JABIL ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT
Legutóbbi frissítés: 2021. január
A Jabil, Inc., leányvállalatai és kapcsolt szervezetei (együttesen „Jabil” vagy a „Vállalat”) elkötelezettek az Ön által
megadott adatok és a vállalatunk működtetése során általunk gyűjtött adatok felelős módon történő kezelése mellett.
A jelen adatvédelmi szabályzat („Szabályzat”) nyújt iránymutatást a Jabil (mint adatkezelő) gyakorlataira
vonatkozóan, és leírja ezeket az általunk online és offline gyűjtött személyes adatokkal összefüggésben, ez történhet
weboldalainkon, portáljainkon, platformjainkon, kommunikációs, tájékoztatási és oktatási funkcióinkon keresztül,
valamint ügyfeleinkkel és szállítóinkkal/kereskedőinkkel kötött megállapodásokon keresztül (együttesen
„Szolgáltatások”). Bár a jelen Szabályzat a személyes adatok globális viszonylatban folyó feldolgozásának
legszélesebb spektrumát igyekszik leírni, ezek a feldolgozási tevékenységek bizonyos joghatóságon belül, a helyi
törvények alapján korlátozottabbak lehetnek.
Megjegyzés: Ha Ön Jabil-munkavállaló, kérjük, tekintse meg a JabilWeben elérhető „Jabil Globális munkavállalói
adatvédelmi szabályzatot”, mivel ez a szabályzat nem vonatkozik az Ön személyes adataira más módon, csak az
oldal látogatójaként.
Mielőtt beküldene bármilyen adatot a Szolgáltatásokon keresztül vagy azokkal összefüggésben, kérjük, figyelmesen
olvassa át ezt a Szabályzatot. Tovább folytatjuk a jelen Szabályzat értékelését Szolgáltatásaink és ajánlataink
frissítésével és bővítésével párhuzamosan, és szükség lehet a Szabályzat ennek megfelelő módosítására. Minden
változást itt fogunk közzétenni, és Önnek időszakonként ellenőriznie kell az esetleges frissítéseket. Ha jelentős
mértékben módosítjuk a jelen Szabályzatot, akkor a törvényben előírtaknak megfelelően fogjuk értesíteni erről.
Amennyiben továbbra is használja a Szolgáltatásokat, akkor ez a frissített Szabályzat elfogadásának minősül.
I.

ÁLTALUNK GYŰJTÖTT ADATOK

Személyes adatokat többféle módon gyűjtünk, többek között: (i) a közvetlenül Ön által nekünk megadott adatok; (ii)
passzív vagy automatikus módon esetlegesen gyűjtött adatok, miközben Ön Szolgáltatásokkal lép interakcióba,
például böngészőjéről vagy eszközéről; és (iii) más forrásokon keresztül gyűjtött adatok, például közösségi oldalak,
amelyek adatokat oszthatnak meg arról, hogy Ön milyen interakciót folytat a közösségi oldalakon elhelyezett
tartalmunkkal kapcsolatban.
Ebben a szabályzatban a „személyes adat” kifejezés olyan adatra utal, amely Önt mint egyént azonosítja, vagy
alkalmas az azonosítására.
A közvetlenül Ön által nekünk megadott adatok
Személyes adatokat többféle módon gyűjthetünk Önről, többek között amikor Ön:


Munkavállalási lehetőséget keres vagy megpályáz egy állást nálunk;



A Vállalatról, termékeinkről és/vagy szolgáltatásainkról keres vagy igényel adatokat;



Regisztrál egy fiókba, vagy más olyan funkciókat használ, amelyek a részvételhez bejelentkezést
igényelnek, pl. Ügyfélportálunkon vagy Szállítói portálunkon keresztül;



Feliratkozik egy oktatási kurzusra vagy eseményre;



Kérdőívet tölt ki,vagy visszajelzést küld nekünk;



E-mailben vagy más levelezési csatornán keresztül kommunikál velünk;



Bizonyos funkciókat igényel (pl. feliratkozást blogra, hírlevelekre, frissítésekre vagy egyéb anyagokra);
vagy
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Felhasználó által létrehozott tartalmat tesz közzé, többek között bármelyik Szolgáltatásunkkal kapcsolatos
hozzászólást.

Offline is gyűjthetünk Önről adatokat, például amikor szerződéses kapcsolatba kerül velünk, és az ebből fakadó
ügyfél- vagy szállítói kapcsolat során.
A közvetlenül Ön által nekünk megadott adatok körébe tartozhat: név, kapcsolattartási adatok, beosztás, arra a
vállalatra vagy szervezetre vonatkozó adatok, amellyel Ön kapcsolatban áll; oktatással és életrajzzal kapcsolatos
részletek; a fiókjára vonatkozó felhasználónév és jelszó (ha létrehozott ilyet).
Az Ön által igénybe vehető Szolgáltatások magukban foglalhatnak egy szervezeten belül több felhasználó általi
hozzáférést és használatot biztosító portálokat. Kérjük, ne feledje, hogy az ezeken a területeken megosztott összes
információt több személy láthatja. Kérjük, legyen megfontolt és a többiekkel szemben tiszteletteljes a portálok és
más megosztott Szolgáltatások használata során. Fenntartjuk a jogot, de nem terhel bennünket kötelezettség a
Szolgáltatásaink felülvizsgálata és nyomon követése kapcsán, valamint olyan bejegyzések vagy tartalmak
eltávolítására, amelyeket mások nem megfelelőnek vagy támadó jellegűnek tekinthetnek.
Passzív vagy automatikus módon gyűjtött adatok
Eszközre/használatra vonatkozó adatok
Bizonyos adatokat automatikusan gyűjtünk azokról a számítógépről vagy eszközről (beleértve a mobileszközöket
vagy tableteket is), amelyeket Ön használ a Szolgáltatások eléréséhez vagy az azokkal folytatott interakciókhoz.
Gyűjthetünk és elemezhetünk adatokat, például (a) IP címeket, földrajzi helymeghatározási adatokat, egyedi
eszközazonosítókat, IMEI és TCP/IP címeket, és egyéb adatokat számítógépéről vagy eszköz(ei)ről, böngészője
típusairól, böngészője nyelvéről, az operációs rendszerről, mobil eszköz kiszolgáló adatairól, az államról vagy
országról, ahonnan hozzáfért a Szolgáltatásokhoz; és (b) a Szolgáltatások elérésének módjaival összefüggő adatokat,
például bármely Ön által – a mi szolgáltatásaink előtt vagy után – felkeresett weboldal URL címét, a platform
típusát, a kattintások számát, a doménneveket, kezdőoldalakat, megtekintett oldalakat és tartalmakat, és ezeknek az
oldalaknak a sorrendjét, statisztikai adatokat a Szolgáltatások használatáról, az egyes oldalakon töltött
időtartamokról, a Szolgáltatások Ön általi használatának dátumáról és időtartamáról, a Szolgáltatások Ön általi
használatának gyakoriságáról, naplózott hibákról és hasonló adatokról. Az alábbiakban kifejtettek szerint
alkalmazhatunk harmadik félként elemzésszolgáltatókat és technológiákat, beleértve a sütiket és hasonló eszközöket,
hogy segítsék ezeknek az adatoknak a gyűjtését.
Sütik vagy egyéb hasonló nyomonkövetési technológiák
A fentiekben említettek szerint sütik és más hasonló nyomonkövetési technológiák segítségével gyűjthetünk
adatokat a Szolgáltatások Ön által folytatott használatáról. A technológiák használatára vonatkozó bővebb
információkért és a rendelkezésére álló letiltási lehetőségekről, kérjük, tekintse meg a sütikre vonatkozó
szabályzatunkat.
Ne feledje, hogy módosíthatja böngészője beállításait úgy, hogy értesítse Önt, amikor sütit állítanak be vagy
frissítenek, vagy teljesen le is tilthatja a sütik használatát. Kérjük, további tájékoztatásért tekintse meg böngészője
„Súgó (Help)” részét (pl. Internet Explorer; Google Chrome; Mozilla Firefox; Apple Safari (Desktop); Apple Safari
(Mobile); vagy Android Browser).
A Flash-technológiák használatát is kezelheti, ideértve a sütiket és a helyi tárolási objektumokat a rendelkezésre álló
Flash-kezelő eszközökkel az Adobe weboldalán.
Kérjük, ne feledje, hogy bármely vagy az összes süti letiltása azt eredményezheti, hogy Ön nem fér hozzá a
Szolgáltatások bizonyos funkcióihoz vagy ajánlataihoz.
Helyinformáció
A tartózkodási helyére vonatkozóan különböző típusú adatokat gyűjthetünk, beleértve az általános adatokat (pl. IPcím, irányítószám), és konkrétabb információkat (pl. GPS-alapú funkciók a Szolgáltatások eléréséhez használt
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mobieszközökön), és ezeket az adatokat felhasználhatjuk a Szolgáltatások testreszabásához, helyalapú adatok és
funkciók segítségével. Ennek érdekében az Ön helyinformációit megoszthatjuk ügynökeinkkel és kereskedőinkkel.
Ha nem szeretné, hogy ezekkel a helyalapú funkciókat biztosítsuk Önnek, akkor eszközbeállításai segítségével
letilthatja a tartózkodási hely követését.
Más források által nyújtott információk
Önről és/vagy az Önnel kapcsolatban álló szervezetről is kaphatunk adatokat, például demográfiai adatokat és
iparági adatokat olyan harmadik felektől, amelyek marketing tevékenységgel, új ügyfelek azonosításával, állások
betöltésénél jelöltekkel segítik Vállalatunkat, és segítenek az iparági kutatások elvégzésében. Az Öntől
Szolgáltatásainkon keresztül kapott adatokat kombinálhatjuk az Önről harmadik felektől kapott adatokkal, beleértve
a közösségi oldalak hálózatait és az egyéb tartalom platformokat.
Ha Ön a Szolgáltatásokhoz harmadik félhez csatlakozás vagy bejelentkezés révén fér hozzá, például közösségi
oldalak, például Facebook, Twitter vagy LinkedIn hálózatán keresztül, akkor Ön engedélyezheti nekünk, hogy
hozzáférhessünk bizonyos profiljában megtalálható adatokhoz. Ebbe beletartozhat az Ön neve, e-mail-címe,
fényképe, neme, születésnapja, tartózkodási helye, a harmadik fél platformjához vagy a közösségi oldal fiókjához
tartozó azonosítója, felhasználói fájljai, például fényképek és videók, ismerősei listája, az Ön által követett emberek
és/vagy akik Önt követik, vagy az Ön posztjai és „lájkjai.” Ha Ön nem szeretné megosztani ezeket az adatokat,
akkor ne használja a közösségi oldalakat a Szolgáltatások elérésére. Annak leírásához, hogy ezek a közösségi
oldalak hogyan kezelik és osztják meg az Ön adatait, kérjük, tekintse meg saját adatvédelmi szabályzataikat és
felhasználási feltételeiket, amelyek között szerepel adatvédelmi beállításai módosításainak módja.
II. HOGYAN HASZNÁLJUK FEL ADATAIT?
Az Öntől és az Önről gyűjtött adatokat a következő célokkal használhatjuk fel:
















Toborzásra és munkavállalói pályázatok értékelésére;
Megkeresésére adott válaszokhoz és kérései teljesítésére;
Kapcsolattartási listáink karbantartásához;
Szolgáltatásaink kezdeményezéséhez és Önnek nyújtásához;
Kapcsolatokkal összefüggő együttműködés engedélyezésére, pl. Ügyfél vagy Szállítói portálokon keresztül;
Fiókriasztások és adminisztratív adatok Önhöz eljuttatására;
Blog cikkek, hírlevelek, marketing közlemények és egyéb tájékoztatók, vagy az esetleg Ön számára
érdekes anyagok elküldésére;
Felmérések küldésére és Öntől visszajelzések kérésére;
A Szolgáltatások tartalmának vagy funkcióinak javítására vagy új Szolgáltatások kifejlesztésére;
Az Ön számára a Szolgáltatásoknál látható tartalom személyre szabására;
A Szolgáltatásainkra nézve irányadó jogi feltételek érvényesítésére;
A Szolgáltatások adminisztrálása és hibakeresése érdekében;
Jogi és szabályozási követelményeknek megfelelés céljából;
Szerződéses kapcsolatok kezeléséhez és adminisztrációjához; és
Egyéb üzleti célok teljesítése érdekében, például iparági kutatás ajánlataink jobbá tételéhez és biztonsági
monitorozás hálózataink védelme érdekében.

III. HOGYAN OSZTJUK MEG ADATAIT?
A Jabil terméktervezés, gyártás és egyéb kapcsolódó szolgáltatások globális szolgáltatója. Az üzleti egységek és
osztályok megoszthatják egymás között az adatokat üzleti célból, például belső adminisztrációs tevékenységek,
marketing és értékesítés, kutatás-fejlesztés, tehetségmenedzsment, valamint Ön és szervezete Szolgáltatásokkal
ellátása érdekében. Nem veszünk részt olyan adatok eladására, bérlésére vagy más megosztására irányuló üzletben,
amely észszerűen azonosítja Önt harmadik felek előtt, és azok általi független felhasználásának céljából.
A leányvállalataink között és egyéb, jelen Szabályzatban leírt adatmegosztáson felül az Ön adatait a következő
körülmények között adhatjuk át és/vagy oszthatjuk meg:
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Hozzáféréssel rendelkező szolgáltatók. Az Ön adataihoz hozzáférést biztosíthatunk vagy megoszhatjuk ezeket
olyan kiválasztott, meghatalmazott harmadik félnek minősülő szolgáltatóknak/szolgáltatókkal, amelyek
támogató tevékenységeket vagy funkciókat látnak el a nevünkben, például kutatás, marketing, ügyféltámogatás,
munkaerőtoborzás és -értékelés, webes üzemeltetés, adattárolás, elemzés és feldolgozás, és jogi szolgáltatások.



Az Ön munkáltatója. Ha Ön egy Jabil-ügyfél munkavállalója, aki ügyféllel kötött megállapodásunkból
kifolyólag használja a fiókot, akkor a Szolgáltatáson keresztül nekünk megadott adatokat mi átadhatjuk
munkáltatójának, vagy előfordulhat, hogy munkáltatója közvetlenül láthatja az adatokat.



A Jabil és mások védelme. Az Ön adataihoz és/vagy bármely felhasználói tartalomhoz, amelyet beküld vagy
amelyet elérhetővé tesz a Szolgáltatásokon keresztül, hozzáférhetünk, tárolhatjuk és megoszthatjuk azokat, ha
kötelesek vagyunk vagy ha észszerűen szükséges vagy helyénvaló a következő okokból kifolyólag: (1) hogy
eleget tegyünk egy jogi eljárás követelményeinek; (2) hogy érvényesítsük a használatra vonatkozó feltételeket
vagy más Önnel kötött szerződést, beleértve ezek esetleges megsértésének kivizsgálását; (3) hogy válaszoljunk
olyan követelésekre, amelyek szerint megsértettük harmadik felek bármely tartalomhoz fűződő jogát; és/vagy
(4) hogy védjük a Jabil jogait, tulajdonát vagy dolgozói, ügynökei, kereskedői, ügyfelei és a nyilvános közösség
biztonságát. Ez magában foglalja az információk cseréjét más szervezetekkel vagy hatóságokkal, amelyek
kibertámadásokkal csalások megelőzésével, spam/malware megelőzéssel és hasonló területekkel foglalkoznak.



Üzleti átadások. Vállalatunk folyamatos fejlesztése során felvásárolhatunk más cégeket, egyesülhetünk vagy
partnerségi kapcsolatra léphetünk más cégekkel. Az ilyen tranzakciók során (beleértve az ilyen tranzakciók
tanulmányozását, pl. az átvilágítást) a felhasználói adatok az átadott eszközök részét képezhetik. Ha a Jabil
eszközeinek részét vagy egészét egy harmadik félre ruházzák át, az ügyfelekre vonatkozó adatok (beleértve az
Ön e-mail-címét), valószínűleg az átruházott üzleti eszközök közé fognak tartozni.

IV. JOGALAP ADATAI FELHASZNÁLÁSÁHOZ
Az Ön adatainak gyűjtése, felhasználása és megosztása esetén a Szabályzatban rögzítettek jogalapok a következők:


Szerződéses kötelezettség – Ahol az Ön adatainak használata az Önnel kötött szerződés általunk történő
teljesítéséhez szükséges;



Jogos érdek – Amikor az Ön adatai szükségesek jogos üzleti érdekeink érvényesítéséhez, például a
következő módokon:
-

Ügyfélszolgálat biztosításához;
Termékeink és szolgáltatási ajánlataink fejlesztése;
Tehetséges munkavállalók vonzása és benyújtott pályázatok feldolgozása;
Vállalatunk bővítése marketing és egyéb stratégiai kezdeményezések révén;
Ügyfeleink, dolgozóink és tulajdonunk védelme; és
Jogi ügyek kezelése, például a minket illető jogok megsértéseinek kivizsgálása.



Jogi kötelezettség – Amikor az Ön adatai szükségesek ahhoz, hogy eleget tegyünk a vonatkozó
törvényeknek, jogszabályoknak, jogérvényesítési vagy kormányzati hatóságok intézkedéseinek és jogi
eljárásoknak; és



Hozzájárulás – A törvényben foglaltaknak megfelelően kezelhetünk személyes adatokat az Ön
hallgatólagos vagy kifejezett beleegyezése alapján. Ha Ön adta meg a beleegyezését, azt bármikor
visszavonhatja anélkül, hogy érintené annak a feldolgozásnak a törvényességét, amelyre hozzájárulása
visszavonása előtt került sor. Beleegyezése visszavonásához kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot itt:
privacy@jabil.com.
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V. ADATOK NEMZETKÖZI SZINTŰ ÁTADÁSAI
Amikor Ön a Szolgáltatásokat használja, az adatait az Egyesült Államokba vagy esetleg más országokba küldhetik.
Nemzetközi tevékenységünk részeként kifejezetten sor kerülhet az Ön személyes adatainak bármely olyan országba
történő továbbítására, ahol létesítményünk található, vagy ahol kapcsolatban állunk szolgáltatókkal.
Az Európai Unión kívüli („European Union, EU”) adatátadások esetében némely az Európai Gazdasági Térségen
(„European Economic Area, EEA”) kívüli terület országait az Európai Bizottság elismeri, hogy megfelelő szintű
adatvédelmet biztosítanak az EEA normálnak megfelelően (ezeknek az országoknak a teljes listája itttalálható). Az
Európai Gazdasági Térségből az Európai Bizottság által nem megfelelőnek tekintett országokba történő továbbítás
esetén személyes adatai védelme érdekében észszerű lépéseket fogunk tenni, például az Európai Bizottság által
elfogadott általános szerződési feltételek alkalmazását.
Továbbá az Európai Gazdasági Térségből az Egyesült Államokba irányuló adatátvitelek biztosítása melletti
elkötelezettségünk további legitimizálása érdekében a Jabil olyan egyéb adatátviteli mechanizmusokat fog
alkalmazni, amelyeket a vonatkozó adatvédelmi törvények előírnak. Amint a tanúsítás befejeződik, a jelen
Szabályzatot frissíteni fogjuk az e keretrendszerben fennálló ígéreteinknek és kötelezettségeinknek megfelelően.
VI. ÉRINTETTEK JOGAI ÉS AZ ÖN VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉGEI
Mindig Ön választhatja ki, hogy mely személyes adatokat kíván megadni nekünk (ha van ilyen). Azonban ha úgy
dönt, hogy bizonyos adatokat nem ad meg, akkor ez érintheti a Szolgáltatásokkal kapcsolatos élményeit és
hozzáférését. Még egyszer hangsúlyozzuk, hogy az Ön adataira irányuló gyűjtés korlátozására és a letiltásra
vonatkozó lehetőséget az 1. részben „Az általunk gyűjtött információk” (fent) között olvashatja, míg további
részleteket a sütikre vonatkozó szabályzatban talál.
Ha megadja nekünk elérhetőségeit, akkor felvehetjük Önnel a kapcsolatot, hogy tájékoztassuk olyan termékeinkről,
szolgáltatásainkról és eseményeinkről, amelyeket az Ön számára érdekesnek vélünk. Ha már nem szeretne
folyamatosan ilyen marketinggel kapcsolatos közleményeket kapni tőlünk, letilthatja ezeket úgy, hogy követi az
esetleges ilyen üzenetekben megadott, leiratkozásra vonatkozó utasításokat vagy ha kapcsolatba lép velünk emailben ezen a címen: privacy@jabil.com. Megkeresésére (megkereséseire) válaszolni fogunk és amint
gyakorlatilag lehetséges, teljesítjük a kérését.
Amennyiben használja a Szolgáltatás azon funkcióit, amelyek fiókba történő bejelentkezést igényelnek, bizonyos
személyes adatait felülvizsgálhatja és frissítheti úgy, hogy belép a saját fiókjába. Ha további segítségre van
szüksége, felveheti velünk a kapcsolatot e-mailben itt: privacy@jabil.com. Olyan helyzetekben, amikor
ügyfélkapcsolat vagy üzleti tranzakció részeként rendelkezünk adataival, a kérést az érintett ügyfélhez irányíthatjuk
és együttműködünk a kérés kezelésében, ez mindig az adott ügyféllel kötött egyedi szerződéses megállapodástól
függ.

Továbbá az EU-n belül és némely más joghatóság területén tartózkodó személyt bizonyos törvényben rögzített
jogok illetnek meg az Ön által nekünk megadott személyes adatokhoz való hozzáférést illetően. Ha azt szeretné
igényelni, hogymegtekintse, helyesbítse, frissítse, korlátozza, kifogást emeljen vagy törölje a korábban Ön által
nekünk megadott személyes adatokat, vagy ha személyes adatai elektronikus formában történő átadását szeretné
igényelni másik cégnek átadás céljából (amennyiben a vonatkozó törvények biztosítják az Ön számára az
adathordozhatóság jogát), felveheti velünk a kapcsolatot e-mailben itt: privacy@jabil.com. Az itt leírt jogok
korlátozások tárgyát képezik és kivételek is előfordulhatnak a vonatkozó törvényeknek megfelelően.
Megkeresésére (megkereséseire) a vonatkozó törvényeknek megfelelően válaszolni fogunk, és amint gyakorlatilag
lehetséges, teljesítjük a kérését.
A Jabil már kinevezett egy adatvédelmi tisztviselőt (Data Protection Officer, DPO), akinek az elérhetősége a
következő:
• e-mailben: DPO.Jabil@twobirds.com
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• postai úton: Bird & Bird DPO Services SRL, Avenue Louise 235 b 1, 1050 Brussels, Belgium.
A fenti jogokon kívül az Európai Gazdasági Térségben polgárainak jogában áll panaszt tenni az illetékes felügyeleti
hatóságnál. Azonban arra bátorítjuk, hogy először velünk vegye fel a kapcsolatot, és mi minden tőlünk telhetőt
megteszünk, hogy a vonatkozó törvényeknek megfelelően oldjuk meg felvetett problémáját.
VII.

BIZTONSÁG

Az iparág által elfogadott adminisztratív, műszaki és fizikai biztonsági intézkedéseket tettünk, hogy adatait védjük
az elvesztéssel, visszaéléssel és/vagy módosítással szemben. Azonban nem tudjuk garantálni,és nem garantáljuk,
hogy ezek az intézkedések teljes biztonságot fognak nyújtani. Nem létezik teljes biztonságot nyújtó internet,
vezeték nélküli és/vagy elektronikus adatátvitel. Továbbá nem vállalunk felelősséget az olyan adatok biztonságáét,
amelyeket nem az ellenőrzésünk alatt álló hálózatokon keresztül továbbít nekünk.
Ha Ön létrehozott a Szolgáltatásokkal kapcsolatos fiókot, javasoljuk, hogy rendszeresen módosítsa jelszavát. Önt
terheli felelősség az Ön fiókjára vonatkozó felhasználónév és jelszó biztonságának megőrzésénél. Ha úgy véli,

hogy a fiókjához tartozó felhasználónevet és/vagy jelszót ellopták, vagy mások tudomására
jutott, azonnal fel kell vennie velünk a kapcsolatot itt: privacy@jabil.com, és azonnal meg kell változtatnia a
jelszavát. Nem terhel bennünket felelősség azért, ha valaki más hozzáfér fiókjához (fiókjaihoz) az
Öntől kapott információk alapján.
VIII.

ADATOK MEGŐRZÉSE

Az Ön adatait nem tároljuk hosszabb ideig, mint ameddig szükséges a feldolgozás céljainak eléréséhez. Például
feldolgozunk személyes adatokat marketing céljából vagy az Ön beleegyezése alapján, addig végezzük a
feldolgozást, amíg erre megkér bennünket és még utána egy kis ideig (hogy legyen időnk teljesíteni a kérését). Azt a
tényt is tartósan megőrizzük, hogy Ön a további direkt marketing küldemények mellőzését kérte tőlünk vagy adatai
feldolgozását, így a jövőben tiszteletben tarthatjuk kérését. Az adatok megőrzésének időtartama attól a céltól függ,
amelynek érdekében az adatokat gyűjtöttük és felhasználjuk és/vagy a vonatkozó törvényektől.
IX.

MÁS OLDALAKRA ÉS SZOLGÁLTATÁSPKHOZ VEZETŐ HIVATKOZÁSOK

A Szolgáltatásokban szerepelhetnek harmadik felek weboldalaira, alkalmazásaira és más szolgáltatásokra vezető
hivatkozások vagy „keretek”. Kérjük, ne feledje, hogy nem vállalunk felelősséget ezeknek az egyéb oldalaknak és
szolgáltatásoknak az adatvédelmi gyakorlataiért. Bátorítjuk felhasználóinkat, hogy legyenek tudatában, amikor
elhagyják Szolgáltatásainkat, és olvassák el az összes olyan általuk felkeresett oldal adatvédelmi nyilatkozatát,
amely gyűjti az adataikat.
X.

GYERMEKEKRE VONATKOZÓ ADATOK

A Szolgáltatásokat nem 18 év alatti gyermekeknek szánjuk, és a 18 év alatti gyermekek nem használhatják a
Szolgáltatásokat. Konkrétabban ha felfedezzük, hogy bármilyen „személyes adatot” (a gyermekek személyiségi
jogainak online védelméről szóló törvényben (Children’s Online Privacy Protection Act) meghatározottak szerint)
kaptunk egy 13 év alatti gyermektől, ami a jelen Szabályzat megsértését jelenti, ésszerű lépéseket fogunk tennie az
adatok lehető leghamarabb történő törlése érdekében. Ha úgy véli, hogy bármely 13 év alatti személytől
vagy személyről rendelkezünk adatokkal, kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk ezen a címen:
privacy@jabil.com.
XI.

JELEN SZABÁLYZAT VÁLTOZÁSAI

Fenntartjuk a jelen Szabályzat módosításának jogát, hogy az tükrözhesse a törvények, saját adatgyűjtési és
felhasználási gyakorlatainkat, Szolgáltatásaink jellemzőit vagy a technológia fejlődései. Kérjük, hogy időnként
ellenőrizze ennek az oldalnak a változásait. Amennyiben a jelen Szabályzat módosításainak közzétételét követően
továbbra is használja a Szolgáltatásokat, akkor ez a változások elfogadásának minősül.
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XII.

JELEN SZABÁLYZATTAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

Ha bármilyen kérdése merül fel a jelen Szabályzattal kapcsolatban, felveheti velünk a kapcsolatot e-mail-ben:
privacy@jabil.com.

