KÉRJÜK, OLVASSÁK EL AZ ALÁBBI DOKUMENTUMOT, HOGY TOVÁBBI
INFORMÁCIÓT KAPHASSANAK A METSÄ CSOPORT ADATVÉDELMI
POLITIKÁJÁRÓL.
Minden személyes adat, amit a Metsä Csoport weblapján keresztül a Metsä Csoporthoz (a
továbbiakban együttesen: „Metsä Csoport) tartozó valamelyik társaságnak tudomására
hoznak, a jelen Adatvédelmi Politika szerinti védelem alá tartozik.
Az Önök személyes adatainak biztonsága fontos a Metsä Csoport számára. A jelen
Adatvédelmi Politika a Metsä Csoport weblapjaira vonatkozó gyakorlati tudnivalókat
ismerteti, beleértve azt, milyen fajtájú információkat gyűjtünk és követünk, milyen módon
használjuk fel, és kivel osztjuk meg ezeket az információkat.
A jelen Adatvédelmi Politika a jelen Weblaphoz, és a Metsä Csoportnak a világhálón
található többi weblapjához alkalmazandó. Mikor belép a weblapra, kérjük, ismerkedjen
meg az Adatvédelmi Politikával. Ha nem ért egyet az Adatvédelmi Politika
rendelkezéseivel, kérjük, ne használja az oldalt.
A jelen oldalra történő belépéssel, és annak használatával Önök egyetértésüket adják a
jelen Adatvédelmi Politika rendelkezéseihez.
Személyes adatok
Általában Önök felkereshetik a Metsä Csoportot az Interneten anélkül, hogy
tájékoztatnának minket arról, kik Önök, ill. megadnák az Önökre vonatkozó bármilyen
személyes adatokat. Azonban némely esetben szükségünk lehet ill. a partnereinknek
szükségük lehet az Önökre vonatkozó információkra.
Személyes információk
Szükség lehet arra, hogy megkérdezzünk olyan adatokat, mint a nevük, címük, e-mail
címük, telefonszámuk, nyilvántartási számuk, melyik az a társaság vagy szervezet, amelyet
képviselnek. Ilyen kérdéseket tartalmaznak általában a hálózaton található, közönséges
űrlapok, mi pedig ezeket az információkat arra használjuk, hogy megválaszolhassuk az
indítványaikat, és hogy kapcsolatba léphessünk Önökkel postán, e-mailen vagy telefonon,
hogy tájékoztathassuk Önöket azokról az új termékeinkről, szolgáltatásainkról és
promócióinkról, amit ajánlani tudunk. Amennyiben megrendelnek valamilyen terméket,
szolgáltatást, programot vagy tartalmat juttatnak erre a weboldalra, szükségünk lehet arra,
hogy kapcsolatba lépjünk Önökkel a megrendelésük és/vagy az indítványuk
feldolgozásához ill. teljesítéséhez szükséges további információk beszerzése céljából.
Azonban, hacsak erre a jogszabályok nem köteleznek minket, az Önök beleegyezése nélkül
nem adunk ki semmilyen ilyen információt harmadik személynek, kivéve azokat az
eseteket, amikor ez a megrendelésük feldolgozásához szükséges. Abban az esetben, ha
Önök más személyre, pl. házastársra vagy munkatársra vonatkozó információkat adnak át
nekünk, feltételezzük, hogy Önök rendelkeznek az erre vonatkozó hozzájárulással.

1

Nem személyes információk
A személyes információkon kívül, amit tudomásunkra hozhatnak, a jelen Weblap
felhasználhat olyan technológiát, ami lehetővé teszi számunkra, hogy meghatározott
műszaki információkat gyűjtsünk.
A Metsä Csoport weblapján történő tevékenység naplózható. Az az információ, hogy a
minket felkereső személyek milyen módon és mikor használják a weblapunkat,
segítségünkre lehet a Weblapjaink további tökéletesítésében. A naplózás célja, hogy
alapvető információkat gyűjthessünk a Metsä Csoport weblapjainak használatáról, pl.:
- a szolgáltatás mennyiségi használata
- a weblap melyik részét használták, melyiket nem
- mikor használták a weblapunkat
- a felhasználó földrajzi adatai
- a használt informatikai technológia
- hibák a normális használatban
A felhasználó személyes adatait (név, cím, születési idő stb.) nem gyűjtjük automatikusan
az Önök beleegyezése nélkül.
Cookie fájlok
A Weboldalainkon cookie fájlokat használhatunk. További információk a cookie fájlokról
itt találhatók.
Önök által átadott információk
A Metsä Csoport nem kíván, Önöknek pedig nem is szabad semmilyen védett információt
küldeni a weblap közvetítésével a Metsä Csoporthoz. Önök hozzájárulnak ahhoz, hogy
bármilyen információ vagy anyag, amit Önök vagy az Önök nevében eljáró személyek a
Metsä Csoport tudomására hoznak, ne legyen bizalmasnak vagy védettnek tekinthető.
Azzal, hogy ilyen információt vagy anyagot átadnak a Metsä Csoportnak, Önök korlátlan,
visszavonhatatlan, az egész világra szóló, licencdíj mentes hozzájárulásukat adnak az ilyen
információk vagy anyagok felhasználására, sokszorosítására, megjelenítésére, nyilvános
előadására, átadására vagy terjesztésére, továbbá beleegyeznek abba is, hogy a Metsä
Csoport szabadon felhasználhasson bármilyen ötletet, koncepciót és speciális ismeretet,
amit Önök, vagy az Önök nevében eljáró személy átadott a Metsä Csoportnak. Továbbá,
tudomásul veszik, hogy nincs felhatalmazásuk arra, és biztosítják azt, hogy nem fognak
semmilyen olyan információt vagy anyagot küldeni a Metsä csoportnak, amely rágalmazó,
fenyegető, obszcén, visszaélő jellegű, vagy más módon törvénybe ütközik, illetve más
személy védett anyagait tartalmazza.
Az összegyűjtött információk felhasználása
A domainre vonatkozó információkat, amiket gyűjtünk, nem használjuk személyes
azonosításra, viszont a Metsä Csoportot érdekli, hányan látogatják az oldalt, átlagosan
mennyi időt töltenek az oldalon, milyen oldalakat néznek meg stb. Ilyen információkat
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felhasználhatunk a Honlapunk használatának mérésére, valamint a rajta található tartalmak
tökéletesítésére.
Amennyiben más adatokat gyűjtünk Önökről, mint pl. a nevük, e-mail címük, a Metsä
Csoport mindent megtesz azért, hogy az információ begyűjtésekor tájékoztassa Önöket,
milyen módon fogják felhasználni a személyes adataikat. Általában az Önök által átadott
személyes adatokat kizárólag arra használjuk fel, hogy választ adhassunk a kérdésükre,
vagy feldolgozzuk a beadványukat. Az ilyen adatokat megoszthatjuk a Metsä Csoport más
szervezeteivel.
Átadhatunk Önöktől származó személyes információkat olyan más társaságoknak,
amelyektől a Metsä Csoport szolgáltatásokat rendelt. Ezek a Társaságok, az
alvállalkozóink, szerződésben szabályozott módon használhatják azokat a személyi
adatokat, amelyeket számukra elérhetővé teszünk, hogy számunkra nyújtani tudják azt a
szolgáltatást, amivel megbíztuk őket. Nem osztjuk meg, nem adjuk el, és nem is bocsátjuk
rendelkezésre az Önökre vonatkozó semmilyen személyes adatot harmadik személynek,
hogy azokat marketing célokra használják fel.
Önökre vonatkozó személyes adatokat csak akkor közlünk, ha Önöktől erre utasítást
kapunk, vagy abban az esetben, ha erre jogszabályok vagy más meghatározott jogi
körülmények alapján kényszerítve vagyunk.
Megkereshetjük Önöket az ügyfelek elégedettségét mérő felmérések vagy marketing
kutatások keretében is.
Az Önök tranzakcióra vonatkozó kérésének tejesítése:
Abban az esetben, ha a Metsä Csoporttól megrendelnek valamit, például terméket vagy
szolgáltatást vagy szoftvert, ill. visszahívást vagy bizonyos marketing anyagot kérnek, a
kérdés megválaszolásához felhasználjuk azokat az információkat, amelyeket Önök
közöltek velünk. A fentiek megvalósításának érdekében megoszthatjuk az információkat
azzal a másik féllel, aki a Metsä Csoport számára az említett szolgáltatást nyújtja.
Marketing célú felhasználás:
A Metsä Csoport és a kiválasztott harmadik személyek marketing célokra felhasználhatnak
a Metsä Csoport bizonyos weblapjain Önök által megadott információkat. Azonban
felajánljuk Önöknek, hogy dönthessenek arról, felhasználhatjuk-e az adataikat ilyen
módon.
Emberi erőforrások:
Álláspályázat ill. azzal kapcsolatos megkeresés esetén, függetlenül attól, hogy ez a Metsä
Csoport weblapján vagy más módon került hirdetésre, Önök küldhetnek nekünk magukról
információkat az eddigi szakmai pályájuk összefoglalása vagy életrajz formájában. Az
ilyen információkat felhasználhatjuk a Metsä Csoporton belül vagy a hozzá tartozó
szervezeteknél, a munkaerő szükségletünk mérlegelésével vagy az Önök kérdésével
kapcsolatban. Amennyiben másképpen nem nyilatkoznak, a Metsä Csoport megőrzi az
adatokat későbbi felhasználásra.
Szállítók igénybevétele:
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Némely esetekben a Metsä Csoport szállítókat vesz igénybe az információk
összegyűjtéséhez, elemzéséhez vagy a nevében más módon történő feldolgozásához. A
Metsä Csoport gyakorlata szerint az ilyen beszállítók kötelesek ezeket az adatokat a Metsä
Csoport Adatvédelmi politikájának megfelelően kezelni.
Egyéb értesítések a Metsä Csoport weboldalain:
Egyes esetekben a Metsä Csoport meghatározott weboldalai tartalmazhatnak egyéb
értesítéseket az ezekhez az oldalakhoz használt adatok felhasználására és annak
gyakorlatára vonatkozóan.
Az Önök adatainak kezelése és visszajelzések
Az Önök adatainak kezelője az a Metsä csoporthoz tartozó társaság, amelynek a
weblapjáról van szó (a központ székhelye: Revontulenpuisto 2, 02100 Espoo, Finnország).
Az adatkezelő adatait és elérhetőségét megtalálják, ha átolvassák azon termékre vagy
szolgáltatásra vonatkozó rendelkezéseket és feltételeket, amit a weblap segítségével
megrendelnek.
A jelen Adatvédelmi Politikára vonatkozó bármilyen kérdés esetén, kérjük, vegye igénybe
a visszajelzések küldésére szolgáló, kapcsolati űrlapunkat, ami itt letölthető. Előre is
köszönjük az Adatvédelmi Politikánkra vonatkozó kérdéseiket és javaslataikat.
Kérjük, használják ugyanezt a visszajelző űrlapot, ha bármilyen kérdésük lenne az
adataikat kezelő Metsä Csoporttal kapcsolatban. Abban az esetben, ha szeretnének
betekinteni azokba az adatokba, amit a Metsä Csoport weblapjának közvetítésével
megadtak nekünk, vagy szeretnék ezeket frissíteni, vagy rájöttek, hogy ezek az adatok
hibásak, és szeretnék azokat velünk kijavíttatni, kérjük, lépjenek velünk kapcsolatba a
visszajelzésekre szolgáló űrlap segítségével.
Globális hatókör
A Metsä Csoport egy globális szervezet, határon átnyúló vállalatokkal, üzleti
folyamatokkal, vezetési struktúrákkal, valamint műszaki rendszerekkel.
Az Adatvédelmi Politikánk azért jött létre, hogy biztosítsa az Önök személyes adatainak
védelmét az egész világon.
Átadhatjuk a személyes adatokat a Metsä Csoporton belül, és elküldhetjük azokba az
országokba a világon, ahol üzleti tevékenységet folytatunk. Egyes országokban az Önök
személyes adatainak jogi védelme jóval korlátozottabb. A Metsä Csoport az ilyen
országokban is a jelen dokumentumban leírt szabályok szerint kezeli az adatokat.
Linkek más weboldalakra
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A Metsä Csoport weboldalai tartalmazhatnak más weboldalakra vezető linkeket. A Metsä
Csoport nem vállal felelősséget ezeknek a weblapoknak az adatvédelmi politikájáért vagy
tartalmáért.
Az adatvédelmi politika módosítása
Jogunkban áll a jelen Adatvédelmi Politikánkat bármikor, előzetes értesítés nélkül
megváltoztatni, módosítani, vagy visszavonni a hozzáférést a Metsä Csoport weblapjaihoz
vagy annak tartalmához.
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