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Kiegészítő adatvédelmi információk a DSGVO 13. cikke szerint 
     

ügyfelek és végfelhasználók számára (a kiállítási standok számára 
is) 

Az adatkezelés célja 

A szakmai kapcsolati adatok tárolása és feldolgozása a szerződések teljesítése, a TRUMPF vállalatcsoport 
termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos információk átadása (reklám) céljából. Ennek során a 
reklámtevékenységre postai és elektronikus úton, a felelős személy direktmarketingre irányuló igazolható 
érdekében kerülhet sor. Amennyiben a kapcsolati adat megszerzésére valamely vásáron került sor, úgy az 
érintettek a fent említett célokból kifejezetten kérik a kapcsolatfelvételt. Az adatok ezen kívül telefonos 
elégedettségi felmérés céljából is felhasználhatók. 

A szakmai kapcsolati adatok tárolása és feldolgozása a TRUMPF vállalatcsoport termékeivel kapcsolatos 
megbízások előkészítése és lebonyolítása (a DSGVO 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja), valamint a 
törvényi előírások teljesítése (a DSGVO 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja) céljából történik. Ezen kívül az 
adatok reklámcélból is felhasználásra kerülnek (pl. e-mailekhez, telefonhívásokhoz és nyomtatott 
anyagokhoz) (a DSGVO 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja). 

Az adatok továbbadása 

Az érintettek adataihoz karbantartási célból az informatikai szolgáltatók, reklámcélból a TRUMPF 
vállalatcsoporton belül és kívül azok a vállalatok, amelyek tevékenységében az érintett felelős részt vesz, 
illetve a támogatandó szolgáltatások tekintetében a marketingszolgáltatók férhetnek hozzá. Szükség esetén 
a kérdések megválaszolása vagy a probléma kezelése érdekében az adatok más TRUMPF-vállalatokhoz 
vagy kereskedőkhöz is továbbításra kerülnek. 

Az adatok EU-n kívüli, harmadik országokba történő továbbítására egyrészt akkor kerül sor, ha azok a 
vállalatok, amelyek tevékenységében az érintett felelős részt vesz, az érintettek adatait tároló informatikai 
rendszerekhez harmadik országból férnek hozzá és ezeket az adatokat adott esetben reklámcélból 
feldolgozzák, másrészt pedig az adatok rendelkezésre bocsátása esetén.. 

Az adatok megőrzésének időtartama 

Az érintettek adatai szerződéskötés hiányában addig kerülnek megőrzése, ameddig az üzleti kapcsolat iránti 
kölcsönös érdeklődés valószínűsíthető. Általában ez az időszak legfeljebb öt év. 

Különleges információk a digitális vásárokra vonatkozóan 

Naplófájlokban, űrlapokon, letöltések alkalmával megadott adataikat gyűjtjük, amikor a digitális vásári 
platformunkat használják. A digitális kiállítási térben végzett tevékenységüket valamint az egyes 
technológiákkal termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos érdeklődésüket dolgozzuk fel törvényes 
kereteken belül reklám céljából (pl. e-mailek, telefonhívások és nyomtatott anyagok továbbítására)  (GDPR 
6. cikk 1. f.) 

 


