A Phoenix Contact adatvédelmi nyilatkozata
Köszönjük érdeklődését vállalatunk és termékeink, illetve szolgáltatásaink iránt. Szeretnénk, ha
személyes adatai védelme terén biztonságban érezné magát nálunk.
A magánszféra védelme döntő jelentőségű, különösen az internetre épülő üzleti modellek jövője
és az internetalapú gazdaság fejlődése szempontjából. Ezzel az adatvédelmi nyilatkozattal szeretnénk meggyőzően bizonyítani az Ön magánszférájának védelme iránti elkötelezettségünket.
Munkatársainkat és az általunk megbízott szolgáltató vállalatokat kötelezzük a titoktartásra, valamint az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és minden más adatvédelemre vonatkozó előírás betartására.
Az Ön személyes adatainak védelmét nagyon komolyan vesszük, és szigorúan betartjuk az adatvédelemre vonatkozó törvényi előírásokat.
Fogalommeghatározás: Személyes adat minden olyan információ, amely egy azonosított
vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozik. Ilyen adat pl. a név, a
cím, a kapcsolattartási adatok, a felhasználói azonosító, az IP-cím, a fénykép- és videofelvételek, a tartózkodási hely adatai stb.
A következő nyilatkozat áttekintést ad Önnek arról, hogyan kívánjuk adatai védelmét megvalósítani.

A személyes adatok felhasználása és továbbadása
Az Ön személyes adatait, amelyeket a weboldalunkon vagy más módon közöl velünk, egyrészt
az Önnel folytatott levelezéshez, másrészt egyéb olyan célok elérésére gyűjtjük, dolgozzuk fel
és tároljuk, amelyekre Ön az adatokat a rendelkezésünkre bocsátotta. Ezenfelül ezeket az adatokat arra is felhasználjuk, hogy adatbázisunkat frissítsük, és – amennyiben a jogszabályok azt
megengedik – alkalomszerűen ajánlatokat küldjünk Önnek, valamint tájékoztassuk Önt új
termékeinkről, szolgáltatásainkról, vagy az Önt esetleg érdeklő egyéb eredményeinkről. Ön
bármikor jogosult adatainak ilyetén felhasználását egy megfelelő közléssel, például az phoenixhu@phoenixcontact.com címre küldött e-maillel letiltani.
Szükség esetén az információkat továbbítjuk a Phoenix Contact GmbH & Co. KG céggel
kapcsolatban álló vállalatokhoz, szolgáltatókhoz vagy egyéb harmadik félhez. Ezt azért tesszük,
hogy teljesíthessük az Ön által kért szolgáltatást vagy tranzakciót. Ilyen eset lehet például a rendelések lebonyolítása, rendezvényekre és szemináriumokra való jelentkezésének teljesítése, az
ügyfélszolgálat ellátása, vagy az Ön tájékoztatása termékeinkről, szolgáltatásainkról. A
személyes adatok harmadik félnek való továbbítását azokra az információkra korlátozzuk, a...
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melyekre az adott szolgáltatás nyújtásához feltétlenül szükség van. A harmadik fél szolgáltatók
ezeket a személyes adatokat kizárólag a megrendelt szolgáltatás nyújtására vagy a szükséges
tranzakció megbízásunk alapján történő elvégzésére használhatják. A szolgáltatókat írásban
kötelezzük az adatvédelmi törvények betartására. Ez általában a megbízások feldolgozására
vonatkozó szerződés keretében történik meg.
Az Öntől kapott személyes adatokat soha nem adjuk tovább harmadik félnek tőlünk idegen marketingcélokra, soha nem hozzuk nyilvánosságra vagy bocsátjuk egyéb módon mások rendelkezésére.

Adatfeldolgozás internetoldalainkon
A Phoenix Contact biztonsági és műszaki okokból automatikusan feldolgozza azokat az információkat, amelyeket az Ön böngészője továbbít. Ezek lényegében a következők:








a böngésző típusa és verziója,
az alkalmazott operációs rendszer,
a rendszereinken meglátogatott URL (weboldal),
referrer URL (az a weboldal, amelyről a mi weboldalunkra jutott),
a bejelentkező számítógép kiszolgálóneve és IP-címe,
a lekérdezés dátuma és időpontja,
a lehívott adatmennyiség és fájltípusok.

Ezeket az adatokat nem vezetjük össze más adatforrásokból származó adatokkal, és nem
készítünk ezek alapján személyre vonatkoztatott statisztikai kiértékeléseket.
Néhány megjegyzés az IP-címekkel kapcsolatban:
Az IP-címek használata kötelező a szervereink weboldalainak és adatainak az Ön böngészőjére
való küldéséhez, mivel ezek töltik be a „cím” szerepét azon információk továbbításához,
amelyeket Ön a mi webszervereinktől igényel. Az IP-címek ugyanakkor személyes adatnak
számítanak, ezért rövidítetlen formában kizárólag a műszakilag szükséges mértékben dolgozzuk
fel azokat.

Regisztráció a webportálunkon
Weboldalunk szolgáltatásokat tartalmaz az Önnel fennálló üzleti kapcsolatunk támogatására,
például tartósan tárolja az Önhöz kapcsolódó figyelőlistákat és termék-összehasonlításokat,
vagy a meglevő ajánlatok lekéréseit és megtekintéseit, amelyeket Ön csak akkor használhat, ha
előzőleg az adatai megadásával bejelentkezett (regisztrált). A regisztráláshoz meg kell adnia
legalább a nevét, az érvényes e-mail-címét és az országát.

...
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Opcionálisan közölheti további adatait is velünk (megszólítás, cég, ügyfélszáma nálunk, ha ismeri, postai cím, telefonszám). Ezen adatok némelyike kötelezően szükséges webportálunk
bizonyos kibővített szolgáltatásainak igénybe vételéhez, ilyen például az online megrendelés, a
megbízásai nyomon követése, egyedi árlisták létrehozása vagy a visszaküldés kényelmes
lebonyolítása. Ezen szolgáltatások engedélyezéséhez mindig előzetesen felvesszük Önnel a
kapcsolatot.
A regisztráláskor megadott opcionális adatokat felhasználjuk az Ön személyes megszólítására
is a webportálunkra való bejelentkezés után, valamint adott esetben a Phoenix Contact saját
reklámcéljaira is, például ügyfeleink törzsadatbázisának frissítésére, vagy arra, hogy Önt a
törvényes lehetőségek keretei között tájékoztassuk termékeinkről és szolgáltatásainkról.
Az adatok tárolására és rekláminformációk küldéséhez való felhasználásukra vonatkozó
hozzájárulását bármikor visszavonhatja egy erre vonatkozó közlést tartalmazó, az phoenixhu@phoenixcontact.com címre küldött e-maillel. Ezt az e-mail-címet akkor is használhatja, ha
teljesen törölni kívánja a fiókját.
Itt találja azokat az információkat, amelyek személyes adatainak a webportálunkon történő regisztráció keretében elvégzett feldolgozására vonatkoznak.

Hírlevél
Ha szeretné megkapni a weboldalunkon ajánlott hírleveleket, akkor szükségünk van az Ön
érvényes e-mail-címére. Opcionálisan közölheti további adatait is velünk (megszólítás, név, cég,
postai cím). A bejelentkezés után küldünk Önnek egy e-mailt, amely tartalmazza azt a hivatkozást, amelyen keresztül jóvá kell hagynia a hírlevélre való jelentkezését („double opt-in”). Ez az
Ön által megadott e-mail-cím ellenőrzésére szolgál, valamint annak a garantálására, hogy nem
harmadik fél rendelte meg a hírleveleket az Ön e-mail-címét használva.
A hírlevélre való jelentkezésekor megadott opcionális adatokat felhasználjuk az Ön személyes
megszólítására a hírlevélben, valamint adott esetben a Phoenix Contact saját reklámcéljaira is,
például az ügyfeleink törzsadatbázisának frissítésére, vagy arra, hogy Önt a hírlevélen kívül is
tájékoztassuk termékeinkről és szolgáltatásainkról.
Hozzájárulását az adatok tárolásához, valamint hírlevelek és reklámcélú információk küldésére
való felhasználásához bármikor visszavonhatja a minden egyes hírlevél végén található lemondási hivatkozáson keresztül. Ezenkívül bármikor küldhet egy megfelelő visszavonást tartalmazó e-mailt az phoenixhu@phoenixcontact.com címre.
A hírlevelek küldését egy németországi székhelyű szolgáltató segítségével végezzük. Ezt a
céget írásban köteleztük az adatvédelmi törvények betartására, továbbá kötelezettséget vállalt
arra, hogy az Ön adatait semmi esetre sem adja tovább harmadik félnek, illetve nem használja
azokat semmilyen más célra, mint a Phoenix Contact hírleveleinek kiküldésére. Az Ön adatait
kizárólag európai számítóközpontok tárolják.
...
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E-mailes hírleveleink tartalmazhatnak olyan hivatkozásokat, amelyek a Phoenix Contact vagy
harmadik fél weboldalaira mutatnak.
A személyes adatainak a hírlevelek kiküldése keretében elvégzett feldolgozására vonatkozó
információkat itt találja.

Kapcsolatfelvételi űrlapok
A különböző kapcsolatfelvételi űrlapok kitöltésekor rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait az Ön által küldött specifikus igénylés teljesítéséhez használjuk fel.
A kapcsolattartási adatainak ilyetén feldolgozására vonatkozó információkat itt találja.

Jelentkezés szemináriumokra vagy eseményekre
A valamely szemináriumra vagy eseményre való jelentkezésekor rendelkezésünkre bocsátott
személyes adatait az adott rendezvény megszervezéséhez és lebonyolításához használjuk fel.
A kapcsolattartási adatainak szemináriumokkal kapcsolatos feldolgozására vonatkozó információkat itt találja.

A rendezvények menedzselése (eUNIQUE)
A valamely rendezvényre való jelentkezésekor rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait
kizárólag az adott rendezvény megszervezéséhez és lebonyolításához használjuk fel.
A kapcsolattartási adatainak rendezvényekkel kapcsolatos feldolgozására vonatkozó információkat itt találja.

...
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A PROFICLOUD használata
A PROFICLOUD rendszerünkbe való regisztrációhoz egy szabadon választott bejelentkezési
névre, egy érvényes e-mail-címre és egy jelszóra van szükség. Ezeket az adatokat a
PROFICLOUD használatához alkalmazzuk.
A PLCnext közösségünk, amelynek a regisztrálás után szintén tagja lehet, olyan lehetőségeket
kínál, mint például a fórumunkon való részvétel, hozzászólások létrehozása és kommentálása.
A felhasználói fiókját a „remove” funkción keresztül inaktiválhatja. Ennek során teljesen töröljük
a rendszerből az e-mail-címét, csak a felhasználóneve marad meg az utánkövethetőség garantálása érdekében. A felhasználói fiókjának eltávolításakor a közösségben posztolt bejegyzései a tartalmi összefüggések megőrzése érdekében fennmaradnak.
Itt találja meg azokat az információkat, amelyek személyes adatainak a PROFICLOUD
rendszerbe történő regisztráció keretében elvégzett feldolgozására vonatkoznak.

Az ügyfélkapcsolatok kezelése (CRM)
Itt találja meg azokat az információkat, amelyek személyes adatainak az ügyfelünkként való
kapcsolatfelvétel (pl. személyesen, vásárokon, közvélemény-kutatások során, telefonon stb.)
keretében elvégzett feldolgozására vonatkoznak.

Ajánlatkérés / a megbízások teljesítése
Az ajánlatkérés, rendelésteljesítés, mintarendelés, licenclebonyolítás, konfigurálás stb. keretében rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait az adott gazdasági esemény
lebonyolításához használjuk fel.
Itt találja meg azokat az információkat, amelyek személyes adatainak az ezen gazdasági események lebonyolítása keretében elvégzett feldolgozására vonatkoznak.

...
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A szállítók menedzselése / a szállítói rendelések teljesítése
A szállítói portálunkon való regisztrálás vagy a szállítói rendelések lebonyolítása keretében rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait az adott gazdasági esemény lebonyolításához használjuk fel.
Itt találja meg azokat az információkat, amelyek személyes adatainak a szállítók menedzselése
és ezen gazdasági események lebonyolítása keretében elvégzett feldolgozására vonatkoznak.

Pályázati adatok
Az Ön személyes adatait, amelyeket valamelyik állásunk megpályázása és/vagy a pályázói
portálunkon történő regisztrálás során közöl velünk, az Önnel folytatott levelezéshez, és
kizárólag a munkaerő-kiválasztási eljárás keretében és céljaira gyűjtjük, dolgozzuk fel és tároljuk.
A pályázói portálon megnyitott fiókját és ezáltal az adatait úgy törölheti, hogy a pályázói profilban
az „Áttekintés” lapon található „Regisztráció törlése” gombra kattint.
Alternatív megoldásként adatainak törlését a phoenixhu@phoenixcontact.com címre vagy a
Phoenix Contact Ön által ismert kapcsolattartójának címére küldött e-maillel is kérheti. A
törvényi keretfeltételek tiszteletben tartásával ezután elvégezzük az Ön adatainak törlését.
A személyes adatainak a pályázási folyamat keretében elvégzett feldolgozására vonatkozó információkat itt találja.

Blogjaink használata
Blogjaink olyan bejegyzéskommentálási funkciókat tartalmaznak, amelyeket Ön csak akkor használhat, ha megad egy szabadon választott nevet és egy érvényes e-mail-címet.
A kommentálási funkció keretében rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait kizárólag a
blogban való megjelenítés céljára tároljuk és használjuk fel. Ön jogosult az adatainak ilyetén
felhasználását egy megfelelő közléssel, például a phoenixhu@phoenixcontact.com címre küldött
e-maillel letiltani. A személyes adatai eltávolításakor az Ön hozzászólásai a viták tartalmi összefüggéseinek megőrzése érdekében fennmaradnak.
A személyes adatainak a bloghasználat keretében elvégzett feldolgozására vonatkozó információkat itt találja.
...
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Sütik
Internetoldalaink több helyen úgynevezett sütiket (cookie) tartalmaznak. A sütik kisméretű szöveges fájlok, amelyeket a böngészője tárol az Ön számítógépén. Ezeket arra használjuk, hogy
kínálatunkat felhasználóbarátabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tegyük. Biztosítják
például a Phoenix Contact online katalógusában tett felhasználói látogatások műszaki megvalósítását. Ezeken a sütiken keresztül ugyanakkor olyan információkhoz is hozzájutunk, amelyek lehetővé teszik a számunkra azt, hogy a weboldalainkat a látogatók igényeit figyelembe
véve optimalizálhassuk, például úgy, hogy a www.phoenixcontact.com internetes cím megadása
után közvetlenül átirányíthassuk őket a saját országukhoz tartozó weboldalunkra.
A legtöbb általunk használt süti úgynevezett „munkamenet süti”. Ezek a látogatás után automatikusan törlődnek. Használunk azonban olyan sütiket is, amelyeket a számítógép hosszabb ideig
tárol. A sütik maximális tárolási ideje egy év. Ilyen süti tárolja például azt a nyelvet, amelyet Ön a
weboldalunk használatához kiválasztott.
A weboldalainkon alkalmazott összes süti tisztán műszaki információkat tartalmaz pszeudonim
vagy névtelen formában, nincs bennük semmilyen személyes adat.
A sütik használatát úgy akadályozhatja meg, hogy a böngészője beállításai között kiválasztja a
„sütik letiltása” lehetőséget. Ha viszont a böngésző nem engedi meg a sütik használatát, akkor
internetes kínálatunk funkcióinak terjedelme erősen korlátozott lehet. Néhány funkció ekkor nem
áll rendelkezésre. Ugyanez történhet akkor, ha Ön weboldalainkat a böngészője úgynevezett
„private mode” üzemmódjában látogatja meg.
Nem tárolunk semmilyen információt a számítógépe LSO (Local Shared Objects, helyben tárolt
objektumok) területén sem, vagyis nem használunk úgynevezett „flash-sütiket”. Adott esetben
ugyanakkor más szolgáltatások, amelyekre hivatkozásainkon keresztül el lehet jutni (pl. a
YouTube), a saját céljaikra használhatják ezt a funkciót.

...
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Mi a következő sütiket használjuk:
Weboldal / a süti neve

Funkció és tartalom

Az érvényesség
időtartama

phoenixcontact.com
phoenixcontact.unique.token

Névtelen módon tárolt
bevásárlókosarakat tartalmaz.

1 év

phoenixcontact.com
AMWEBJCT!%2F!JSESSIONID

phoenixcontact.com
AMWEBJCT!%2F!selectedLocale

32 karakter hosszú alfanumerikus karakterláncot tartalmaz.
Az adott munkamenet első
bejelentkezése során itt
tároljuk a munkamenet azonosítóját, amely lehetővé
teszi a bolt kényelmes
használatát és a weboldal
egyéb funkcióit.
32 karakter hosszú alfanumerikus karakterláncot tartalmaz.
Az éppen kiválasztott nyelv
azonosítója

Csak az adott munkamenet (session) alatt

1 év

phoenixcontact.com
PD-ID

Értéke például: „{de=de}”
A portálunkra való bejelentkezéskor tároljuk, a kényelmes használatra szolgál.

Csak az adott munkamenet (session) alatt

phoenixcontact.com
PD-S-SESSION-ID

Alfanumerikus karakterláncot tartalmaz.
A portálunkra való bejelentkezéskor tároljuk, a
kényelmes használatra
szolgál.

Csak az adott munkamenet (session) alatt

qs.phoenixcontact.com
CTCNTNM_xxx

Alfanumerikus karakterláncot tartalmaz.
Webes nyomon követés

90 nap

32 karakter hosszú alfanumerikus karakterláncot tartalmaz.

...
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Szociális média / szociális hálózatok / külső hivatkozások
Weboldalunkon nem alkalmazzuk a szociális hálózatok automatikusan aktiválódó plug-injait (pl.
iFrames). A szociális hálózatokat megjelenítő gombjaink (pl. Facebook, Twitter, Xing, LinkedIn,
YouTube és Wordpress) tisztán hivatkozások, amelyek az adott szolgáltató oldalaira mutatnak.
Amikor rákattint ezekre a hivatkozásokra, mi átirányítjuk Önt az adott szociális hálózat oldalaira.
Utána az ott megadott adatvédelmi útmutatások válnak érvényessé. Ugyanez vonatkozik a más
harmadik fél szolgáltatók weboldalaira mutató hivatkozásokra is.

Webes elemzés
Honlapunkon a wiredminds GmbH képpontszámlálási technológiáját használjuk a felhasználók
viselkedésének elemzésére. Ez sütiket és úgynevezett pixel-tageket („képpontszámlálási technológia”) alkalmaz. A pixel-tagek a weboldalakon elrejtett kisméretű, láthatatlan jelek. Az átvitt
adatok összegyűjtése és elemzése révén a Phoenix Contact ábrázolni tudja a weboldalai látogatóinak viselkedését. Ez az ábrázolás elsősorban a Phoenix Contact weboldalainak használatakor megnyilvánuló érdeklődési területekre és a látogatók földrajzi eredetére vonatkozik.
Az így kinyert adatok feldolgozott formában állnak a Phoenix Contact rendelkezésére, és nem
adjuk tovább őket a Phoenix Contact csoporton kívüli harmadik félnek. Ezeket az adatokat nem
használjuk fel más célokra sem, és nem értékesítjük tovább őket. Az így kinyert adatokat nem
használjuk fel az érintett személy külön megadott engedélye nélkül arra, hogy a honlap felhasználóinak személyét azonosítsuk, és az álnév viselőjének személyes adataival összevezessük
azokat. Amennyiben ennek során IP-címek jutnak a tudomásunkra, akkor azokat a kiderülésük
után haladéktalanul, az utolsó számblokk törlésével anonimizáljuk.
A személyes adatainak a webes elemzés keretében elvégzett feldolgozására vonatkozó információkat itt találja.
Ha mégsem ért egyet a pszeudonimizált látogatási adatai kiértékelésével, akkor az adatai felhasználásának letiltásához kattintson az alábbi hivatkozásra. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ez
egy süti mentésével történik, amelyben azt az információt tároljuk, hogy Ön letiltotta a pszeudonimizált használati adatai összegyűjtését. Ha törli a böngészője sütijeit vagy a következő látogatásakor más böngészőt használ, akkor újra rá kell kattintania erre a hivatkozásra.
Adataim felhasználásának letiltása

...
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Kiegészítő megjegyzések a személyes adatok felhasználásával és továbbadásával
kapcsolatban
A Phoenix Contact rákényszerülhet arra, hogy az Ön adatait és a kapcsolódó információkat
bírósági vagy hatósági felszólításra nyilvánosságra hozza. Fenntartjuk továbbá a jogot arra, hogy az Ön adatait jogigények érvényesítéséhez vagy az ilyenek elleni védekezéshez felhasználjuk. A hatályos jogszabályokkal összhangban fenntartjuk a jogot arra is, hogy a személyes és
egyéb adatokat indokolt esetben tároljuk és továbbadjuk annak érdekében, hogy a jogsértéseket, a csalási kísérleteket vagy a Phoenix Contact felhasználási feltételeinek megsértését fel
lehessen fedni és le lehessen küzdeni.

Biztonságos kommunikáció az interneten
Műszaki és szervezési intézkedésekkel minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy az Ön
személyes adatai úgy jussanak el hozzánk és azokat úgy tároljuk, hogy harmadik fél ne férhessen hozzájuk.
Általánosságban azonban az internet nem számít biztonságos médiumnak. A telefonvezetékhez
képest az interneten keresztül történő átvitel során jogosulatlan harmadik fél könnyebben lehallgathatja, rögzítheti, sőt meg is változtathatja az adatokat. Az Önnel folytatott kommunikáció bizalmas kezelésének garantálására honlapunkon AES 256 bites SSL/TLS titkosítást alkalmazunk. A tudomány mai állása szerint ez az általunk alkalmazott titkosítás biztonságosnak tekinthető. A biztonságnak ezt a szintjét csak az újabb generációs operációs rendszerek és
böngészők érik el, ezért javasoljuk, hogy szükség esetén frissítse számítógépén az operációs
rendszert és a böngészőt annak érdekében, hogy kihasználhassa ezt a fejlett titkosítást.
A titkosítatlan e-mailes kommunikációnál nem lehet teljesen garantálni az adatok biztonságát,
ezért bizalmas információk esetén a postai utat javasoljuk.

Ezen adatvédelmi nyilatkozat aktualizálása
Ezen adatvédelmi nyilatkozatot aktualizálni fogjuk, ha a Phoenix Contact új szolgáltatásokat
vezet be, módosítja internetes eljárásait, vagy ha a törvényi előírások, illetve az internetes és IT
biztonságtechnika továbbfejlődnek. Fenntartjuk ezért a jogot arra, hogy ezt a nyilatkozatot szükség szerint módosítsuk vagy kiegészítsük. A mindenkori aktuális változatot ezen a helyen tesszük közzé.

...
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A felvilágosításhoz való jog / a személyes adatok módosítása és törlése
A GDPR 13. ill. 14. cikke szerinti információk
Ha olyan kérdése van, amelyre ez az adatvédelmi nyilatkozat nem adja meg a választ, vagy
bármelyik ponttal kapcsolatban bővebb információra van szüksége, akkor forduljon hozzánk
bizalommal.
Ha a személyes adatai tárolásával már nem ért egyet, vagy azok megváltoztak, akkor az Ön
megfelelő útmutatása alapján, a törvényi előírások keretén belül intézkedünk adatai kijavításáról,
zárolásáról vagy törléséről. Kívánságára tájékoztatjuk Önt arról, hogy mely személyes adatait
tároljuk. Ehhez kérjük, jelentkezzen a következő címen:
Phoenix Contact Kft.
H-2040 Budaörs, Gyár utca 2.
Tel. +36 23 501-160
Fax +36 23 418-438
phoenixhu@phoenixcontact.com
Megértését kérjük azért, hogy a nálunk tárolt adatokra vonatkozó tájékoztatási igénye teljesítésekor a személyazonossága igazolására van szükségünk.
Az Ön személyes adatai általunk történő gyűjtésére vonatkozó, a törvény által előírt információkat (a GDPR 13. ill. 14. cikke szerint) a kontextustól függően ezen webes adatvédelmi
nyilatkozat fenti pontjaiban, vagy itt összefoglalva találja meg.

Adatvédelmi megbízott
Ha általános kérdései vannak személyes adatainak általunk történő gyűjtésével, feldolgozásával
vagy használatával kapcsolatban, illetve általános felvilágosítást szeretne kapni a Phoenix Contact adatvédelmi politikájáról, akkor kérjük, hogy jelentkezzen a következő címen:
Phoenix Contact Kft.
H-2040 Budaörs, Gyár utca 2.
Tel. +36 23 501-160
Fax +36 23 418-438
phoenixhu@phoenixcontact.com

...
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Adatkezelő az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR), ill. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
Phoenix Contact Kft.
H-2040 Budaörs, Gyár utca 2.
Tel. +36 23 501-160
Fax +36 23 418-438
phoenixhu@phoenixcontact.com
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