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Hatály. A jelen Adatvédelmi szabályzat azokra az információkra vonatkozik, amelyeket a Stanley Black &
Decker, Inc. és társult vállalatai (együttesen a továbbiakban „Stanley Black & Decker”) gyűjtenek,
használnak és adnak közre:
 azon általunk működtetett webhelyeken, mikrowebhelyeken és mobil webhelyeken keresztül,
amelyekről Ön a jelen Adatvédelmi szabályzatot felkereste (együttesen a „Webhelyek”);
 azon szoftveralkalmazásainkon keresztül, amelyeket számítógépen és mobileszközökön,
illetve ezeken keresztül történő felhasználásra teszünk elérhetővé (együttesen az
„Alkalmazások”);
 azon – ellenőrzésünk alatt álló – közösségi oldalainkon és alkalmazásainkon keresztül,
amelyekről a jelen Adatvédelmi szabályzatot felkereste (a továbbiakban együttesen
„Közösségi oldalak”);
 a jelen Adatvédelmi szabályzatra mutató HTML formátumú e-mail-üzeneteken keresztül,
amelyeket Önnek küldünk;
 olyan offline csatornákon keresztül, mint amikor ellátogat üzleteinkbe vagy kiskereskedelmi
egységeinkbe, szakmai kiállításon vesz részt, illetve telefonon keresztül ad le rendelést vagy
kér segítséget.
A Webhelyeket, az Alkalmazásokat, a Közösségi oldalakat és az offline szolgáltatásokat együttesen
„Szolgáltatásoknak” nevezzük.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a jelen Adatvédelmi szabályzat nem vonatkozik azokra az adatokra,
amelyeket a Stanley Black & Decker üzleti partnere vagy ügyfele nevében eljárva szolgáltatóként kezel,
például amikor egy ilyen fél a saját ügyfeleivel vagy alkalmazottaival kapcsolatos információkat oszt meg
velünk. A Stanley Black & Decker ezeket az adatokat az üzleti partner vagy ügyfél rendelkezéseinek és az
alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően kezeli.
A jelen Adatvédelmi szabályzat a következő kérdésekre ad választ:
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1. Milyen Személyes adatokat gyűjt Önről a Stanley Black & Decker?
„Személyes adat”: olyan adat, amely alkalmas az Ön azonosítására, vagy egy azonosítható személyre
vonatkozik.
Szolgáltatóinkkal együtt vállalatunk különböző forrásokból gyűjthet és kapcsolhat össze Személyes
adatokat Önről, többek között:
 a Szolgáltatásokon keresztül, például amikor feliratkozik egy hírlevélre, marketingtartalmú
e-mailekre és egyéb kereskedelmi célú üzenetekre (pl. közelgő promóciókról, új termékekről
stb.), regisztrál egy felhasználói fiókot a Szolgáltatások eléréséhez (pl. hogy regisztrálja
termékeit, segítséget kérjen, részt vegyen vetélkedőinken vagy versenyeinken,
termékgarancia felől érdeklődjön), amikor vásárol, illetve a Közösségi oldalainkon keresztül;
 egyéb forrásokból. Személyes adatait például az alábbi egyéb forrásokból szerezzük meg:
o nyilvánosan elérhető adatbázisokból, például a LinkedInről vagy kereskedelmi és
ágazati szervezetek nyilvántartásaiból;
o közös marketingpartnerektől, amikor információkat osztanak meg velünk, például: a
tulajdonukban lévő marketing- vagy felmérésekből/vizsgálatokból származó
adatbázisaikat;
o ha összekapcsolja a közösségi médiában nyitott felhasználói fiókját a
Szolgáltatásokhoz tartozó fiókjával, azzal megosztja velünk egyes ott található
Személyes adatait – például nevét, e-mail-címét, fényképét, közösségimédiakapcsolatainak listáját és bármely olyan egyéb információt, amely elérhető vagy
felhasználói fiókjainak összekapcsolásakor azzá válik számunkra, attól függően, hogy
mely beállításokat alkalmazta a közösségimédia-fiókjánál –, illetve a Közösségi
oldalainkon kifejezett véleményeit (pl. „like”-ok formájában).
Rendszerint a Személyes adatok következő típusait gyűjtjük:








Az Ön neve
Levelezési címe
E-mail-címe
Születési dátuma
Telefonszáma
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Demográfiai adatai (például a háztartásában
élők száma, lakóhely szerinti ország, életkor
és nem)
Vásárlói elégedettségi felmérésekkel, illetve
vásárlói kérésekkel/kérelmekkel kapcsolatos




Mobiltelefonszáma
Lakóhelye szerinti irányítószáma,
állama/megyéje és országa
Felhasználóneve és jelszava (amely a
felhasználói fiókjához tartozik)
Vásárlási, rendelési információk és fizetési
adatok
Szakmája vagy foglalkozása
Szakmai tapasztalata és
szakképzettségének szintje











információk
Vásárlói szokások és más információk,
ideértve a vásárolt termékek regisztrálását
Érdeklődési körei és hobbijai
Információk azokról a termékekről,
amelyeket szeretne, amelyek tetszenek
Önnek, vagy amelyekkel már rendelkezik
Banki adatai (pl. különleges ajánlatokhoz:
visszatérítés, garancia meghosszabbítása,
díjak vagy versenyek céljából)

Egyes Webhelyeken lehetővé tesszük, hogy a közösségi oldalakon használt személyes közösségimédiafiókját használja („Személyes közösségimédia-fiók”) ahhoz, hogy Személyes adatokat adjon meg, amikor
bizonyos funkciókat vesz igénybe a Webhelyeken. Ilyen Személyes adatok többek között az alábbiak:














Az Ön neve és/vagy beceneve
Profilképe
Neme
Kapcsolati hálózata
Felhasználói azonosítója
Barátainak listája és kapcsolattartási
adataik
Anyanyelve
Hangfelvételei
Videofelvételei és fényképei








Születésnapja
Végzettsége
Munkatapasztalata/foglalkozása
Címe
Érdeklődési körei/hobbijai
Kedvelt tartalmak és tagságai online
csoportokban
Lakóhelye szerinti ország
Véleménynyilvánításai (pl. amikor megosztja
egy termékünkkel kapcsolatos
elégedettségét)

Az is lehetséges, hogy azután is gyűjteni tudjuk az ilyen adatokat az Ön Személyes közösségimédiafiókjáról, hogy módosítja azokat.
Személyes adatainak gyűjtésére az Ön által igényelt Szolgáltatások biztosításához van szükségünk. Úgy is
dönthet, hogy egyes információkat nem ad meg, de ebben az esetben előfordulhat, hogy
Szolgáltatásaink bizonyos funkcióit nem élvezheti, vagy nem tudunk Önnek Szolgáltatásokat nyújtani.
Ha a Szolgáltatásaink kapcsán más személyekhez köthető Személyes adatokat bocsát vállalatunk vagy
szolgáltatóink rendelkezésére, azzal kijelenti, hogy Ön erre jogosult, és engedélyezi, hogy a jelen
Adatvédelmi szabályzattal összhangban felhasználjuk az adatokat.
2.

Hogyan használjuk fel az Önről gyűjtött Személyes adatokat?

Az Önről gyűjtött Személyes adatok segítségével személyre szabhatjuk élményeit és az Önnel folytatott
kommunikációnkat, valamint folyamatosan javíthatjuk Szolgáltatásaink felhasználói élményét.

3.

Szolgáltatóinkkal együtt többek között az alábbi célokra használjuk az Önről gyűjtött fenti Személyes
adatokat:


A Szolgáltatások működésének biztosítására és a kéréseinek teljesítésére, például:
o hogy lehetővé tegyünk a hozzáférést a regisztrált fiókjához;
o kérdéseinek megválaszolására és kéréseinek teljesítésére, például ha valamely online
kapcsolattartási űrlapon vagy chatvonalon lép velünk kapcsolatba;
o rendeléseinek vagy más tranzakcióinak feldolgozására, beleértve a garancia- és a
termékbejegyzéseket, igényléseket vagy kérelmeket, és az ezekhez kapcsolódó
ügyfélszolgálat biztosítását;
o adminisztratív jellegű információk küldéséhez, például a használati feltételeinkkel és
irányelveinkkel kapcsolatos változtatásokról;
o azért, hogy lehetővé tegyük, hogy igény esetén üzenetet tudjon küldeni más
felhasználóknak.
Ezeket a tevékenységeket azért végezzük, hogy az Önnel fennálló szerződéses kapcsolatunkat
kezeljük, és/vagy abból a célból, hogy az Ön kérésére a szerződés megkötése előtt hajtsunk
végre intézkedéseket, és/vagy jogi kötelezettségnek tegyünk eleget.



Hírlevelünk és/vagy egyéb marketinganyagok küldéséhez és közösségi megosztásuk lehetővé
tételéhez:
o szolgáltatásainkról, új termékeinkről és egyéb, vállalatunkkal kapcsolatos hírekről szóló
reklám- és marketingtartalmú e-mailek, SMS-ek és postai levelek küldésére;
o azért, hogy az Ön által használni kívánt közösségi megosztás funkciót elérhetővé tegyük;
o kívánságlisták vagy más e-mailek küldéséhez az Ön nevében.
Ezeket a tevékenységeket az Ön hozzájárulásával végezzük.



A Személyes adatok elemzéséhez üzleti beszámolók készítése és személyre szabott
szolgáltatások nyújtása érdekében:
o azért, hogy jobban megértsük Önt, ezáltal személyre szabhassuk a Szolgáltatásaink
használata közbeni élményét, valamint az érdeklődési körének megfelelő információkat
és/vagy ajánlatokat tudjuk szolgáltatni;
o hogy megismerjük az Ön preferenciáit, így olyan tartalmakat tudjunk nyújtani a
Szolgáltatásainkon keresztül, amelyekről úgy gondoljuk, hogy relevánsak és érdekesek
lehetnek Önnek;
o felhasználóink preferenciáinak elemzéséhez és előrejelzéséhez, azért, hogy piackutatást
és összesített jelentéseket készíthessünk a digitális tartalmaink felhasználási
tendenciáiról, ezáltal javíthassuk Szolgáltatásainkat.
Személyre szabott szolgáltatásokat vagy az Ön beleegyezésével nyújtunk, vagy akkor, ha az jogos
érdekünkben áll.



Azért, hogy részt vehessen sorsolásokon, vetélkedőkön vagy más promóciókban:
o esetenként felajánlhatjuk Önnek, hogy vegyen részt sorsolásokon, vetélkedőkön vagy
más promóciókban;
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o

a promóciók közül egyesekre kiegészítő szabályok is vonatkoznak, amelyekben
Személyes adatainak használatára és közzétételére vonatkozó információk találhatók.

Ezeket az adatokat az Önnel kötött szerződéses kapcsolat kezeléséhez használjuk.


A Személyes adatok összesítéséhez és/vagy anonimizálásához:
o a Személyes adatokat összesíthetjük és/vagy anonimizálhatjuk, aminek következtében
többé nem minősülnek Személyes adatoknak. Ezt további adatok létrehozásának
érdekében tesszük, amelyeket bármely célból felhasználhatunk és közzétehetünk.



Üzleti céljaink megvalósításához:
o adatelemzéshez, például hogy javítsuk a Szolgáltatásaink hatékonyságát;
o ellenőrzések végzéséhez, amelyekkel igazoljuk, hogy belső folyamataink a várakozások
szerint működnek, és megfelelnek a jogi, szabályozási és szerződésbeli
követelményeknek;
o biztonsági ellenőrzések elvégzésének és a visszaélések megfigyelésének céljából, például
kibertámadások vagy személyazonosság-lopási kísérletek felderítésére és megelőzésére;
o termékeink és szolgáltatásaink javítása és fejlesztése céljából;
o jelenlegi termékeink és szolgáltatásaink bővítése, javítása vagy módosítása céljából;
o a használati tendenciák azonosításához, például hogy a Szolgáltatásaink mely részei iránt
érdeklődnek leginkább a felhasználóink;
o a termékvisszahívás megkönnyítésére;
o az állásjelentkezések feldolgozásához;
o a promóciós kampányaink hatékonyságának felméréséhez, hogy a felhasználóink
igényeihez és érdeklődéséhez igazítsuk kampányainkat.
o az üzleti tevékenységeink működtetéséhez és kiterjesztéséhez, például azáltal, hogy
felderítjük, hogy a Szolgáltatásaink mely részei érdeklik leginkább a felhasználóinkat, így
elvárásaik teljesítésére tudjunk összpontosítani.
Ezeket a tevékenységeket azért végezzük, hogy az Önnel kötött szerződéses kapcsolatunkat
kezeljük, hogy jogi kötelezettségeknek tegyünk eleget, és/vagy azért, mert jogos érdekünk
fűződik hozzá.

Ha feliratkozik e-mailes levelezőlistánkra, igénybe vehetjük harmadik felek platformjait (például
közösségi hálózatépítési és más webhelyeket), hogy ezeken célzott hirdetéseket kínáljunk Önnek vagy
másoknak, és erre a célra a platform szolgáltatójának rendelkezésére bocsáthatjuk e-mail-címének vagy
más adatainak kivonatolt formáját. Ahhoz, hogy adatainak ilyen célokból történő felhasználását letiltsa,
kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi 16. Hogyan léphet kapcsolatba a Stanley Black &
Deckerrel? szakaszban leírtak szerint.
3.

Megosztja-e harmadik felekkel az Ön Személyes adatait a Stanley Black & Decker?

A következőkkel oszthatjuk meg Személyes adatait:


Társult vállalatainkkal a jelen Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott célokból.
Társult vállalataink listáját és székhelyeit ezen az oldalon tekintheti meg.
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o



A japán társult vállalat(ok) által gyűjtött, és a Stanley Black & Decker, Inc. vállalattal
közösen használt adatok esetében a közösen használt Személyes adatok kezeléséért a
Stanley Black and Decker a felelős fél.

Harmadik fél szolgáltatóinkkal, köztük a forgalmazókkal és az értékesítési képviselőkkel annak
érdekében, hogy a nevünkben eljárva teljesítsenek bizonyos feladatokat, például:
o megkönnyítsék a vásárlásának, a rendelés teljesítésének és a fizetésnek a feldolgozását;
o segítsék a termékeink karbantartását;
o regisztrálják a termékeket;
o megválaszolják a kérelmeket, és termékinformációt nyújtsanak;
o segítsenek a termékek kicserélésében és más ügyfélszolgálati feladatok ellátásában;
o biztosítsák és javítsák az Önnel folytatott kommunikációt;
o megválaszolják a befektetői kapcsolatainkat érintő kérdéseket;
o elvégezzék a webhelyek üzemeltetését és az adatelemzéseket, biztosítsák az
információtechnológiai és kapcsolódó infrastruktúrát;
o hirdetési és elemzési szolgáltatásokat nyújtsanak;
o e-maileket kézbesítsenek;
o ellenőrzéseket végezzenek;
o értesítsék Önt, ha megnyert egy általunk indított vetélkedőt vagy versenyt, és a díjat
eljuttassák Önnek;
o közvélemény-kutatást vagy vásárlói elégedettségi felmérést végezzenek;
o kezeljék a panaszokat vagy a termékekre vonatkozó igényléseket (garancia
meghosszabbításával, sérülésekkel, károkkal kapcsolatban stb.);
o egyéb szolgáltatásokat nyújtsanak.
Ha további információkat kér azzal kapcsolatban, hogy hogyan kezelik a Személyes adatait a
harmadik fél szolgáltatók, lépjen velünk kapcsolatba a lentebb feltüntetett módon.



Licencjogosultjainkkal és franchise-vevőinkkel, hogy az engedélyünkkel árusított termékek
értékesítésével, forgalmazásával, hirdetésével, eladásával és karbantartásával kapcsolatban
használják fel azokat.



Harmadik fél üzleti partnerekkel, akik felvehetik Önnel a kapcsolatot azokkal a termékeikkel
és szolgáltatásaikkal kapcsolatban, amelyek választásai alapján érdekelhetik Önt.



A Szolgáltatásaink használata során dönthet úgy, hogy közzéteszi Személyes adatait:
o üzenőfalainkon, nyilvános chatszobáinkban, profiloldalakon, blogokon, kutatási
fórumokon és közösségekben, felmérésekben és más szolgáltatásokban, ahol
információt és tartalmakat tud megosztani (ideértve többek között a Közösségi
oldalainkat is). Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ezeken a szolgáltatásokon keresztül
megosztott információ nyilvánossá válik, és elérhető lesz a többi felhasználó és a
nyilvánosság számára;
o közösségi oldalakon megosztva. Amikor összeköti a Szolgáltatásainkhoz tartozó
felhasználói fiókját a közösségimédia-fiókjával, megosztja adatait az utóbbival
összekötött
barátaival, más
felhasználókkal, és
közösségimédia-fiókjának
üzemeltetőjével. Ezzel felhatalmaz minket, hogy az információmegosztást lehetővé
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tegyük, és tudomásul veszi, hogy a megosztott adatok felhasználására a közösségi média
szolgáltatójának adatvédelmi szabályzata lesz irányadó.

A Személyes adatok egyéb felhasználása és megosztása
Személyes adatait akkor is felhasználjuk vagy megosztjuk, ha ez szükséges vagy indokolt, különösen ha
ez jogi kötelezettségünk, vagy jogos érdekünkben áll:
 azért, hogy eleget tegyünk az alkalmazandó jogszabályoknak.
o Ebbe az Ön lakóhelye szerinti országán kívüli jogszabályok is beletartozhatnak;
 azért, hogy eleget tegyünk közjogi vagy kormányzati hatóságok felszólításainak.
o Ebbe az Ön lakóhelye szerinti országán kívüli jogszabályok és hatóságok is
beletartozhatnak;
 bűnüldözési szervekkel való együttműködéshez.
o Például amikor bűnüldözési szervek kéréseire vagy utasításaira reagálunk;
 Egyéb jogi okokból, ideértve a következőket:
o Saját és/vagy felhasználóink, az Ön és mások jogainak, tulajdonának és biztonságának
védelmében.
Jogos érdekünk, hogy az Önről gyűjtött Személyes adatok egy részét vagy egészét harmadik fél felé
megosszuk vagy továbbítsuk, ha az a Stanley Black & Deckert felvásárolta vagy vele egyesült, illetve ha
érintett a vállalat, az eszközök vagy a részvények egy részének vagy egészének átszervezésében, vegyes
vállalattá
alakításában,
átruházásában,
eladásában,
átadásában
vagy
bármely
más
szerkezetátalakításában (ideértve a csődeljárást vagy más hasonló eljárásokat is). Ilyen harmadik fél
lehet például egy átvevő jogi személy és annak tanácsadói.
4. Milyen egyéb információkat gyűjt Önről a Stanley Black & Decker?
„Egyéb információ”: bármely olyan információ, amely nem fedi fel az Ön személyazonosságát, vagy nem
kapcsolódik közvetlenül egy azonosítható személyhez. Egyéb információ például:
 A böngésző típusa és verziója
 Operációs rendszer
 IP-cím (bővebb információkat lásd alább)
 A szolgáltatásaink eléréséhez használt internetszolgáltató
 A Szolgáltatásaink eléréséhez használt hivatkozások és az IP-cím, amelyről felkereste azokat
 A keresett és megtekintett weblapok
 A Szolgáltatásaink használatával töltött idő
 Mobil webhelyeink és alkalmazásaink esetén a használt készülék műszaki információi,
például képernyőmérete, a cookie-k támogatása és hogy hogyan jelennek meg rajta a képek
 Alkalmazások használati adatai
 Cookie-kon, pixel tageken és az alábbiakban ismertetett egyéb technológiákon keresztül
gyűjtött információk
 Demográfiai és más, Ön által megadott információk, amelyek nem fedik fel az Ön
személyazonosságát
 Olyan módon összesített információk, amelyek abban a formában már nem fedik fel
személyazonosságát
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Az IP-címét internetszolgáltatója automatikusan rendeli hozzá az Ön számítógépéhez. Az IP-cím a
látogatás idejével és a felkeresett oldalakkal együtt szerver naplófájljainkban automatikusan
azonosítható és naplózható, amikor egy felhasználó csatlakozik Szolgáltatásainkhoz. Az IP-címek gyűjtése
bevett gyakorlat, és számos weboldal, alkalmazás és egyéb szolgáltatás automatikusan végzi. Az IPcímeket a használati szintek kiszámításához, szerverhibák diagnosztizálásához és a Szolgáltatások
kezeléséhez használjuk. IP-címéből az Ön hozzávetőleges tartózkodási helyét is meghatározhatjuk (lásd a
„Helyadatokat” az alábbiakban).
Az egyéb információkat bármely célból felhasználhatjuk és közzétehetjük, kivéve, amikor az
alkalmazandó jogszabályok erről másként rendelkeznek. Ha az alkalmazandó jog szerint az egyéb
információkat Személyes adatként kell kezelnünk, akkor azokból a célokból használhatjuk és tehetjük
őket közzé, amelyek a jelen Szabályzatban a Személyes adatokra vonatkoznak.
Szolgáltatóinkkal együtt különböző módokon gyűjtünk Egyéb információkat, többek között így:


Az Ön böngészőjén vagy készülékén keresztül
o Bizonyos információkat a böngészője vagy a készüléke automatikusan gyűjt, például
a médiahozzáférés-szabályozási (Media Access Control, MAC) címet, a
számítógépének típusát (Windows vagy Mac), képernyőjének felbontását, az
operációs rendszer nevét és verzióját, a készülék gyártóját és modelljét, a használt
nyelvet, az internetböngésző típusát és verzióját, és az Ön által használt
Szolgáltatások (például az Alkalmazások) nevét és verzióját. Ezeket az információkat
a Szolgáltatások megfelelő működésének biztosításához használjuk.



Az Alkalmazások használatán keresztül
o Amikor Ön letölti és használja az Alkalmazásokat, vállalatunk szolgáltatóinkkal
együtt nyomon követheti és begyűjtheti az Alkalmazás használati adatait, például az
időt és a dátumot, amikor a készülékén lévő Alkalmazás csatlakozik a
szervereinkhez, és hogy készülékszáma alapján az Alkalmazásba mely adatokat és
fájlokat töltötték le.



Fizikai helyadatok
o Szolgáltatásainkhoz és HTML formátumú e-mailjeinkhez olyan funkciók is tartoznak,
amelyekhez szükség lehet különböző típusú helyadatok gyűjtésére (például IP-cím,
GPS-koordináták vagy irányítószám), amelyeket az Ön által választott funkciókhoz
használunk fel, például:
 Termék- és üzletkereső. Egyes Szolgáltatásaink lehetővé teszik, hogy
megkeresse a legközelebbi üzletet, ahol a keresett Stanley Black & Decker
termék elérhető, és azt, hogy ebben az üzletben vannak-e raktáron egyéb
termékeink. Ha mobilkészüléken keresztül csatlakozik Webhelyeinkhez vagy
Alkalmazásainkhoz, és engedélyezte a helymeghatározáson alapuló
szolgáltatásokat, ezekhez a funkciókhoz helyadatokat gyűjthetünk például
műholdak, telefontornyok vagy WIFI-jelek alapján. Ha ezeket a funkciókat
asztali eszközön keresztül éri el, beállíthatja, hogy kérése teljesítéséhez a
böngészője megossza velünk helyadatait IP-címe alapján, vagy
megkérhetjük, hogy ossza meg velünk tartózkodási helyének adatait. Az
asztali eszköz helyadatainak specifikussága az Ön által használt böngészőtől

8.







o

és az internetkapcsolódás módjától függően változó lehet. Mobileszközének
beállításai lehetővé tehetik a helymeghatározáson alapuló szolgáltatások
kikapcsolását, amely megakadályozza, hogy Webhelyeink és Alkalmazásaink
hozzáférjenek a mobileszköz pontos helyadataihoz. Javasoljuk, hogy erre
vonatkozó utasításokért nézze meg a készülékéhez kapott használati
útmutatót.
E-mail. E-mailjeink az Ön IP-címét használják, hogy meghatározzák annak a
helynek az irányítószámát, ahol az e-mail megnyitásakor tartózkodik. Ez
lehetővé teszi számunkra, hogy testre szabjuk Önnek a tartalmakat, például
a termékeinket árusító közeli üzleteket mutató térképet. A helyadatok
specifikussága az e-mailjeink megnyitásához használt eszköztől függően
változó lehet. A levelezőprogramjában megakadályozhatja a tőlünk érkező
e-mailekben lévő pixel tagek vagy képek letöltődését, amely azt is
meggátolja, hogy szolgáltatóink hozzáférjenek az Ön helyadataihoz. Az emailjeinkről az alábbi 6. szakaszban ismertetett módon le is iratkozhat.
Bluetooth®-kompatibilis termékek és szolgáltatások. Ez a szakasz azokra a
további Személyes adatokra vonatkozik, amelyeket a Bluetooth®kompatibilis termékeinkkel és hozzájuk tartozó Szolgáltatásainkkal
(együttesen a „Bluetooth®-kompatibilis termékek és szolgáltatások”)
kapcsolatban gyűjtünk, használunk és teszünk közzé. Ha Bluetooth®kompatibilis termékeinkhez és szolgáltatásainkhoz egy mobileszközről
csatlakozik, gyűjthetjük és használhatjuk eszközének helymeghatározó és
Bluetooth®-os szolgáltatásait, hogy azonosítsuk a legutóbbi dátumot,
időpontot és az eszköz helyét, amikor egy regisztrált Bluetooth®kompatibilis termék hatótávolságán belül volt. Ez azt a célt szolgálja, hogy
segítsünk Önnek a regisztrált Bluetooth®-kompatibilis termék helyzetének
meghatározásában. Úgy is gyűjthetünk helyadatokat az Ön regisztrált
Bluetooth®-kompatibilis termékéről, hogy egy másik felhasználó
mobileszköze küldi el azokat nekünk, illetve más felhasználók regisztrált
Bluetooth®-kompatibilis termékének helyadatait is elküldheti nekünk az Ön
mobileszköze. (A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában lévő
bejegyzett védjegy, amelynek használata a Stanley Black & Decker által
minden esetben engedéllyel történik). Megakadályozhatja ezeknek az
adatoknak a gyűjtését, ha készülékének beállításainál letiltja a
Szolgáltatások hozzáférését a Bluetooth®-hoz, vagy egyes esetekben az
Alkalmazás telepítésekor, de ebben az esetben lehetséges, hogy nem tudjuk
biztosítani a Szolgáltatás összes funkcióját.
Megoszthatjuk marketingpartnereinkkel készülékének fizikai tartózkodási
helyét arra vonatkozó információkkal összekapcsolva, hogy milyen
hirdetéseket tekintett meg, illetve egyéb általunk gyűjtött információkkal
abból a célból, hogy lehetővé tegyük számukra a személyre szabottabb
tartalmak nyújtását, és annak vizsgálatát, hogy mennyire hatékonyak a
hirdetési kampányok.

Ha nem egyezik bele a helyadatok megadásába, vagy kikapcsolja a
helymeghatározáson alapuló szolgáltatásokat mobileszközén, megkérhetjük, hogy
manuálisan válassza ki a tartózkodási helye szerinti régiót, vagy írja be
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irányítószámát. Asztali vagy mobileszközének beállításai lehetővé tehetik a
helymeghatározáson alapuló szolgáltatások kikapcsolását vagy letiltását, ami
megakadályozza, hogy Szolgáltatásaink hozzáférjenek az Ön helyadataihoz.
Javasoljuk, hogy erre vonatkozó utasításokért nézze meg a készülékéhez kapott
használati útmutatót vagy a böngészőjéhez tartozó súgót. Ha úgy dönt, hogy nem
osztja meg velünk ezeket az adatokat, lehetséges, hogy nem kap specifikus, a
tartózkodási helyére vonatkozó tartalmakat, és vállalatunk és/vagy
marketingpartnereink nem tudják biztosítani a megfelelő személyre szabott
szolgáltatásokat és tartalmakat.


Cookie-k
o Vállalatunk és harmadik fél szolgáltatóink úgynevezett „cookie-kat” (sütiket)
használnak. A cookie-k egy egyedi azonosítót rendelnek az Ön készülékéhez, és
jellemzően böngészőjén keresztül közvetlenül a készüléke tárolja el őket.
o Az általunk és harmadik fél szolgáltatóink által cookie-kon, pixel tageken és hasonló
technológiákon keresztül gyűjtött információk többek között a következők:
 Interakciói a Szolgáltatásainkkal és a hirdetéseinkkel
 A Szolgáltatásaink látogatásának ideje
 A keresett tételek és termékek, azok a tételek, amelyeket
bevásárlókosarába helyezett, és hogy megvette-e valamelyiket vagy
mindegyiket ezek közül
 Visszaigazolás, amikor megnyit egy tőlünk származó e-mailt, beleértve a
megnyitás idejét, és hogy rákattintott-e bármilyen hivatkozásra az emailben
 Azok az oldalak, amelyeket az egyik Webhelyünk látogatása után keres fel
 Nyelvi beállítások
 Egyéb forgalmi adatok
o Vállalatunk és szolgáltatóink a cookie-kat a következőkre használják: biztonsági
célokból, a navigáció megkönnyítésére, az információk hatékonyabb
megjelenítéséhez, az Ön élményének személyre szabásához, az e-mailes marketing
testreszabásához a Szolgáltatásaink használata alapján, a visszatérő látogatók
meghatározásához, a kosarában lévő tételek nyomon követéséhez, valamint
személyre szabott hirdetések nyújtásához más oldalakon a lentebb leírtak szerint.
o Statisztikai adatokat is gyűjtünk a Szolgáltatásainkkal kapcsolatban abból a célból,
hogy folyamatosan javítsuk azok megjelenését és működését, fejlesszük és
hatékonyabban bonyolítsuk le az üzleti tevékenységeket, jobban megértsük, hogy
hogyan használják a Szolgáltatásainkat, felmérjük, hogy a Webhelyek mely részeit
látogatják és használják leginkább, nyomon kövessük a Webhelyeink látogatóinak
számát, és hogy az adatok segítségével megválaszoljuk a Szolgáltatásokkal
kapcsolatos kérdéseket.
o A cookie-k továbbá azt is lehetővé teszik, hogy kiválasszuk, mely hirdetések vagy
ajánlatok tetszenének Önnek legnagyobb valószínűséggel, és megjelenítsük ezeket,
amíg Ön a Szolgáltatásoknál vagy más oldalakon tartózkodik. Cookie-kat vagy más
technológiákat használhatunk online hirdetéseinkben abból a célból is, hogy
nyomon kövessük a hirdetésekre adott reakcióit, és mérjük a reklámok
hatékonyságát. A hirdetésekben használt cookie-k, pixel tagek és egyéb hasonló
technológiák használatával kapcsolatos információkért lásd az 5. Hogyan helyezünk
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el hirdetéseket más webhelyeken és készülékeken, és milyen beállítási lehetőségei
vannak? szakaszt.
o Előfordulhat, hogy rendszereink nem ismerik fel a böngészők „Do Not Track”, azaz a
nyomkövetést tiltó fejlécét. Ha nem szeretné, hogy cookie-k használatával
információkat gyűjtsünk, a legtöbb böngésző lehetővé teszi, hogy automatikusan
letiltsa a cookie-kat, vagy felajánlja a lehetőséget, hogy egy bizonyos weboldalon
letiltsa vagy elfogadja az adott cookie-t (vagy cookie-kat). Ezen kívül érdemes
megtekintenie az alábbi oldalt is: http://www.allaboutcookies.org/managecookies/index.html. Ha azonban nem engedélyezi a cookie-kat, a Szolgáltatások
használata során tapasztalhat némi kellemetlenséget. Előfordulhat, hogy nem kap az
érdeklődésének és igényeinek megfelelő hirdetéseket és más ajánlatokat tőlünk.
Pixel tagek és egyéb hasonló technológiák
o A Szolgáltatások nyújtásához felhasználhatunk pixel tageket is (más néven
adatgyűjtő jelek, webbugok, clear GIF-ek). A pixel tag egy szinte láthatatlan,
pixelméretű grafikus kép egy weblapon vagy e-mail-üzenetben. Ezeket a
technológiákat többek között arra használjuk, hogy nyomon kövessük a
Szolgáltatások felhasználóinak (ideértve az e-mailek címzettjeinek) tevékenységeit,
mérjük a marketingkampányok sikerességét, felmérjük, hogy a Webhelyek mely
részeit látogatják vagy használják leginkább, valamint statisztikákat állítsunk össze a
Szolgáltatások használatáról és a válaszadási arányokról.
Harmadik felek által végzett elemzések
o Igénybe veszünk elemzéseket végző harmadik feleket, mint például a Google®
Analytics szolgáltatását, amely cookie-kat és hasonló technológiákat használ a
forgalom és a használati tendenciák mérésére, valamint hogy segítségükkel jobban
megértsük, hogy hogyan használja Ön a Szolgáltatásainkat. Ez a szolgáltatás más
webhelyek, alkalmazások és online források használatára vonatkozó információkat is
gyűjthet. Ha további információt szeretne arról, hogy hogyan használja a Google az
adatokat, amikor Ön igénybe veszi a Szolgáltatásainkat, kattintson ide, ahhoz pedig,
hogy letiltsa a Google szolgáltatását, töltse le a Google Analytics opt-out böngésző
plug-int, amely elérhető innen: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Közösségi oldalakról származó egyéb információk
o A fentebb ismertetett navigációs adatokhoz hasonlóan azok az oldalak, ahol
Közösségi oldalaink találhatók, rendelkezésünkre bocsáthatnak összesített adatokat
és elemzéseket a Közösségi oldalaink látogatóiról. Ez lehetővé teszi, hogy jobban
megértsük és elemezzük felhasználóink számának növekedését, a Közösségi média
oldalaink felhasználóinak általános demográfiai adatait, és az azokon lévő tartalmak
használatát.
Az Adobe Flash technológia (ideértve a Flash Local Shared Objecteket („Flash LSO”), azaz a
megosztott helyi objektumokat) és más hasonló technológiák használata
o Flash LSO-kat és más technológiákat alkalmazhatunk többek között arra, hogy a
Szolgáltatásaink használatával kapcsolatos információkat gyűjtsünk és tároljunk. Ha
nem szeretné, hogy Flash LSO-kat tároljunk a számítógépén, beállíthatja a Webhely
tárolási beállítások (Website Storage Settings) paneljében a Flash playerét, hogy
tiltsa a Flash LSO-k tárolását. Vagy felkeresheti az Általános tárolási beállítások
(Global Storage Settings) panelt, és követheti az ott megadott utasításokat (amelyek
leírják például, hogy hogyan törölheti a már meglévő Flash LSO-kat – vagyis
„információkat” –, hogyan akadályozhatja meg, hogy előzetes megkérdezése nélkül
11.



töltődjenek Flash LSO-k a számítógépére, és hogyan tilthatja azokat a Flash LSO-kat,
amelyek nem a jelenleg látogatott oldal üzemeltetőjétől származnak). Kérjük, vegye
figyelembe, hogy amennyiben a Flash Playert úgy állítja be, hogy az tiltsa vagy
korlátozza a Flash LSO-k fogadását, azzal korlátozhatja vagy megakadályozhatja
bizonyos Flash alkalmazások működését.
Ezen kívül a technológiák segítségével gyűjtött egyéb információkat felhasználjuk a
felhasználók által a Szolgáltatások elérésekor esetlegesen tapasztalt problémák
azonosításához és megoldásához is.

Az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén: kérjük, az EGT területén lévő webhelyek által használt
cookie-kkal kapcsolatos további információkért keresse fel az egyes webhelyeken található cookie
irányelveinket.
5. Hogyan helyezünk el hirdetéseket más webhelyeken és készülékeken, és milyen beállítási
lehetőségei vannak?
Szerződést kötünk harmadik fél hirdetési szolgáltató vállalatokkal annak érdekében, hogy személyre
szabjuk a más webhelyeken vagy online szolgáltatásokban megjelenő, Önnek szánt hirdetéseket. Ezek a
harmadik fél hirdetési szolgáltatók különböző technológiákat, például cookie-kat és pixel tageket
helyezhetnek el és használhatnak ahhoz, hogy információt gyűjtsenek az Ön Szolgáltatásainkkal
végrehajtott interakcióiról. Azon adatok mellett, amelyeket a vállalatok azzal kapcsolatban szereznek,
hogy Ön milyen egyéb weboldalakat vagy online szolgáltatásokat keres fel és használ bármely
eszközéről, ezek az információk és a harmadik felektől kapott információk is segítséget nyújtanak abban,
hogy kiválasszuk, mely hirdetéseket és hol helyezzük el Önnek a Szolgáltatásainkkal kapcsolatos
tapasztalatai, és az egyéb Ön által látogatott oldalak alapján. Az Ön internethasználatával kapcsolatosan
összegyűjtött egyéb adatok mellett ezeket a technológiákat is felhasználják arra, hogy felismerjék Önt a
használt készülékeken – például mobiltelefonján és laptopján – keresztül.
Ha tájékozódni szeretne a harmadik fél hirdetési szolgáltatók által alkalmazott gyakorlatokról, illetve
arról, hogyan tilthatja le azokat az asztali és mobil böngészőjében a jelen Adatvédelmi szabályzat
eléréséhez használt eszközön, és hogy ennek milyen következményei vannak, látogasson el a
http://optout.aboutads.info/#/ és a http://optout.networkadvertising.org/#/ oldalakra. A funkció
mobileszközön való letiltásához töltse le az AppChoices alkalmazást a www.aboutads.info/appchoices
oldalról.
Vegye figyelembe, hogy azzal, hogy rákattint ezekre az oldalakra, elhagyja a mi Webhelyünket, és egy
másik online webhelyre jut, ahol az ottani letiltási lehetőségeknél állíthatja be preferenciáit. Vagy
rákattinthat a beállítások ikonra is, amely némelyik ilyen technológián keresztül nyújtott hirdetésünknél
jelenik meg.
6. Milyen választási lehetőségei vannak Személyes adatainak használatával és közzétételével
kapcsolatban?
Választási lehetőségeket biztosítunk Önnek az általunk gyűjtött adatokkal, az Önnel folytatott
kommunikáció módjával, valamint adatainak használatával és közzétételével kapcsolatban.
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a.
E-mail: Az üzenetekben felsorolt utasításokat követve lemondhatja a marketing-e-maileket.
Azonban még lemondás esetén is előfordulhat, hogy továbbra is kap nem marketingtartalmú emaileket, például megrendelési/szállítási visszaigazolásokat, a szolgáltatást érintő változásokat,
termékregisztrációkat, termékvisszahívásokat vagy ügyfélszolgálati közleményeket.
b.
Szöveges üzenetek/azonnali üzenetek: Lemondhatja az általunk küldött mobiltelefonos
szöveges üzeneteket (pl. SMS, MMS) és az egyéb azonnali üzeneteket (pl. WhatsApp, Facebook
Messenger) az üzenetekhez csatolt lemondási utasításokat követve, ha elérhető ilyen, vagy ha felveszi
velünk a kapcsolatot a 16. szakaszban leírtak szerint. Hogyan léphet kapcsolatba a Stanley Black &
Deckerrel? szakaszban leírtak szerint.
c.
Postai úton küldött marketingtartalmak: Ha a továbbiakban nem szeretne tőlünk
marketingtartalmakat kapni hagyományos postai levélben, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az alábbi
16. szakaszban leírtak Hogyan léphet kapcsolatba a Stanley Black & Deckerrel? szerint, és levelében
írja meg azon kérését, hogy távolítsuk el a Stanley Black & Decker postai levelezőlistájáról, valamint azt
a postai címet, amelyet töröltetni kíván.
d.
Cookie-k: Beállíthatja, hogy böngészője értesítést küldjön, amikor cookie-t kap, vagy hogy
elutasítson bizonyos cookie-kat. Ha azonban úgy dönt, hogy nem fogad el Szolgáltatásainktól cookiekat, lehetséges, hogy nem tudja azok összes funkcióját kihasználni. További információkért az online
viselkedésen alapuló hirdetési cookie-k lemondásáról lásd az 5. szakaszt. Hogyan helyezünk el
hirdetéseket más webhelyeken és készülékeken, és milyen beállítási lehetőségei vannak? szakaszt.
e.
Személyes adatainak megosztása társult vállalkozásainkkal közvetlen marketingcéljaikra: Ha azt
szeretné, hogy Személyes adatait a továbbiakban ne osszuk meg társult vállalkozásainkkal közvetlen
marketingcéljaikra, megtilthatja a megosztást, ha kapcsolatba lép velünk a 16. szakaszban leírtak
szerint. Hogyan léphet kapcsolatba a Stanley Black & Deckerrel? szakaszban leírtak szerint.
Igyekszünk az elvárható legrövidebb időn belül eleget tenni kérésének/kéréseinek. Kérjük, vegye
figyelembe, hogy annak ellenére, hogy lemondja a tőlünk érkező marketingtartalmú e-maileket, a
továbbiakban is küldhetünk Önnek fontos adminisztratív üzeneteket, amelyekről nincs lehetősége
leiratkozni.
7. Hogyan gondoskodik a Stanley Black & Decker az Ön Személyes adatainak biztonságáról?
A birtokunkban lévő Személyes adatainak védelmére az engedély nélküli hozzáféréssel, használattal,
módosítással és közzététellel szemben az észszerűség keretein belül alkalmazott műszaki, adminisztratív
és fizikai védelmi intézkedéseket vezettünk be.
Úgy terveztük meg online áruházunkat az ott elérhető Szolgáltatásaink használatához, hogy csak olyan
webböngészőktől fogadjon el kéréseket, amelyek SSL (Secure Socket Layer) technológián keresztül teszik
lehetővé a kommunikációt, mivel ez titkosítja az Ön adatait azok továbbítása során. Azok a böngészők,
amelyek nem felelnek meg ennek a követelménynek, nem tudnak Szolgáltatásaink online áruház részén
navigálni.
Tudnia kell azonban, hogy az adatátvitel vagy -tárolás 100%-os biztonsága nem minden esetben
garantálható. Ha oka van azt feltételezni, hogy a velünk folytatott interakció többé nem biztonságos,
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kérjük, haladéktalanul értesítsen minket az alábbi 16. Hogyan léphet kapcsolatba a Stanley Black &
Deckerrel? szakasznak megfelelően.
8. Hogyan érheti el, módosíthatja vagy törölheti Személyes adatait?
Ha szeretne a korábban megadott adataihoz hozzáférést, azok frissítését, helyesbítését, tiltását,
korlátozását vagy törlését kérni, vagy tiltakozni a Személyes adatainak kezelése ellen, továbbá ha
szeretne Személyes adatairól egy elektronikus másolatot kérni abból a célból, hogy azokat egy másik
cégnek továbbítsa, ezt a 16. szakaszban meghatározottak szerint elküldött e-mailen vagy levélen
keresztül teheti meg. Hogyan léphet kapcsolatba a Stanley Black & Deckerrel? szakaszban leírtak szerint.
Kérelmére az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően reagálunk.
Kérjük, kérelmében egyértelműen jelölje meg, hogy mely Személyes adatait kívánja módosíttatni, illetve
szeretné-e azokat letiltani adatbázisunkban, vagy egyéb esetben tudassa velünk, hogyan szeretné
korlátozni Személyes adatainak általunk végzett használatát. Az Ön védelme érdekében csak azokat a
kérelmeket hajthatjuk végre, amelyek a kérelem elküldéséhez használt e-mail-címhez tartozó Személyes
adatokra vonatkoznak, és bizonyos Személyes adatok megadását kérhetjük abból a célból, hogy igazoljuk
a Személyes adatok nyilvántartásához hozzáférést igénylő személyazonosságát. Igyekszünk az elvárható
legrövidebb időn belül teljesíteni kérését.
Felhívjuk figyelmét, hogy nyilvántartás-vezetési célokból, és/vagy a módosítás vagy törlés kérelmezése
előtt megkezdett tranzakciók végrehajtása érdekében szükséges lehet egyes adatainak megőrzése (pl.
amikor vásárol, vagy részt vesz egy promócióban, lehetséges, hogy nem tudja a megadott Személyes
adatait módosítani vagy törölni, amíg a vásárlás vagy promóció be nem fejeződik).
Ha Ön kaliforniai lakos, 18 éven aluli és a Szolgáltatásaink regisztrált felhasználója, kérheti a
Szolgáltatásokban Ön által megosztott tartalmak vagy információk eltávolítását az alább feltüntetett
kapcsolattartási címre küldött üzenetben. Kérjük, vegye figyelembe, hogy kérelme nem garantálja a
tartalmak vagy információk teljes és mindenre kiterjedő eltávolítását, mivel előfordulhat például, hogy
egy másik felhasználó újra megosztotta valamely tartalmát.
Bizonyos Szolgáltatások esetén felhasználói fiókján keresztül is hozzáférhet egyes Személyes adataihoz,
frissítheti azokat, és helyesbítheti a pontatlanságokat.
9. Harmadik fél által nyújtott szolgáltatások
A Stanley Black & Decker engedélyezi védjegyeinek használatát olyan független harmadik feleknek is,
amelyek a Stanley Black & Deckertől függetlenül működtetnek webhelyeket. A jelen Adatvédelmi
szabályzat nem terjed ki azoknak a harmadik feleknek az adatkezelési, információs vagy egyéb
gyakorlatára, amelyek webhelyeire vagy szolgáltatásaira a Szolgáltatásaink hivatkoznak, beleértve
azokat a harmadik fél webhelyeket vagy szolgáltatásokat is, amelyeken a Stanley Black & Decker a
Közösségi oldalait üzemelteti. Ezeknek a harmadik feleknek különálló és független adatvédelmi
szabályzatuk van, amelyet javaslunk alaposan áttekinteni. Az a tény, hogy a Szolgáltatásaink
tartalmaznak egy hivatkozást, nem jelenti azt, hogy vállalatunk vagy társult vállalkozásaink támogatják a
hivatkozott oldalt vagy szolgáltatást. Továbbá nem vállalunk felelősséget más szervezetek, például a
Facebook, Twitter, Google, vagy más alkalmazásfejlesztő, alkalmazásszolgáltató, közösségiplatformszolgáltató, operációsrendszer-szolgáltató, vezeték nélküli technológia szolgáltató vagy készülékgyártó
adatgyűjtési, -kezelési, -megosztási vagy -biztonsági irányelveiért vagy gyakorlatáért, beleértve a más
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szervezetekkel az Alkalmazásokon vagy Közösségi oldalainkon keresztül, vagy azokkal kapcsolatban
megosztott bármely Személyes adatáért.
10. Határon átnyúló továbbítás
Az Ön Személyes adatait bármely olyan országban tárolhatjuk és kezelhetjük, ahol vállalatunknak
létesítményei vannak, vagy ahol szolgáltatókat bízunk meg, és a Szolgáltatásaink használatával Ön
tudomásul veszi, hogy adatait az Ön tartózkodási helyén kívüli országokba továbbítjuk, ideértve az
Egyesült Államokat is, amelynek az Ön országáétól eltérő adatvédelmi szabályai lehetnek. Bizonyos
körülmények esetén ezeknek az országoknak a bíróságai, bűnüldözési szervei, szabályozási ügynökségei
vagy biztonsági hatóságai jogosultak lehetnek hozzáférni az Ön Személyes adataihoz.
Ha Ön az EGT területén tartózkodik: Az EGT-n kívüli országok egy részét az Európai Bizottság az EGTszabványoknak megfelelő szintű adatvédelmet biztosító országnak minősíti (ezeknek az országoknak a
teljes listája itt érhető el.) Az EGT területéről az Európai Bizottság által nem megfelelőnek minősített
országokba történő adattovábbítások esetére az Ön Személyes adatainak védelme érdekében megfelelő
intézkedéseket vezettünk be, például az Európai Bizottság által elfogadott általános szerződéses
feltételeket. Ezekről az általános szerződéses feltételekről itt igényelhet egy példányt.
11. Megőrzési időszak
A Személyes adatokat addig őrizzük meg, amíg az a hatályos jogszabályokkal összhangban az adatgyűjtés
céljának/céljaink teljesítéséhez szükséges és megengedett.
A megőrzési időszak meghatározásához figyelembe vett szempontok többek között a következők:
•
az az időtartam, amely alatt kapcsolatban állunk Önnel, és Szolgáltatásokat nyújtunk Önnek
(például amíg regisztrációval rendelkezik oldalunkon, vagy igénybe veszi a Szolgáltatásokat);
•
fennáll-e ránk vonatkozó jogi kötelezettség (például bizonyos jogszabályok előírják-e, hogy
egy meghatározott ideig nyilvántartást vezessünk a tranzakciókról, mielőtt törölhetnénk
azokat); vagy
•
jogi helyzetünk alapján tanácsos-e az adatok megőrzése (például alkalmazandó elévülési
szabályokra, bírósági eljárásokra, vagy kötelező vizsgálatokra való tekintettel).
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha leiratkozik marketingcélú üzeneteinkről, egy nyilvántartásban
megőrizzük az e-mail-címét annak érdekében, hogy biztosan ne küldjünk Önnek marketingtartalmú emaileket a jövőben.
12. Szolgáltatások igénybevétele kiskorúak által
A Szolgáltatások tizennyolc (18) éven felülieknek szólnak, és nem gyűjtünk szándékosan Személyes
adatokat 18 éven aluli személyektől.
13. Érzékeny adatok
Kérjük, általában véve ne küldjön és ne osszon meg velünk érzékenynek minősülő Személyes adatokat
(pl. társadalombiztosítási számok, faji vagy etnikai hovatartozásra vonatkozó adatok, vallási vagy egyéb
meggyőződések, egészségügyi, biometrikus vagy genetikai jellemzők, bűnügyi háttér vagy szakszervezeti
tagság) a szolgáltatásainkon keresztül vagy más módon. Abban az esetben, ha úgy dönt, hogy ilyen
adatokat küld nekünk, vagy mi kérjük erre a Szolgáltatásokkal kapcsolatos panasz vagy jogvita
kivizsgálása során, ezeket az információkat mindig az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban
gyűjtjük és kezeljük.
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14. Harmadik felek által nyújtott fizetési szolgáltatások
A Szolgáltatásokon keresztül végrehajtott fizetések feldolgozásához igénybe vehetünk harmadik fél által
nyújtott fizetési szolgáltatásokat. Ha a Szolgáltatásokon keresztül kíván fizetést végrehajtani, akkor a
Személyes adatainak gyűjtését nem mi végezzük, hanem a harmadik fél, ezért erre a jelen Adatvédelmi
Szabályzat helyett a harmadik fél adatvédelmi szabályzata lesz érvényes. Nincs ellenőrzésünk afelett,
hogy a harmadik fél miként gyűjti, használja és osztja meg Személyes adatait, és nem tartozunk ezekért
felelősséggel.
15. Változhat a jövőben ez az Adatvédelmi szabályzat?
Bármikor végezhetünk változtatásokat az Adatvédelmi szabályzatban, ezért kérjük, rendszeresen
tekintse azt át. Az Adatvédelmi szabályzat hatálybalépésének napját a változtatás időpontjában
frissítjük. Ha a változtatások után igénybe veszi a Szolgáltatásokat, azzal elfogadja az átdolgozott
Adatvédelmi szabályzatot.
16. Hogyan léphet kapcsolatba a Stanley Black & Deckerrel?
Kérjük, a jelen Adatvédelmi szabályzattal kapcsolatos bármilyen kérdés vagy aggály esetén ezt az űrlapot
küldje
el
az
adatvédelmi
igazgatónak.
Vagy
ehelyett
küldhet
üzenetet
a
PrivacyPolicyManager@sbdinc.com e-mail-címre, illetve ha postai úton szeretné felvenni a kapcsolatot
az adatvédelmi igazgatóval, kérjük, az alábbi levelezési címet használja:
Stanley Black & Decker, Inc.
1000 Stanley Drive
New Britain, CT 06053
Attn.: Privacy Policy Manager (az adatvédelmi igazgató részére)
Kérjük, e-mailjébe vagy levelébe írja bele kérdését vagy kérelmét, és a releváns SBD márkákat és
Szolgáltatásokat.
Mivel az e-mailes kommunikáció nem minden esetben biztonságos, kérjük, soha ne adja meg
bankkártya- vagy egyéb érzékeny adatait az e-mailjeiben.
Az EGT-re vonatkozó kiegészítő információk
Ezen felül az EGT-n belül lehetősége van arra, hogy:
•
felvegye a kapcsolatot az országos vagy a regionális adatvédelmi tisztviselőnkkel, ha van
ilyen. Az adatvédelmi tisztviselők listájáért, kérjük, kattintson ide;
•
panaszt nyújtson be az országos vagy regionális adatvédelmi hatóságnál, vagy ott, ahol a
hatályos adatvédelmi jogszabályok feltételezett megsértése történt. Az EGT adatvédelmi
hatóságainak listája elérhető itt.
Hatályba lépés: _______________
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