
 

 

 

Adatvédelmi információk az érdekelt felek számára olyan kötelességszegések és/vagy 

hivatali visszaélések jelentése esetén, amelyek ellentétesek az alkalmazandó jogszabályokkal 

és/vagy a magatartási kódexünkkel 

 

 

Az adatfeldolgozás célja  

Az Ön személyes adatait az INDUS-vállalatcsoporton belül az alkalmazandó jogszabályokkal 

és/vagy a magatartási kódexünkkel ellentétes kötelességszegések és/vagy visszaélések 

kivizsgálása és tisztázása céljából kezeljük. Ebből a célból Ön jelenleg érdekelt félként szerepel 

nálunk.  

Jogszabályi alap 

Személyes adatait jogos érdekeink védelme érdekében dolgozzuk fel.  

Ebbe a körbe tartozik az INDUS-ra és a társult vállalataira vonatkozó kötelességszegések 

gyanúinak kivizsgálása és a bejelentett esetek tisztázása.  

A személyes adatok forrása és kategóriái  

Az Önről ebben az összefüggésben feldolgozott személyes adatok vagy egy bejelentőtől 

származnak (aki lehet például az INDUS vagy az INDUS egyik társult vállalatának egy 

alkalmazottja vagy üzleti partnere), vagy a saját kutatásainkból (például az informatikai rendszer 

naplóinak kiértékelése által).  

Ezek azonosító adatok (pl. név, személyi szám, IP-cím) és egy adott időpontban tanúsított 

viselkedést leíró adatok.  

Címzettek 

Az Önre vonatkozó adatokat bizalmasan kezeljük, előfordulhat azonban, hogy azokat további 

vizsgálat céljából belső és külső személyeknek (pl. szakértőknek) kell továbbítanunk.  

További címzettek lehetnek hatóságok és egyéb szervek, amennyiben ez a bűnüldözés vagy a jogi 

érdekek védelme érdekében szükségessé válna.  

Ezenkívül esetleg az informatikai infrastruktúránkat biztosító vagy karbantartó szolgáltatók is 

betekinthetnek az adatokba; ők azonban külön kötelesek a titoktartásra.  

A tárolás időtartama  

A személyes adatokat addig tároljuk, amíg a fent említett célokból szükségesek, vagy ameddig 

azt a törvényes megőrzési időszakok megkövetelik.  
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Az Ön jogai érdekelt félként  

Érdekelt félként Önt az alábbi jogok illetik meg, feltéve, hogy a jogi követelmények teljesülnek:  

· Az adatok hozzáféréséhez való jog, GDPR 15. cikk 

· Az adatok helyesbítéséhez való jog, GDPR 16. cikk  

· Az adatok törléséhez való jog, GDPR 17. cikk  

· Az adatkezelés korlátozásához való jog, GDPR 18. cikk  

· Az adatok hordozhatóságához való jog, GDPR 20. cikk   

· Az adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való jog, GDPR 21. cikk  

 

Amennyiben az adatfeldolgozás jogos érdekek mérlegelésén alapul, Ön jogosult tiltakozni az 

adatfeldolgozás ellen. Ennek jogos, az Ön sajátos helyzetéből adódó okai kell, hogy legyenek.  

 

Önnek joga van ahhoz is, hogy az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál panaszt tegyen az 

adatfeldolgozással kapcsolatban.  

Automatizált döntéshozatal  

Biztosítjuk Önt, hogy alaposan megvizsgáljuk az esetet. A döntések nem automatikusan, hanem 

gondosan mérlegelve születnek.  

Felelős személy és adatvédelmi biztos  

Az adatfeldolgozásért a bejelentő rendszer üzemeltetője felelős:  

INDUS Holding AG  

Kölner Str. 32  

51429 Bergisch Gladbach  

Németország 

+49 (0) 2204 4000-0  

indus@indus.de  

 

Az INDUS adatvédelmi biztosa az alábbi címen érhető el:  

fox-on Datenschutz GmbH  

Pollerhofstr. 33a  

51789 Lindlar  

Németország 

dsb@fox-on.com  
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