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Megnevezés Leírás 

Az adatkezelő személye és  
kapcsolattartási adatai 
 

Phoenix Contact GmbH & Co. KG 
Flachsmarktstr. 8 
D-32825 Blomberg 
Németország 
Tel.: +49 5235 3-00 
Fax: +49 5235 3-41200 
info@phoenixcontact.com  
 
Phoenix Contact Kft. 
H-2040 Budaörs, Gyár u. 2. 
Tel.: +36 23 501-169 
Fax: +36 23 418-438 
mail: phoenixhu@phoenixcontact.com 
 
 

Az adatvédelmi megbízott  
kapcsolattartási adatai 
 

Phoenix Contact GmbH & Co. KG 
Flachsmarktstr. 8 
D-32825 Blomberg 
Németország 
Fax: +49 5235 3-40555 
datenschutz@phoenixcontact.com 
 
Phoenix Contact Kft. 
H-2040 Budaörs, Gyár u. 2. 
Tel.: +36 23 501-169 
Fax: +36 23 418-438 
mail: phoenixhu@phoenixcontact.com 
 
 

A személyes adatok tervezett 
feldolgozásának céljai  

A PROFICLOUD használata az abban, valamint a PLCnext 
közösségben elérhető szolgáltatásokkal együtt. 
 

A feldolgozás jogalapja  
 

a GDPR 6(1)(b) pontja  
Az Ön adatainak feldolgozása a PROFICLOUD és a hozzá 
kapcsolódó szolgáltatások használatához elengedhetetlen. 
 

A feldolgozásra kerülő személyes adatok 
kategóriái  
 

• Szabadon választható felhasználói név 

• E-mail cím 

• Rendszernaplózási adatok (pl. IP cím) 
 

Az adatok forrása (eredete)  
 

Az érintettől  
 

Az adatok átadásának címzettje 
(kategóriák)  

A Phoenix Contact Csoport vállalatai a rendszer adminisztrációja 
keretében hozzáférhetnek az adatokhoz.  Ettől eltekintve az Ön 
adatai harmadik felek számára nem kerülnek átadásra. 
 
A weboldal adminisztrációjában minket támogató szolgáltatók 
hozzáférhetnek az Ön adataihoz. Azonban ezeket a 
szolgáltatókat az adatvédelmi jognak megfelelő szerződések 
(adatfeldolgozási vállalkozói szerződés) kötelezik arra, hogy az 
adatokat saját céljaikra ne használják. 
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Megnevezés Leírás 

Adatok továbbítása harmadik országba 
vagy valamely nemzetközi szervezet 
számára és az adatok védelmét biztosító 
kapcsolódó védelmi intézkedések   

Nem áll szándékunkban az adatokat harmadik országba 
továbbítani.  

Az adatok megőrzési ideje 
 

A regisztráció során bevitt adatait addig őrizzük meg, amíg Ön a 
felhasználónak az azok törlésére vonatkozó kérelmét nem 
nyújtja be hozzánk.  
 
PLCnext közösségünk olyan funkciókat tartalmaz, mint a 
fórumunkon való részvétel lehetősége, bejegyzések 
létrehozása, valamint a bejegyzésekhez való hozzászólás révén. 
Személyes felhasználói fiókját az „eltávolít” (remove) funkció 
használatával inaktiválhatja. Ebben az esetben az Ön e-mail 
címe a rendszerből teljes körűen törlésre kerül, és csak a 
szabadon választott felhasználónév kerül megtartásra, az ahhoz 
hozzárendelt ügyfélfiókon belüli felhasználói műveletek 
nyomon követhetőségének biztosítása érdekében. Így például 
az ügyfélfiókhoz tartozó további felhasználók számára továbbra 
is érthetőnek kell lennie, hogy ki milyen műveletet végzett az 
adott ügyfélfiókon belül. Felhasználói fiókjának 
megszüntetésekor az Ön közösségben jegyzett hozzászólásait 
megtartjuk, hogy a téma összefüggései továbbra is érthetőek 
maradhassanak.  
 
A rendszernaplózási adatok legkésőbb 6 hónap elteltével 
törlésre kerülnek.  
 

Az érintettek jogai: 

• a hozzáféréshez való jog 

• a helyesbítéshez, törléshez vagy a 
feldolgozás korlátozásához való 
jog  

• a feldolgozás elleni tiltakozáshoz 
való jog 

• az adathordozhatósághoz való jog  

A vonatkozó jogi követelmények teljesítése esetén Önt a 
következő jogok illetik meg: Az általunk tárolt adatokhoz való 
hozzáférés joga; az ilyen adatok helyesbítésének, törlésének és 
feldolgozásuk korlátozásának joga, ill. a feldolgozás elleni 
tiltakozáshoz való jog, továbbá az adathordozhatósághoz való 
jog.  
 

A reklamáció joga 
 

Amennyiben az Ön véleménye szerint az Ön személyes 
adatainak feldolgozása jogsértő, Ön jogosult az illetékes 
adatvédelmi felügyeleti hatóságnál reklamációt benyújtani. 
 
 

Törvényi vagy szerződéses 
adatszolgáltatási kötelezettség, valamint 
az adatszolgáltatás elmulasztásának 
esetleges következményei   
 

Ezeknek az adatoknak a megadása nélkül a PROFICLOUD és a 
közösség használata nem lehetséges.   
 

Automatikus döntéshozatal / profilalkotás 
 

Az Ön összegyűjtött adatai alapján sem automatikus 
döntéshozatalra, sem profilalkotásra nem kerül sor. 
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