Európai adatvédelmi szabályzat
Ez az adatvédelmi szabályzat („Szabályzat”) az Aviagen Group („Aviagen”)
vállalatcsoportnak az Európai Unió („EU”) és az Európai Gazdasági Térség területén működő
vállalataira és tevékenységeire vonatkozik. A Szabályzat lefekteti, hogy az Aviagen milyen
módon gyűjti személyes adatait és hogyan dolgozza fel azokat. A Szabályzat elfogadásával
Ön elfogadja a Szabályzatban szereplő adatvédelmi gyakorlatunkat. Azoknak az Aviagen
brojlertenyésztőknek a kapcsolatfelvételi adatai, akik kezelhetik az Ön adatait, a következő
címen érhetők el: eu.aviagen.com/contact-us/.
Az általunk gyűjtött adatok és az adatgyűjtés módja:
Az Aviagen alkalmazottjai, az ügyfeleinek és beszállítóinak dolgozó alvállalkozók, valamint
más üzletfeleink személyes adatait gyűjti. Az általunk gyűjtött adatok körébe általában
elsődleges kapcsolatfelvételi információk (például név, cím, telefonszám, e-mail-cím),
valamint a velünk való üzleti kapcsolatra vonatkozó információk tartoznak. Ezekhez az
információkhoz értékesítési, marketing- és beszerzési tevékenységeink végzése során, az
Aviagen webhelyein keresztül, valamint a különböző rendezvényeken és helyszíni
látogatásokon személyesen jutunk hozzá.
Az adatok felhasználása:
A személyes adatokat az üzleti kapcsolatok normál folyamatában (azaz értékesítési,
marketing- és beszerzési tevékenységekhez), belső pénzügyi és adminisztrációs célokra,
valamint a jogszabályoknak való megfelelés érdekében használjuk fel.
A kapcsolatfelvételi adatok abban is segítenek, hogy tájékoztassuk Önt a termékeinket és
szolgáltatásainkat érintő fontos változásokról, és tájékoztassuk Önt az Aviagen és kapcsolt
vállalkozásai által kínált más szolgáltatásokról és termékekről. Ha nem szeretné, hogy ilyen
célból felvegyük Önnel a kapcsolatot, írjon e-mailt a következő címre: info@aviagen.com.
A személyes adatokat a jelen Szabályzatban előírtaknak megfelelő módon az Aviagen
csoport más vállalatainak is átadhatjuk. Személyes adatokat nem értékesítünk.
"Cookie"-k:
Weboldalainkon cookie-kat (a böngésző által tárolt kis méretű fájlokat) használunk, amelyek
révén megérthetjük, milyen módon használják az Aviagen webhelyeit, és ennek alapján jobbá
tehetjük oldalainkat. A cookie-kkal kapcsolatos további információkért látogasson el a
következő oldalra: www.cookiecentral.com. Ha letiltja a cookie-kat, az befolyásolhatja az
Aviagen webhelyeinek használatát.
Hivatkozások:
Az Aviagen webhelye más webhelyekre mutató hivatkozásokat is tartalmazhat. Ne feledje,
hogy amikor ezekre a hivatkozásokra kattint, elhagyja oldalunkat, és egy másik webhelyre
lép. Vállalatunk nem vállal felelősséget más webhelyek tartalmáért, és javasolja, hogy mindig
olvassa el a hivatkozott webhelyek adatvédelmi szabályzatát, ezek ugyanis eltérhetnek a
miénktől.

Biztonság:
Technológiai és szervezeti intézkedéseket léptettünk életbe, amelyek célja, hogy védjék a
személyes adatokat (és más információkat) a jogosulatlan nyilvánosságra kerüléssel,
módosítással és megsemmisítéssel szemben. Egyes esetekben személyes adatait az Egyesült
Államok területén működő adatközpontunkban elhelyezett biztonságos kiszolgálókon
tároljuk.
Adatok továbbítása az Egyesült Államokba:
Az Aviagen az általa gyűjtött személyes adatokat esetenként az Egyesült Államok területén
elhelyezett számítógépeken tárolja és ott dolgozza fel. Az Egyesült Államok adatvédelmi
jogszabályai különbözhetnek annak az országnak a törvényeitől, ahol Ön él. Az Egyesült
Államokba való adattovábbítás az Aviagen vállalatai között megkötött, az Európai Bizottság
által jóváhagyott általános szerződési feltételeken alapul.
Az adatok elérése, kijavítása és törlése:
Ön jogosult hozzáférést kérni az adatokhoz, valamint kijavítani azokat (ideértve többek
között a kapcsolatfelvételi adatok megújítását is), és kérni, hogy azokat másik vállalathoz
továbbítsák. Ezenfelül kérheti személyes adatai törlését is, ugyanakkor üzleti és jogi célokból
bizonyos személyes adatait kötelesek lehetünk bizonytalan időre megőrizni, azt követően is,
hogy a kettőnk közötti üzleti kapcsolat már megszűnt. Ha ilyen irányú kérése van, írjon
nekünk az info@aviagen.com címen, vagy vegye fel velünk a kapcsolatot az Aviagen
webhelyén keresztül.
A Szabályzat módosítása:
Vállalatunk az üzletmenet vagy a jogszabályi környezet változásaival összhangban időről
időre átdolgozhatja ezt a Szabályzatot. Ha lényegi módosítást végzünk a Szabályzaton, és
birtokunkban van az Ön elérhetősége, értesíteni fogjuk.
Az Ön jogai, kapcsolatfelvételi adatok:
Ha kérdése vagy panasza van a Szabályzattal kapcsolatban, írjon nekünk az
info@aviagen.com címen, vagy vegye fel velünk a kapcsolatot az Aviagen webhelyén
keresztül. Ha valamivel nem ért egyet a személyes adatok feldolgozása során, az uniós
jogszabályok értelmében Ön jogosult panaszt tenni országa adatvédelmi hatóságainál.

