A Toyota Általános Adatvédelmi Szabályzata
Toyota Motor Europe NV/SA (a továbbiakban: "TME")

1.

BEVEZETÉS

A Toyota tiszteletben tartja az Ön személyes adatainak védelmét. Akár ügyfélként, fogyasztóként, a
nagyközönség részeként vagy egyéb formában van dolga a Toyotával, Önt ugyanúgy megilleti a személyes
adatai védelméhez való jog. Az adatok vonatkozhatnak az Ön nevére, telefonszámára, e-mail címére vagy
egyéb adatokra, mint például alvázszámra, földrajzi hely azonosítóra, stb.
A Toyota Általános Adatvédelmi Szabályzata (a továbbiakban: "Szabályzat") azt írja le, hogyan gyűjtjük,
hogyan kezeljük az Ön személyes adatait, valamint hogy kivel osztjuk meg ezeket a személyes adatokat,
hogyan védelmezzük őket, továbbá hogy az Ön számára milyen lehetőségek adottak, hogy befolyásolja
személyes adatainak kezelését és felhasználását.
A Szabályzat az általunk vagy nevünkben nyújtott vagy elvégzett különböző szolgáltatások, eszközök,
applikációk, honlapok, portálok, (online) akciók, marketing promóciók, szponzorált közösségi média felületek
által feldolgozott személyes adataira vonatkozik.
Az Szabályzat általános szabályokat és magyarázatokat tartalmaz. A Toyota által vagy nevében nyújtott vagy
elvégzett konkrét szolgáltatásokat, eszközöket, applikációkat, honlapokat, portálokat, (online) akciókat,
marketing promóciókat, szponzorált közösségi média felületeket szabályozó különálló konkrét adatvédelmi
tájékoztatók egészítik ki. Az adatvédelmi tájékoztatókat mindig hozzáférhetővé tesszük az Ön számára, amikor
személyes adataira a fent említett tevékenységek keretein belül (pl. honlapok, portálok, személyre szabott
kommunikációs szolgáltatások, hírlevelek, emlékeztetők, felmérések, ajánlatok, rendezvények stb.) szükség
lesz.
Ez a Szabályzat az Öntől a Toyota Motor Europe NV/SA által (vagy nevében) begyűjtött minden személyes
adatra érvényes.
A jelen Szabályzat elfogadásával Ön hozzájárul az Ön személyes adatainak az Szabályzatban meghatározott
módon történő feldolgozásához.
A Szabályzat végén olvashatja a Szabályzatban használt és gyakran nagybetűvel kezdett egyes
kulcskifejezések meghatározását.
2.

KI FELEL AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉÉRT?

Az Ön személyes adatainak kezeléséért felelős jogi személy:
•

Toyota Motor Europe NV/SA (a továbbiakban: "TME")
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 60
1140 Brüsszel
Belgium

•

Toyota Central Europe sp. z o. o., (a továbbiakban: TCE)
02-673 Varsó, Konstruktorska utca 5
Lengyelország
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3.

KÉRÉS VAGY KÉRDÉS ESETÉN KIVEL VEHETI FEL A KAPCSOLATOT? AZ
ADATVÉDELMI KAPCSOLATTARTÓ

A Szabályzatot, bármely konkrét adatvédelmi tájékoztatót, az Ön személyes adatait (és azok kezelését) érintő
kérdéseivel és kéréseivel Adatvédelmi Kapcsolattartónkhoz fordulhat.
Az Szabályzat alkalmazásával kapcsolatos kérdéseivel, kéréseivel vagy kifogásaival, illetve az Szabályzatban
foglalt jogai gyakorlásához Adatvédelmi Kapcsolattartónkhoz fordulhat:
•

Data.Protection@toyota-europe.com

Toyota Motor Europe NV/SA
TME Data Protection Contact Point
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 60
1140 Brussels
Belgium

4.

•

klient@toyota.pl
Toyota Central Europe sp. z o. o. CS/CR Department
02-673 Varsó Konstruktorska utca 5.

•

adatvedelem@toyota-ce.com
Toyota Central Europe Hungary Kft.
2040 Budaörs Budapark, Keleti 4.

FŐ ALAPELVEK

Nagyra értékeljük a gondjainkra bízott Személyes Adatait, és eltökélt célunk, hogy azokat tisztességes,
átlátható és biztonságos formában kezeljük. A Toyota Szabályzat legfontosabb alapelvei a következők:
•

Jogszerűség: kizárólag tisztességes, törvényes és átlátható módon gyűjtjük az Ön adatait.

•

Adatminimalizálás: az Ön Személyes Adatainak gyűjtése során azokra az adatokra szorítkozunk,
amelyek az adott cél megvalósításához közvetlenül szükségesek.

•

Cél korlátozása: az Ön Személyes Adatait kizárólag konkrét, megfogalmazott és jogszerű célok
érdekében gyűjtjük, és kezeljük olyan módon, amely nem felel meg ezen céloknak.

•

Pontosság: személyes adatait pontosan, frissen tartjuk.

•

Adatbiztonság: megfelelő műszaki és szervezésbeli intézkedések révén gondoskodunk az Ön
Személyes Adatainak, többek között azok jellegének megfelelő szintű védelméről és biztonságáról.
Ilyen intézkedésekkel tudjuk megelőzni az illetéktelen közzétételt vagy hozzáférést, véletlen vagy
törvénytelen megsemmisítést, elvesztést, módosítást vagy bármely egyéb, törvénytelen kezelést.

•

Hozzáférés és helyesbítés: személyes adatait az Ön személyes jogaival összhangban kezeljük.

•

Adatmegőrzés korlátozása: az Ön személyes adatait a vonatkozó adatvédelmi törvényekkel és
szabályozásokkal összhangban őrizzük, és kizárólag addig tároljuk, amíg azokra az adatgyűjtésben
megfogalmazott célok érdekében szükségünk van.

•

Adatvédelem külföldre való továbbítás esetén: gondoskodunk az Ön EGT határain túl továbbított
személyes adatainak megfelelő védelméről.
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•

Harmadik féllel szembeni adatvédelem: gondoskodunk arról, hogy az Ön személyes adatainak
harmadik fél részére történő továbbítása, illetve hozzáférés engedélyezése minden esetben a vonatkozó
törvények és előírások szellemében, valamint megfelelő szerződéses óvintézkedések mellett történjen.

•

A direkt marketing és cookie-k jogszerűsége: amikor promóciós anyagot küldünk Önnek vagy
cookie-kat helyezünk el számítógépén, gondoskodunk arról, hogy mindezt a vonatkozó törvényekkel
összhangban tegyük.

5.

AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE: MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT
GYŰJTÜNK ÉS MILYEN JOGCÍMEN

Amikor szükségünk van az Ön személyes adataira, mindig világosan megfogalmazzuk, hogy mely személyes
adatait gyűjtjük. Ezt a tájékoztatást Ön egy külön adatvédelmi tájékoztatóban kapja meg, amely például egy
konkrét szolgáltatáshoz (a kommunikációs szolgáltatásokat is ideértve), elektronikus hírlevélhez,
emlékeztetőhöz, felméréshez, ajánlathoz, rendezvényekre szóló meghívóhoz stb. kapcsolódik.
Szeretnénk felhívni szíves figyelmét, hogy a vonatkozó adatvédelmi törvény értelmében az alábbi esetekben
lehet az Ön személyes adatait kezelni:

6.

-

ha Ön (az adott adatkezelésről szóló adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott) célokra
hozzájárulását adta. A kétségek elkerülése végett, Önnek bármikor jogában áll visszavonni
hozzájárulását; vagy

-

ha egy olyan szerződés teljesítése érdekében szükséges, amelyben Ön is részes félként szerepel; vagy

-

ha az adatkezeléssel olyan jogos érdeket törekszünk kielégíteni, amelyet nem írnak felül az Ön
személyhez fűződő jogai. Ilyen jogos érdek felmerüléséről Ön megfelelő értesítést kap a konkrét
adatkezelésről szóló adatvédelmi tájékoztató formájában

-

ha ezt jogszabály teszi kötelezővé.
MILYEN CÉLBÓL KEZELJÜK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

Az Ön személyes adatait kizárólag konkrétan meghatározott, egyértelmű és jogszerű célok megvalósítása
céljából kezeljük és a későbbiekben sem fogjuk oly módon kezelni, amely nem felel meg ezen céloknak.
Ilyen cél lehet egy Ön által leadott rendelés teljesítése, valamely honlapunk vagy portálunk felhasználói
élményének javítása, termékeink vagy szolgáltatásaink általános színvonalának emelése, szolgáltatások vagy
alkalmazások ajánlása, marketing célú kommunikáció, akciók stb. Az adatkezelés célját a vonatkozó
adatvédelmi tájékoztatóban minden esetben világosan meghatározzuk. Az adatvédelmi tájékoztatót például
egy honlapon vagy portálon, alkalmazáson vagy elektronikus hírlevélben stb. elérhetővé tesszük.
7.

AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK PONTOSSÁGA ÉS AKTUALITÁSA

Fontos számunkra, hogy személyes adatait pontos, naprakész formában tároljuk. Kérjük, hogy a lehető
leghamarabb értesítsen bennünket a személyes adataiban beállt változásokról, illetve az azokban található
hibákról az Adatvédelmi Kapcsolattartón keresztül (ld. 3. pont "Kérés vagy kérdés esetén kivel veheti fel a
kapcsolatot?"). Minden ésszerű intézkedést megteszünk a hibás vagy elavult személyes adatok törlése illetve
módosítása érdekében.
8.

HOZZÁFÉRÉS AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIHOZ

Önnek jogában áll hozzáférni saját, általunk kezelt személyes adataihoz, valamint amennyiben ezek a
személyes adatok pontatlanok vagy hiányosak, kérni ezen személyes adatok helyesbítését vagy törlését.
Amennyiben adatvédelmi jogaival kapcsolatban kérdése van, vagy gyakorolni szeretné ezen jogokat, kérjük,
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vegye fel a kapcsolatot az Adatvédelmi Kapcsolattartónkkal (ld. 3. pont "Kérés vagy kérdés esetén kivel veheti
fel a kapcsolatot?").
9.

MEDDIG TÁROLJUK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

Az Ön személyes adatait a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok előírásainak megfelelően tároljuk. Csak addig
tároljuk az Ön személyes adatait, ameddig a megfogalmazott célok érdekében vagy jogszabályi előírások miatt
szükséges. Az egyes személyes adatok rendszereinkben és adatbázisainkban valószínűsíthető tárolási idejéről
kérjük, érdeklődjön az Adatvédelmi Kapcsolattartónál (ld. 3. pont "Kérés vagy kérdés esetén kivel veheti fel
a kapcsolatot?").
10.

SZEMÉLYES ADATAINAK VÉDELME

Technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket foganatosítottunk, hogy megakadályozzuk a jogellenes vagy
jogosulatlan hozzáférést az Ön személyes adataihoz, illetve hogy megakadályozzuk adatai véletlen elvesztését
vagy sérülését. Ezeket a saját informatikai infrastruktúránk adottságaira, az Ön személyiségi jogaira gyakorolt
hatásaira, a felmerülő költségekre és az aktuális iparági szokványokra és gyakorlatokra tekintettel alakítottuk
ki.
Az Ön személyes adatait csak akkor dolgozhatja fel külső Adatfeldolgozó, ha az adott Adatfeldolgozó vállalja,
hogy megfelel ezen műszaki és szervezeti intézkedéseknek.
Az adatbiztonság fenntartása azt jelenti, hogy védjük az Ön személyes adatainak titkosságát, sértetlenségét és
hozzáférhetőségét.
(a)

Titoktartás: ügyelünk arra, hogy kéretlen harmadik fél ne férhessen hozzá az Ön személyes
adataihoz.

(b)

Sértetlenség: ügyelünk arra, hogy harmadik fél engedély nélkül ne módosíthassa az Ön
személyes adatait.

(c)

Hozzáférés: ügyelünk arra, hogy arra jogosult felek szükség esetén hozzáférjenek az Ön
személyes adataihoz.

Adatbiztonsági eljárásaink magukba foglalják: a hozzáférés biztonságát, a biztonsági mentési
rendszereket, a folyamatos megfigyelést, a felülvizsgálatot és karbantartást, a biztonsági incidensek
kezelését, stb.
11.

COOKIE-K VAGY HASONLÓ ESZKÖZÖK ALKALMAZÁSA

Weboldalainkon cookie-kat használunk. Ezek segítségével kellemesebb élményt tudunk Önnek nyújtani
honlapunk böngészésekor, valamint ezek az eszközök honlapunk fejlesztését is segítik
A cookie-k használatáról, illetve elkerülésükről részletesen tájékozódhat a Toyota Cookie-Szabályzataiban.

12.

SZEMÉLYES ADATOK HOZZÁFÉRHETŐVÉ TÉTELE

Az Ön személyes adatait az adatgyűjtés céljától függően az alábbi kategóriák képviselőinek adhatjuk át, akik
kizárólag ezen célok keretein belül kezelhetik az Ön személyes adatait:
a)

Saját szervezeteinken és márkakörnyezetünkön belül:
- Felhatalmazással bíró munkatársaink;
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- Társult és leányvállalataink;
- Az Ön által kedveltnek megjelölt vagy (irányítószáma és lakcíme alapján) Önhöz közel található
vagy korábban már felkeresett hivatalos márkakereskedőink és márkaszervizeink tagjai;
- Toyota Pénzügyi Szolgáltatók;
- Toyota Biztosítás Kezelő;
b)

Külső üzleti partnerek:
- Reklám-, marketing és promóciós ügynökségeink részére: hogy
reklámkampányainkat és promócióinkat, illetve elemezzük azok hatékonyságát;

elősegítsük

- Üzleti partnereink részére: például olyan, bizalmunkat élvező vállalatoknak, amelyek az Ön
személyes adatait arra használják, hogy az Ön által korábban megrendelt szolgáltatásokat
és/vagy termékeket biztosítsák az Ön számára, és/vagy marketing anyagokkal lássák el Önt
(amennyiben Ön hozzájárult az ilyen marketing anyagok küldéséhez). Ezeket a vállalatokat
minden esetben arra kérjük, hogy minden körülmények között a vonatkozó törvényekkel
összhangban, a jelen Szabályzatot betartva végezzék tevékenységüket, valamint hogy különösen
ügyeljenek az Ön személyes adatainak bizalmas információként történő kezelésére.
- A Toyota szolgáltatói részére: olyan vállalatoknak, amelyek a Toyota részére vagy nevében
szolgáltatásokat biztosítanak, kizárólag ezen szolgáltatások biztosítása céljából (például
előfordulhat, hogy a Toyota számítástechnikai szolgáltatások külső szolgáltatóival osztja meg
az Ön személyes adatait);
c)

Egyéb harmadik felek részére:
- amennyiben azt törvény írja elő, vagy a Toyota érdekeinek védelme azt szükségessé teszi:
- hogy megfeleljen a jogszabályoknak, hatósági kéréseknek, bírósági határozatoknak,
idézéseknek vagy jogi eljárásoknak; a hivatalos szerveknek adott jelentési és
adatszolgáltatási kötelezettségeknek, stb.;
- hogy ellenőrizze vagy biztosítsa a Toyota szabályzatainak és szerződéses
megállapodásainak betartását; és
- hogy óvja a Toyota és/vagy ügyfeleinek jogait, tulajdonát vagy biztonságát;
-

Egyéb, vállalati tranzakciókban résztvevő feleknek: az Ön személyes adatait egyéb felekkel
is megoszthatja például üzleti tevékenységének részleges vagy teljes kiárusítsa vagy átruházása
kapcsán, vagy a Toyota üzleti tevékenységeit részben vagy teljes egészében érintő fúziókhoz,
konszolidációhoz, vezetőváltáshoz, átszervezéshez vagy felszámoláshoz kapcsolódóan;

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a fenti b) és c) pontokban felsorolt harmadik felek - különösen azon
szolgáltatók, akik a Toyota szolgáltatásain, alkalmazásain vagy saját csatornáikon keresztül termékeket vagy
szolgáltatásokat ajánlhatnak Önnek - önállóan is gyűjthetnek Öntől személyes adatokat. Ilyen esetekben ezen
harmadik felek kizárólagos felelősséggel bírnak az ily módon gyűjtött személyes adatok kezeléséért, amelyre
az ő felhasználási feltételeik vonatkoznak.
13.

KONKRÉT
HIVATALOS
KAPCSOLATFELVÉTEL

KERESKEDŐI

VAGY

SZERVIZHÁLÓZATI

Amennyiben Ön autót vagy más terméket, illetve szolgáltatást vásárol a Toyota bármely hivatalos
márkakereskedőjétől vagy márkaszervizétől, vagy amennyiben Ön személyes adatait megadja nekik, Ön külön
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kapcsolatra lép azzal a hivatalos márkakereskedővel vagy márkaszervizzel. Ebben az esetben ők lesznek az
Ön személyes adatainak kezelői, amely feladatukat esetleg velünk közösen látják el. Azzal kapcsolatban, hogy
a hivatalos márkakereskedő vagy márkaszerviz hogyan használhatja fel az Ön személyes adatait, kérjük,
érdeklődjön közvetlenül náluk.
Hogyan kerül meghatározásra az Ön kiválasztott hivatalos márkakereskedője vagy hivatalos márkaszervize?
Az Ön kiválasztott hivatalos márkakereskedője vagy hivatalos márkaszervize (1) az Ön által az én Toyotám
oldalon történt regisztráció alkalmával a beállítások menüben kiválasztottként megjelölt hivatalos
márkakereskedője vagy hivatalos márkaszervize (amit bármikor módosíthat) vagy (2) amennyiben ön nem
választott ilyet, a földrajzi helyzete (postai irányítószáma és lakcíme alapján Önhöz legközelebb eső), illetve
hálózatunkkal történt korábbi kapcsolatfelvételei alapján meghatározott hivatalos márkakereskedő vagy
hivatalos márkaszerviz.
14.

KÖZÖSSÉGI MÉDIA HASZNÁLATA

Amennyiben Ön egy Toyota eszközön (honlap, felület) egy a közösségi médiában használt egyedi
bejelentkezést használ (p. Facebook fiók), a Toyota rögzíti az Önnek az adott közösségi hálózaton megtalálható
személyes adatait. A közösségi média Ön által történő ilyen jellegű használata azt jelenti, hogy Ön kifejezetten
engedélyt adott a Toyota által az eszközön keresztül gyűjtött személyes adatainak kommunikálására.
A Toyota időnként lehetővé teszi a (személyes) adatok közösségi médián, például Twitteren vagy Facebookon
keresztül történő közlését. Ezek a közösségi médiumok saját felhasználási feltételekkel rendelkeznek, amelyek
betartásáról Önnek kell gondoskodnia, amennyiben használni kívánja ezeket a hálózatokat. Emlékeztetjük Önt,
hogy a közösségi médián keresztül történő adatközlésnek olykor nem kívánatos következményei lehetnek,
amelyek hátrányosan érinthetik az Ön, vagy azon személyek személyes adatainak védelmét, akiknek adatait
Ön megosztotta az adott közösségi médián. Ilyen hátrányos következmény lehet például, hogy rövidtávon nem
áll módjukban visszavonni az adatközlést. Adatközléseiért teljes mértékben Ön felel. A Toyota ezek
vonatkozásában semmilyen felelősséget, illetve kárfelelősséget nem vállal.
15.

AZ EGT TERÜLETÉN KÍVÜLRE TÖRTÉNŐ ADATÁTADÁS

Az Ön személyes adatait az EGT-n kívüli feleknek is átadhatjuk, ahol mi vagy ezen befogadó fél az EGT
területén kívül is kezelheti azokat. Azok az országok, amelyekbe személyes adatait továbbítjuk, nem biztos,
hogy megfelelő szintű védelmet biztosítanak. Olyan esetekben, amikor a személyes adatokat az EGT
tagországaiban elvárhatónál alacsonyabb szintű védelmet kínáló országokba továbbítjuk, a Toyota megfelelő
óvintézkedéseket bevezetve gondoskodik a személyes adatok védelméről. Ilyen intézkedések lehetnek például
a befogadó féllel kötött, megfelelő szintű adatvédelmet garantáló, kötelező erejű szerződéses megállapodások.
Minden esetben pontosan tájékoztatjuk Önt, ha személyes adatait az EGT-n kívüli területre továbbítjuk. Ezt a
tájékoztatást Ön egy külön adatvédelmi tájékoztatóban kapja meg, amelyet például egy konkrét szolgáltatás
tartalmaz (a kommunikációs szolgáltatásokat is ideértve), pl. elektronikus hírlevelek, emlékeztetők,
felmérések, ajánlatok, rendezvényekre szóló meghívók stb.
16.

AZ ÖN LEHETŐSÉGEI ÉS JOGAI

Az Önnel ápolt kapcsolatunk során szeretnénk a lehető leginkább átláthatók maradni, hogy Ön tartalmas és
megalapozott döntéseket hozhasson arról, hogyan használhatjuk fel az Ön személyes adatait.
•

Az Ön választási lehetőségei, hogy miként kezdeményezzünk kapcsolatfelvételt:
Ebben a kontextusban különféle döntéseket hozhat arról, hogy miként - milyen csatornán keresztül (pl. email, levél, közösségi médiák, telefon), milyen célból és milyen gyakorisággal - lépjünk kapcsolatba
Önnel. Ehhez módosítsa az adott készüléken az adatvédelmi beállításokat, frissítse felhasználói profilját,
vagy kövesse a jelen dokumentumban is megtalálható, leiratkozásra vonatkozó útmutatást.
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Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben Ön nem él választási lehetőségével, alapértelmezésben olyan
gyakorisággal keressük meg Önt promóciós kommunikációinkkal, ahogyan azok megjelennek.
•

Az Ön személyes adatai
Ön bármikor felkeresheti Adatvédelmi Kapcsolattartónkat (ld. 3. pont "Kérés vagy kérdés esetén kivel
veheti fel a kapcsolatot?"), hogy kiderítse, milyen személyes adataival rendelkezünk, és hogy azok honnan
származnak. Bizonyos körülmények között Ön jogosult a velünk közölt személyes adatait egy gyakran
használt, strukturált gépi beolvasásra alkalmas formátumban megkapni, és azt az Ön által kiválasztott
harmadik félnek továbbítani.

•

Az Ön helyesbítései
Amennyiben hibát fedez fel személyes adataiban, vagy azokat hiányosnak, esetleg pontatlannak találja,
kérheti, hogy javítsuk vagy egészítsük ki az adatokat.

•

Az Ön korlátozásai
Önnek jogában áll korlátozni személyes adatainak kezelését (például a személyes adatai helyességének
ellenőrzéséig).

•

Az Ön kifogásai
Önnek jogában áll tiltakozni az ellen, hogy személyes adatait direkt marketing célokra használjuk fel (ha
szeretné, azt is pontosíthatja, hogy mely csatornákon, és milyen gyakorisággal kereshetjük Önt), vagy
hogy azokat hasonló célból harmadik fél részére kiadjuk.
Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását az Ön által megadott személyes adatai további kezeléséhez,
amennyiben azt jelzi az Adatvédelmi Kapcsolattartónknál (ld. 3. pont "Kérés vagy kérdés esetén kivel
veheti fel a kapcsolatot?").
•

Továbbá megkérhet bennünket, hogy töröljünk minden, Önre vonatkozó adatot (kivéve bizonyos
esetekben, pl. ha az adatok egy ügylet igazolására szolgálnak, vagy azok tárolását jogszabály írja elő).
Végezetül felhívjuk figyelmét, hogy Önnek jogában áll panaszt tenni az adatkezelő ellen az illetékes
adatvédelmi hatóságnál.
A TME mint adatkezelő vonatkozásában a Belga Adatvédelmi Hivatal az illetékes adatvédelmi
hatóság.

17.

JOGI INFORMÁCIÓK

A jelen Szabályzat előírásai kiegészítik a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok egyéb követelményeit, és
azokat nem helyettesítik. A jelen Szabályzatban foglaltak és a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok
ellentmondásai esetén az adatvédelmi jogszabályok rendelkezései az irányadók.
A Toyota bármikor módosíthatja a jelen Szabályzatot. Amennyiben ez megtörténik, értesítjük Önt a
változásokról és megkérjük, hogy olvassa el az Szabályzat legfrissebb változatát, valamint hogy igazolja vissza
annak elfogadását. Jelen Szabályzatot a www.toyota-europe.com honlapon is rendszeresen ellenőrizheti, és
tájékozódhat az esetleges változásokról.
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18.

FOGALMAK

A jelen Szabályzatban szereplő fogalmak meghatározása:
(a)

Adatkezelő: az a szervezet, amely meghatározza, hogy az Ön személyes adatai milyen célból
és milyen módon kerülnek feldolgozásra.
Eltérő tájékoztatás hiányában az adatkezelő a Toyota Motor Europe NV/SA (Avenue du
Bourget 60, 1140 Brussels, Belgium). További információkat kaphat a külön adatvédelmi
tájékoztatókkban, amelyek például egyes konkrét szolgáltatások (ideértve a kommunikációs
szolgáltatásokat) részeként, elektronikus hírlevelekben, emlékeztetőkben, felmérésekben,
ajánlatokban, eseményekre szóló meghívókban jelennek meg.

(b)

Adatfeldolgozó: az a személy vagy szervezet, amely az adatkezelő nevében feldolgozza az Ön
személyes adatait.

(c)

Adatvédelmi Kapcsolattartó: az a kapcsolattartó (pl. a Toyota által kinevezett személy az
adott területen) akihez az adatkezelőnél a jelen Szabályzattal és/vagy az Ön személyes adatainak
feldolgozásával kapcsolatos kérdéseit vagy kéréseit címezheti, és amely az ilyen jellegű
kérdéseket és kéréseket kezeli. Eltérő tájékoztatás hiányában az Adatvédelmi Kapcsolattartót a
3. pontban "Kérés vagy kérdés esetén kivel veheti fel a kapcsolatot?" foglaltaknak megfelelően
érheti el.

(d)

EGT: az Európai Gazdasági Térség (= az Európai Unió tagországai + Izland, Norvégia és
Lichtenstein).

(e)

Személyes adatok: az Önnel közvetlenül kapcsolatos vagy az Ön személyének azonosítására
alkalmas adatok, mint például a neve, telefonszáma, e-mail címe, járműve alvázszáma, földrajzi
helyzete stb.

(f)

Adatkezelés: az Ön személyes adatainak gyűjtése, azokhoz való hozzáférés és azok bármilyen
módon történő felhasználása.
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