbi látogatásai alapján 
történő tájékoztatás, optimalizálás és hirdetések megjelenítése érdekében. A Google Analytics 
adatkezelési módjáról, valamint arról, hogy Ön hogyan szabályozhatja a Google-nak küldött 
információkat, a Google "How Google uses data when you use our partners' sites or apps" című 
webhelyén olvashat, amely a www.google.com/policies/privacy/partners/ címen található. A Google 
Analytics jelenleg elérhető opt-out lehetőségeiről, köztük a Google Analytics Browser Ad-On-ról itt 

http://www.networkadvertising.org/choices
http://www.aboutads.info/choices
http://youradchoices.com/appchoices
http://www.google.com/policies/privacy/partners/
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tájékozódhat: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. A Google hirdetési preferenciáinak 
ellenőrzésére vagy a Google egyes hirdetési termékeinek letiltására a Google Ads Preferences 
Manager (Google hirdetési preferenciák kezelője) weboldalon van lehetősége, amely jelenleg a 
https://google.com/ads/preferences címen érhető el, vagy a NAI online forrásai között a 
http://www.networkadvertising.org/choices címen. 

 

Közösségi média funkciók 

 
A TD SYNNEX olyan közösségi médiafunkciókat biztosít, amelyek lehetővé teszik, hogy adatokat osszon 
meg a közösségi hálózataival, és a TD SYNNEX-szel a különböző közösségi médiaoldalakon interakcióba 
lépjen. Ezek a szolgáltatók felismerhetik Önt, és információkat gyűjthetnek a Szolgáltatásainkban tett 
látogatásáról, és cookie-kat állíthatnak be, vagy más nyomon követési technológiákat alkalmazhatnak. 
Az ilyen funkciókkal való interakcióira a weboldalon található adatvédelmi hirdetmények vonatkoznak. 
Javasoljuk, hogy tekintse át az Ön által interakcióra használt közösségi médiaoldalak adatvédelmi 
közleményeit és beállításait, hogy megbizonyosodjon arról, érti az adatokat, melyeket ezen oldalak 
gyűjtenek, kezelnek és megosztanak. Ezeket a funkciókat bármikor letilthatja. 

 
A személyes adatok biztonsága 

 
Igyekszünk megfelelni a jogi követelményeknek, és ésszerű intézkedésekkel védjük az Önre vonatkozó 
adatokat az elvesztéstől, lopástól, visszaéléstől, valamint a jogosulatlan hozzáféréstől, nyilvánosságra 
hozataltól, módosítástól és megsemmisítéstől. Amennyiben a vonatkozó jogszabályok előírják, a TD 
SYNNEX értesíti Önt, ha tudomást szerez olyan biztonsági incidensől, amely az Ön általunk vagy 
számunkra tárolt személyes adatait érinti. 

Megőrzési időszak 

 
Az Ön személyes adatait a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célok, vagy egyébként a 
személyes adatok gyűjtésekor megjelölt célok teljesítéséhez szükséges ideig tároljuk, kivéve, ha a 
törvény hosszabb megőrzési időszakot ír elő vagy engedélyez, vagy egyéb jogi kötelezettség teljesítése 
érdekében. 
 
A személyes adatok megfelelő megőrzési időtartamának meghatározásához figyelembe vesszük a 
személyes adatok mennyiségét, jellegét és érzékenységét, a személyes adatok jogosulatlan kezeléséből 
vagy nyilvánosságra hozatalából eredő esetleges kár kockázatát, a személyes adatok kezelésének céljait 
és azt, hogy ezeket a célokat más eszközökkel is el tudjuk-e érni, valamint az alkalmazandó jogi 
követelményeket. 
 
Ha már nem áll fenn jogos üzleti érdekünk az Ön személyes adatainak kezelésére, akkor vagy töröljük 
vagy anonimizáljuk azokat, ha ez nem lehetséges (például mert személyes adatait biztonsági 
archívumokban tároltuk), akkor biztonságosan tároljuk személyes adatait, és elszigeteljük a további 
kezeléstől, amíg a törlés lehetővé nem válik. 
 

További rendelkezések - Gyermekek 

 
A helyi jogszabályok értelmében nem gyűjtünk tudatosan adatokat gyermekektől, és weboldalainkat 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
http://www.networkadvertising.org/choices
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nem gyermekeknek szánjuk. 
 
A helyi jogszabályoknak való megfelelés 
 
A jelen Adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy a TD SYNNEX számára iránymutatást nyújtson az Öntől vagy 
Önről kezelt személyes adatokkal kapcsolatban. Bár a jelen Adatvédelmi nyilatkozat általában a 
személyes adatokra vonatkozik, a TD SYNNEX-re vonatkozó helyi jogszabályok ("Helyi jogszabályok") a 
jelen Adatvédelmi nyilatkozatnál szigorúbb előírásokat is tartalmazhatnak, és ilyen esetben a TD 
SYNNEX betartja a vonatkozó Helyi jogszabályokat. Az egyes joghatóságok sajátos adatvédelmi 
követelményeinek figyelembevétele érdekében egyedi adatvédelmi nyilatkozatokat lehet elfogadni. 
 
A személyes adatok különleges kategóriái 
 
"Különleges kategóriába tartozó személyes adatok" lehetnek olyan személyes adatok, amelyekből 
megállapítható vagy kikövetkeztethető az egyén faji vagy etnikai származása, politikai véleménye, 
vallási meggyőződése vagy más hasonló jellegű meggyőződése, szakszervezeti vagy szakmai egyesületi 
tagsága, testi vagy mentális egészsége vagy állapota, biometrikus vagy genetikai adatai, szexuális 
életére vagy igazságügyi adatai (beleértve a bűncselekmény elkövetésére vagy feltételezett 
elkövetésére vonatkozó információkat), pénzügyi számlainformációk vagy kormányzati 
azonosítószámok. Hacsak nem kérjük vagy hívjuk fel Önt kifejezetten arra, hogy az alkalmazandó 
jogszabályokban meghatározott különleges kategóriába tartozó személyes adatokat adjon meg nekünk, 
kérjük, hogy ne küldjön nekünk ilyen adatokat. Azokban az esetekben, amikor kérhetjük vagy 
felkérhetjük Önt különleges kategóriába tartozó személyes adatok megadására, csak az Ön kifejezett 
beleegyezésével fogjuk kezelni az Ön által megadott különleges kategóriájú személyes adatokat. Ezeket 
csak akkor és csak olyan mértékben kezeljük, ha és amennyire az alkalmazandó jog megengedi, 
valamint az Önre vonatkozó konkrét nemzeti jogi követelmények (amelyek lehetnek például az 
adatkezelésről szóló kifejezett értesítés, közérdekű okok és/vagy kifejezett hozzájárulás) betartásával. 
 

Az Ön jogai a személyes adatok kezelésével kapcsolatban 

 
Hozzáférés a személyes adatokhoz. Az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban 
Ön jogosult lehet arra, hogy bizonyos tájékoztatást kérjen kezelt személyes adatairól; kérheti az 
ilyen adatokhoz való bizonyos mértékű hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, hordozhatóságát 
vagy zárolását, valamint kérheti az adatkezelés korlátozását vagy tiltakozhat az adatkezelés ellen. 
Ebből a célból kérjük, kattintson ide: Egyéni jogok iránti kérelmek 

 

Ha helyesbíteni vagy módosítani szeretné személyes adatait, jelentkezzen be fiókjába, vagy lépjen 
kapcsolatba velünk a Privacy@TDSYNNEX.com e-mail címen. 

 

A TD SYNNEX fenntartja a jogot, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférésre vagy azok törlésére 
irányuló kérelmeket elutasítsa, ha és amennyiben a kért adatok közlése vagy törlése nem szükséges, 
például azért, mert a személyes adatokat jogos cél érdekében vagy jogaink védelme érdekében 
kezelhetjük, vagy az alkalmazandó jogszabályok nem teszik ezt lehetővé. 

 
A csalárd hozzáférési kérelmek elleni védelem érdekében a TD SYNNEX fenntartja magának a jogot 
arra, hogy a hozzáférés engedélyezése vagy a helyesbítések elvégzése előtt ellenőrizze az Ön 
személyazonosságát, és ehhez a személyazonosításhoz elegendő információt kérjen. 

https://gdprrequest.techdata.eu/
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A személyes adatokhoz való hozzáférésért vagy bármely más jog gyakorlásáért nem kell díjat fizetnie. 
Ugyanakkor ésszerű díjat számíthatunk fel, ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan, 
ismétlődő vagy túlzott mértékű, vagy ha erre jogszabályi lehetőségünk van.  Ilyen esetben a díjfizetés 
elmaradása esetén megtagadhatjuk kérésének teljesítését. 

 
A tiltakozáshoz való jog. Az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban, különösen az 
Európai Unióban, Ön jogosult lehet tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen, ha személyes 
adatait jogos érdek alapján kezeljük, beleértve a közvetlen marketing célú adatkezelés is. A tiltakozást 
e-mailben vagy más módon nyújthatja be az érintett TD SYNNEX leányvállalathoz vagy a 
Privacy@TDSYNNEX.com az e-mail címre. Amennyiben Ön tiltakozik a közvetlen marketing célú 
adatkezelés ellen, a személyes adatok kezelésére a továbbiakban nem kerülhet sor, kivéve, ha az 
adatkezelésre vonatkozó jogos indokaink elsőbbséget élveznek az Ön jogaival és szabadságaival 
szemben. 

 
 
Az Ön hozzájárulása és módosításai 
 
Ön jogosult arra, hogy a személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását (ha megadta) a 
Privacy@TDSYNNEX.com e-mail címre küldött levélben bármikor visszavonja. Felhívjuk figyelmét, 
hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt adott hozzájáruláson alapuló 
adatkezelés jogszerűségét. Az Ön hozzájárulásának visszavonása nem érinti az Ön személyes 
adatainak olyan kezelését sem, amelyet az Ön hozzájárulásától eltérő jogalapon végzünk (pl. 
különösen, ha az adatkezelés egy szerződés teljesítéséhez, jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az 
érvényes jogi szabályozásban meghatározott egyéb okok miatt szükséges). 

 

Panasz benyújtása. Ha kifogása vagy panasza van azzal kapcsolatban, ahogyan az Ön személyes 
adatait kezeljük, akkor - adott esetben - joga van panaszt tenni az illetékes adatvédelmi hatóságnál 
vagy más kormányzati szervnél. Mi azonban örömmel vennénk, ha lehetőségünk lenne megtárgyalni 
aggályait, mielőtt a hatóságokhoz fordulna, ezért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a 
Privacy@TDSYNNEX.com címen. 

 

Szabályoknak való megfelelés 
 
Ha úgy véli, hogy személyes adatait a jelen adatvédelmi nyilatkozat megsértésével kezelik vagy hozták 
nyilvánosságra, jelezze aggályait a Privacy@TDSYNNEX.com e-mail címen. 
 
Kérdések 
 
Ha bármilyen kérdése vagy aggálya van a jelen Adatvédelmi nyilatkozattal, a TD SYNNEX adatvédelmi 
gyakorlatával, az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, vagy ha szeretne hozzáférni 
személyes adataihoz, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk. Ha kapcsolatba kell lépnünk Önnel, vagy 
szükségünk van rá, hogy kapcsolatba lépjünk Önnel bármilyen, a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot érintő 
kérdéssel vagy eseménnyel kapcsolatban, ezt az Önről nyilvántartott e-mail címen, telefonszámon vagy 
postai levelezési címen fogjuk megtenni. 

mailto:Privacy@TDSYNNEX.com
mailto:Privacy@TDSYNNEX.com
mailto:Privacy@Techdata.com


19 
 

Az adatvédelmi nyilatkozat frissítései 

 
Ezt az adatvédelmi nyilatkozatot időről időre frissíteni fogjuk. Ha változtatásokat eszközlünk ezen 
Adatvédelmi nyilatkozatban, akkor a jelen Adatvédelmi nyilatkozat "Bevezetés" szakaszában 
megváltoztatjuk a hatálybalépés dátumát. Ha lényeges változtatásokat eszközlünk a jelen Adatvédelmi 
nyilatkozatban, erről a jelen weboldalon vagy online szolgáltatásainkban történő kiemelt közzététel 
útján, illetve más megfelelő kommunikációs csatornákon keresztül értesítjük Önt. Minden módosítás a 
közzététel napjától hatályos, hacsak másképp nem rendelkezünk. 

Kapcsolatfelvétel 

 
Ha bármilyen kérdése vagy kérése van a jelen adatvédelmi nyilatkozattal vagy más, az adatvédelemmel 
kapcsolatos ügyekkel kapcsolatban, kérjük, küldjön e-mailt a Privacy@TDSYNNEX.com címre. 
 
A következő címen is lehet érdeklődni: TD SYNNEX Corporation 

Jogi osztály figyelmébe 
          5350 Tech Data Dr. 
          Clearwater, FL 33760 

Adatvédelmi tisztviselő 

 
Egyes országokban vagy régiókban a TD SYNNEX köteles adatvédelmi tisztviselőt ("DPO") alkalmazni.  
Ön közvetlenül az adatvédelmi tisztviselőhöz is fordulhat panasszal, ha az Ön országában ilyen 
tisztviselőt neveztek ki. Kérjük, ellenőrizze a helyi weboldalakat az adatvédelmi tisztviselők 
elérhetőségeiért.  
 
Az alkalmazandó jogszabályok szerinti jogainak gyakorlásához, kérjük, küldje el kérelmét e-mailben a 
következő címre: 
Privacy@TDSYNNEX.com a tárgyban a kérés megjelölésével, vagy kérjük, kattintson ide:  Egyéni 
joggyakorlás iránti kérelem. 

Helyi speciális kiegészítő tájékoztatók  

 
Ezek a helyi speciális tájékoztatók kiegészítik a TD SYNNEX adatvédelmi nyilatkozatát, és további 
információkat nyújtanak a személyes adatok kezeléséről, ahogyan azt az alkalmazandó adatvédelmi 
jogszabályok megkövetelik. A TD SYNNEX Adatvédelmi Nyilatkozat és az alábbi helyi speciális 
tájékoztatók közötti ellentmondások esetén a helyi speciális tájékoztatók az irányadóak. 

Kaliforniai adatvédelmi jogok 

 

Ez a szakasz akkor vonatkozik Önre, ha Kalifornia államban lakik. A kaliforniai jogszabályok előírják 

számunkra, hogy bizonyos információkat nyilvánosságra kell hoznunk az általunk gyűjtött személyes 

adatok kategóriáival kapcsolatban. E szakasz alkalmazásában a "személyes információ" a kaliforniai 

fogyasztói adatvédelmi törvény (a "CCPA") által meghatározott jelentéssel bír, és nem foglalja magában 

a nyilvánosan elérhető, anonimizált vagy összesített információkat, amelyek nem hozhatók kapcsolatba 

Önnel, vagy amelyek nem tartoznak a CCPA hatálya alá, mint például az egyes ágazatspecifikus 

adatvédelmi törvények, például a HIPAA, az FCRA, a GLBA vagy az 1994. évi járművezetői adatvédelmi 

mailto:Privacy@Techdata.com
mailto:Privacy@tdsynnex.com
https://gdprrequest.techdata.eu/
https://gdprrequest.techdata.eu/
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törvény hatálya alá tartozó személyes információk. Ez a szakasz nem vonatkozik azokra a személyes 

adatokra, amelyeket akkor gyűjtünk, amikor "szolgáltatóként" járunk el, hogy üzleti ügyfeleinkkel kötött 

szerződésünknek megfelelően kezeljük az adatokat. Ha többet szeretne megtudni az általunk kezelt 

személyes adatok típusairól, valamint arról, hogy milyen célból kezeljük ezeket az adatokat, kérjük, 

olvassa el az Adatvédelmi nyilatkozat "Milyen személyes adatokat kezelünk" és " Hogyan kezeljük a 

személyes adatokat" című szakaszait.  A megőrzési gyakorlatunkról is tájékozódhat az Adatvédelmi 

nyilatkozat "Megőrzési időszak" című részében. 

Személyes adatok továbbítása. Személyes adatait üzleti célokból megosztjuk harmadik felekkel, vagy az 

Ön személyes adatait harmadik feleknek eladhatjuk, feltéve, hogy Ön jogosult az ilyen eladást letiltani 

(lásd alább az Ön kaliforniai jogait és választási lehetőségeit). Azon harmadik felek kategóriái, akiknek 

üzleti célból eladjuk vagy továbbítjuk az Ön személyes adatait, a következők: (i) más TD SYNNEX 

vállalatok; szolgáltatóink, szállítóink és tanácsadóink; (iii) üzleti partnerek, akikkel együtt dolgozunk 

szolgáltatásaink nyújtása érdekében; (iv) értékesítési lánc partnerek; (iv) hirdetési hálózatok és hirdetési 

partnerek; (v) elemzési szolgáltatók és ; (vi) közösségi hálózatok.  Az előző 12 hónapban az általunk 

gyűjtött személyes adatok valamennyi (a fenti táblázatban kifejtett) kategóriáját üzleti célból harmadik 

félnek átadtuk. 

Nem "értékesítünk" személyes adatokat, például az Ön nevét, e-mail címét és levelezési címét közvetlen 

marketing célokra. Az online működő vállalatok körében bevett gyakorlatnak megfelelően megengedjük, 

hogy bizonyos harmadik fél reklámhálózatok, közösségi médiavállalatok és egyéb harmadik fél 

vállalkozások cookie-k vagy hasonló nyomon követési technológia segítségével közvetlenül az Ön 

böngészőjéből vagy eszközéről gyűjtsenek információkat, amikor Ön meglátogatja weboldalunkat, vagy 

kapcsolatba lép velünk, használja alkalmazásainkat, vagy más módon kapcsolatba lép velünk online. 

Például gyűjthetnek internetes/hálózati információkat, például cookie vagy eszközazonosítót, böngészési 

előzményeket és webhelyhasználatot, földrajzi helymeghatározási adatokat, valamint az Ön böngészési 

előzményeiből és a szolgáltatásunkkal, valamint más webhelyekkel és szolgáltatásokkal való 

interakciókból generált következtetéseket. Ezek a harmadik felek ezeket a személyes adatokat arra 

használják, hogy releváns hirdetéseket jelenítsenek meg a weboldalunkon, más weboldalakon vagy 

mobilalkalmazásokon, illetve az Ön által használt egyéb eszközökön, vagy hogy személyre szabják a 

tartalmat, és egyéb, reklámokkal kapcsolatos szolgáltatásokat, például jelentéstételt, hozzárendelést, 

elemzést és piackutatást végezzenek. Ezek a harmadik fél vállalkozások ezeket az információkat saját 

céljaikra használhatják fel saját adatvédelmi nyilatkozataiknak megfelelően, ami magában foglalhatja 

ezen információk továbbértékesítését további harmadik feleknek, beleértve más hirdetési hálózatokat 

is.  További információért, kérjük, olvassa el az Adatvédelmi nyilatkozatunk " Harmadik fél általi nyomon 

követés és online reklámok" című részét. 

Az Ön kaliforniai jogai és választási lehetőségei. Kaliforniai lakosként kérheti az alábbi jogok 

gyakorlását: 

• Jogában áll megismerni az Ön személyazonosságának igazolása után az Ön általunk az elmúlt 12 
hónapban gyűjtött és nyilvánosságra hozott személyes adataira vonatkozó alábbi információk 
bármelyikét vagy mindegyikét: 

o Az Önről gyűjtött személyes adatok konkrét darabszáma; 
o Az Önről gyűjtött személyes adatok kategóriái; 
o A személyes adatok forrásainak kategóriái; 
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o A személyes adatok azon kategóriái, amelyeket üzleti célból harmadik félnek adtunk át, 
és a címzettek kategóriái, akiknek ezeket az adatokat átadtuk; 

o az általunk értékesített személyes adatok kategóriái és azon harmadik felek kategóriái, 
akiknek az adatokat értékesítettük; és 

o A személyes adatok gyűjtésének vagy értékesítésének üzleti vagy kereskedelmi céljai. 

• Az Öntől gyűjtött személyes adatok törlésének kéréséhez való jog, bizonyos kivételektől 
eltekintve. 

• A személyes adatok harmadik feleknek történő értékesítésének most vagy a jövőben történő 
letiltásához való jog. 

 

Önnek joga van ahhoz is, hogy e jogok gyakorlása miatt ne érje hátrányos megkülönböztetés. Felhívjuk 

azonban figyelmét, hogy ha e jogok gyakorlása korlátozza a személyes adatok kezelésére vonatkozó 

képességeinket (például törlési kérelem esetén), előfordulhat, hogy a továbbiakban nem tudjuk Önnek 

termékeinket és szolgáltatásainkat nyújtani, vagy nem tudunk Önnel a megszokott módon kapcsolatba 

lépni. 

Kaliforniai fogyasztói jogok gyakorlása iránti kérelmek. Ön az alábbiakban ismertetett mechanizmusok 

egyikén keresztül nyújthat be kérelmet a kaliforniai fogyasztói jogok gyakorlására, beleértve a személyes 

adatok értékesítéséből való kilépésre vonatkozó kérelmet is. A kérelem feldolgozása előtt ellenőriznünk 

kell az Ön személyazonosságát, ami megkövetelheti, hogy további személyes adatokat kérjünk Öntől, 

vagy hogy bejelentkezzen a fiókjába, ha rendelkezik ilyennel. Bizonyos körülmények között 

elutasíthatjuk vagy korlátozhatjuk kérését, különösen akkor, ha nem tudjuk ellenőrizni a 

személyazonosságát vagy nem találjuk az Ön adatait a rendszereinkben, vagy ha azt a törvény lehetővé 

teszi. 

A kaliforniai fogyasztói jogok gyakorlásához, kérjük, nyújtsa be kérelmét a következő címen: 

Írjon e-mailt a Privacy@TDSYNNEX.com címre "Kaliforniai jogok gyakorlása iránti kérelem" tárgyszóval, 

vagy kattintson ide: Egyéni jogok gyakorlása iránti kérelem. 

A kaliforniai "Shine the light" törvény. A kaliforniai "Shine the Light" törvény (Civil Code Section 

§1798.83) bizonyos jogokat biztosít a velünk üzleti kapcsolatban álló kaliforniai lakosok számára 

bizonyos típusú személyes adatok harmadik felek számára történő, direkt marketing célú átadásával 

kapcsolatban. Ha meg szeretné tiltani, hogy személyes adatait harmadik feleknek közvetlen 

marketingcélokra kiadják, kérjük, használja a fent felsorolt kaliforniai fogyasztói jogok gyakorlása iránti 

kérelem benyújtásának egyik módját. 

Európai Gazdasági Térség, Egyesült Királyság, Törökország és Svájc  

 

Az Ön személyes adatainak kezelője 

 

A TD SYNNEX által kezelt személyes adatok adatkezelője a személyes adatokat gyűjtő, az Európai 

Gazdasági Térségben, Svájcban vagy az Egyesült Királyságban található TD SYNNEX leányvállalat, 

általában az Ön szerződéses partnere vagy a weboldal adatkezelője, kivéve, ha erről kifejezetten 

másként nem értesítik. Az Ön által az adott partnercégnek átadott személyes adatokkal kapcsolatos 

mailto:Privacy@tdsynnex.com
https://gdprrequest.techdata.eu/
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további tájékoztatásért forduljon az adott partnercéghez. Az Európai Gazdasági Térségben és Svájcban 

működő leányvállalataink listájának megtekintéséhez kattintson ide.  

Bizonyos eljárásokat, rendszereket és funkciókat azonban a TD SYNNEX Corporation központilag, a helyi 

TD SYNNEX egységgel közös megállapodásban, adatkezelőként kezel. Ez különösen az informatikai és 

informatikai biztonsági rendszereink és eljárásaink, az etikai és megfelelőségi, a szabályozási 

megfelelőségi és a vállalati biztonsági eljárások, valamint az egyéni jogok gyakorlásának kérelmezésére 

szolgáló eszköz tekintetében alkalmazandó, kivéve, ha azokat csak helyben kezelik, vagy ha az egyes 

folyamatokra vonatkozó kiegészítő adatvédelmi tájékoztatókban ezekről eltérően rendelkezünk.   

Amennyiben két vagy több TD SYNNEX leányvállalat közösen határozza meg az adatkezelés céljait és 

eszközeit, olyan megállapodást kötöttek, amely megfelelően tükrözi a közös adatkezelők szerepét és 

viszonyát az érintettekkel szemben. Ha többet szeretne megtudni a közös adatkezelői kapcsolat 

legfontosabb elemeiről, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a Privacy@TDSYNNEX.com e-mail címen.  

A megállapodások feltételeitől függetlenül Ön az egyes adatkezelőkkel szemben külön-külön is 

gyakorolhatja jogait. 

Az Ön tiltakozáshoz való joga 

 

Ha az Ön személyes adatait jogos érdekünk alapján kezeljük, joga van tiltakozni az adatkezelés ellen a 

Privacy@TDSYNNEX.com címen. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezeljük tovább, kivéve, 

ha a TD SYNNEX bizonyítja, hogy az adatkezelésre vonatkozó jogos indokaink elsőbbséget élveznek az Ön 

jogaival és szabadságaival szemben. Amennyiben Ön tiltakozik a közvetlen marketing célú adatkezelés 

ellen, azonnal felhagyunk személyes adatainak ilyen célú kezelésével. 

Nemzetközi adattovábbítások 

 

Ha a személyes adatokat az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamából, az Egyesült Királyságból, 

Törökországból és Svájcból olyan régióba továbbítjuk, amely az Európai Bizottság szerint nem nyújt 

megfelelő szintű védelmet, akkor megfelelő szerződéses biztosítékokat, például általános szerződési 

feltételeket alkalmazunk harmadik felekkel szemben és a csoporton belüli adattovábbítás esetén, vagy 

az Európai Bizottság által jóváhagyott és az Ön személyes adatainak védelme érdekében szükséges 

egyéb megfelelő biztosítékokat alkalmazunk. Továbbá, ha az ilyen harmadik felek alvállalkozókat 

vesznek igénybe a velük kötött megállapodásunk teljesítésére, a harmadik félnek ugyanezeket a 

szabályokat és biztosítékokat kell alkalmaznia alvállalkozóival szemben.  

Ha többet szeretne megtudni a vonatkozó adattovábbítási mechanizmusról vagy az érintett Szolgáltatók 

kategóriáiról, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a Privacy@TDSYNNEX.com e-mail címen. 

 

https://tdcontent.techdata.com/content/visitor/abouttd/privacy-offices.aspx
mailto:Privacy@tdsynnex.com
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Google Analytics  - Weboldalak az Európai Gazdasági Térségben 

 

Európai weboldalainkon a Google Analytics  ("GA") szolgáltatást használjuk, amely a Google LLC által 

nyújtott webelemző szolgáltatás, melyet az EU/EGT államaiban és Svájcban lévő felhasználók esetében a 

Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írország 

("Google") biztosítja. 

Amennyiben Ön hozzájárult:  

Az adatkezelés terjedelme 

A GA cookie-kat használ, amelyek lehetővé teszik weboldalaink használatának elemzését. A cookie-k 

által gyűjtött, a weboldal Ön általi használatára vonatkozó információkat általában a Google egyik USA-

beli szerverére továbbítják és ott tárolják. 

A felhasználói azonosító funkciót használjuk. A felhasználói azonosító lehetővé teszi számunkra, hogy 

egy vagy több munkamenethez (és az azokon belüli tevékenységekhez) egyedi, állandó azonosítót 

rendeljünk, és elemezzük a felhasználói viselkedést az eszközök között. 

A Google Signals-t használjuk. Ez lehetővé teszi a Google Analytics számára, hogy további információkat 

gyűjtsön azokról a felhasználókról, akik személyre szabott hirdetéseket (érdeklődési kör és demográfiai 

adatok) választottak, és lehetővé teszi a hirdetéseket ezen felhasználók részére készülékek közötti 

remarketing-kampányok keretében történő elérhetővé tételét. 

 A GA 4-ben az IP-címek anonimizálása alapértelmezés szerint aktiválva van. Az IP-anonimizálásnak 

köszönhetően az Ön IP-címét a Google az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági 

Térségről szóló megállapodás más szerződő államaiban lerövidíti. A teljes IP-cím csak kivételes 

esetekben kerül elküldésre a Google USA-beli szerverére, és ott rövidül le. A Google szerint az Ön 

böngészője által a Google Analytics részeként továbbított IP-cím nem kerül összevonásra más Google-

adatokkal. 

A weboldalon tett látogatása során az Ön felhasználói viselkedését "események" formájában rögzítjük.  

Események lehetnek az oldalmegtekintések, a weboldal első látogatása, a munkamenet kezdete, az Ön 

"kattintási útvonala", a weboldalon való interakció, görgetések, külső linkekre való kattintások, belső 

keresések, videókkal való interakció, fájlletöltések, látott/kattintott hirdetések, nyelvi beállítások.  

 A fentieken kívül a következő adatokat rögzítjük: az Ön hozzávetőleges tartózkodási helye (régió), az Ön 

IP-címe (rövidített formában), az Ön böngészőjére és az Ön által használt eszközökre vonatkozó 

technikai adatok (pl. nyelvi beállítások, képernyőfelbontás), az Ön internetszolgáltatója, a hivatkozó URL 

címe (melyik weboldalról/melyik reklámhordozóról jutott el erre a weboldalra). 

Adatkezelési célok 

A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az adatokat a weboldal [álnéven 

[FELHASZNÁLÓI AZONOSÍTÓ NÉLKÜL]] használatának értékelésére és a weboldal tevékenységéről szóló 



24 
 

jelentések összeállítására használja fel. A Google Analytics által készített jelentéseket a weboldalunk 

teljesítményének és a marketingkampányaink sikerének elemzésére használjuk. 

Címzettek 

Az adatok címzettjei:  

- Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország (a GDPR 28. cikke 

szerinti adatfeldolgozóként) 

- Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, USA 

- Alphabet Inc., 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, USA 

Felhívjuk figyelmét, hogy az amerikai hatóságok hozzáférhetnek a Google által tárolt adatokhoz. 

Adattovábbítás harmadik országba 

 

Amennyiben az adatok kezelésére az EU/EGT-n kívül kerül sor, és nincs az európai szabványnak 

megfelelő szintű adatvédelem, a szolgáltatóval az EU szabványos szerződéses záradékokat kötöttünk a 

megfelelő szintű adatvédelem biztosítása érdekében. A Google Ireland anyavállalata, a Google LLC 

székhelye az Egyesült Államokban, Kaliforniában található. Nem zárható ki, hogy az adatokat az USA-ba 

továbbítják, és az amerikai hatóságok hozzáférnek a Google által tárolt adatokhoz. Az USA adatvédelmi 

szempontból jelenleg harmadik országnak minősül. Önt nem illetik meg ugyanazok a jogok az Egyesült 

Államokban kezelt személyes adatai tekintetében, mint az EU/EGT-n belül. Előfordulhat, hogy Ön nem 

jogosult jogorvoslatra az amerikai hatóságok hozzáférésére tekintettel. 

 

A megőrzés időtartama 

 

Az általunk küldött és a sütikhez kapcsolódó adatokat 14 hónap elteltével automatikusan töröljük. 

Azoknak az adatoknak a törlése, amelyek megőrzési ideje lejárt, havonta egyszer automatikusan 

megtörténik. 

Jogalap 

 

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. pont a) alpontja és a  49. cikk 

(1) bekezdés a) pontja alapján. 

Visszavonás 

Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását a jövőre nézve, ha hozzáfér a weboldalunkon található 

cookie-beállításokhoz, és ott megváltoztatja korábbi választását. A hozzájárulás visszavonása nem érinti 

a hozzájárulás alapján a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.  

A sütik tárolását eleve megakadályozhatja a böngészőszoftver megfelelő beállításával. Ha azonban úgy 

állítja be böngészőjét, hogy az minden cookie-t elutasítson, ez a jelen és más weboldalakon a funkciók 

korlátozását eredményezheti.  

https://business.safety.google/adsprocessorterms/sccs/eu-c2p/
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 A cookie által generált és a weboldal használatával kapcsolatos adatok (beleértve az Ön IP-címét is) 

Google részére történő gyűjtését és ezen adatok Google általi kezelését megakadályozhatja a 

következőkkel: 

a. nem adja beleegyezését a cookie-k beállításához vagy 

b. letölti és telepíti a Google Analytics letiltására szolgáló böngésző-kiegészítőt ITT. 

A Google Analytics felhasználási feltételeiről és a Google adatvédelmi szabályzatáról további 
információkat a https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/ és a 
https://policies.google.com/?hl=en oldalon talál. 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/
https://policies.google.com/?hl=en

