
  

ADATVÉDELMI 
NYILATKOZAT 
 

Ez az általános adatvédelmi nyilatkozat 2020. január 1. naptól érvényes. 

Utoljára frissítve: 2019. december 11. 

 

Személyes adatainak védelme fontos számunkra. 
 
Személyes adatainak védelme fontos számunkra, és célunk, hogy  megismerje az  

Ön személyes adatainak gyűjtésére és kezelésére vonatkozó gyakorlatunkat.  

Ez az adatvédelmi nyilatkozat ismerteti, hogyan kezeljük az Öntől az alábbi csatornákon  
keresztül kapott személyes adatokat: 

•  A Recruitment  webhelyen keresztül, illetve az adatvédelmi nyilatkozatban 
meghatározott más rendszereken és alkalmazásokon (továbbiakban: Hely) 
keresztül átadott személyes adatok. 

Az ExxonMobil rendelkezésre bocsát további olyan adatvédelmi nyilatkozatokat, 

amelyek bizonyos személyes adatok specifikus használatára vonatkoznak.  Például, 

további tájékoztatásokat küldünk létesítményeink látogatóinak, beszállítóinknak, 

állásainkra pályázóknak, a specifikus mobilalkalmazások használóinak, illetve hűségkártyaprogramjaink résztvevőinek. Az illetékes ExxonMobil 

társvállalatok fogják feldolgozni a személyes adatokat a specifikus használatokhoz nyújtott adatvédelmi tájékoztatókkal összhangban.  Ha ezek az 

tájékoztatók vonatkoznak Önre, javasoljuk, hogy gondosan olvassa el azokat. Az ide vonatkozó tájékoztatókhoz, illetve az ExxonMobil 

adatvédelmi programjához vezető hivatkozásokat megtalálhatja itt.  

Az adatvédelmi nyilatkozatban bizonyos definiált kifejezéseket használunk. A definiált kifejezések jelentésének megértése céljából olvassa el a 
Definiált kifejezések c. 13. szakaszt. 
 

Ezen adatvédelmi nyilatkozat célja az, hogy 
tájékoztassa Önt az alábbiakról:  
 
1. Érintettek, akik számára ez az adatvédelmi 
nyilatkozat készült 
2. Az adatkezelőként személyes adatokat gyűjtő 
ExxonMobil társvállalat identitása 
3. Az ExxonMobil megfelelősége az adatvédelmi 
törvényekkel 
4. Személyes adatok gyűjtése 
5. Sütik és célzott reklám 
6. Személyes adatok közlése harmadik felekkel 
7. Személyes adatok nemzetközi továbbítása 
8. Személyes adatok pontossága 
9. Az egyén jogai 
10. Automatizált döntéshozatal 
11. Adatok megőrzése 
12. Kérdések és panaszok 
13. Definiált kifejezések 
14. Az adatvédelmi nyilatkozat megváltoztatása 
 

https://corporate.exxonmobil.com/Global-legal-pages/Our-privacy-policies/


  

1. ÉRINTETTEK, AKIK SZÁMÁRA EZ AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT KÉSZÜLT 
 

Ez az Adatvédelmi nyilatkozat az alábbiakhoz szól: 

• a Hely látogatói; 

• az Adatvédelmi nyilatkozatot tartalmazó vagy arra hivatkozó elektronikus vagy más kommunikációk átvevői; és 

• olyan egyének, pl. ügyfelek vagy külső érdekelt felek, akikkel az alábbi 2. szakaszban felsorolt adatkezelő(k) üzleti kapcsolatban van(nak).  

Gyerekektől származó információ 

ExxonMobil nem törekszik a Hely használatával arra, hogy személyes adatokat gyűjtsön kiskorúaktól vagy kiskorúakról (a fogalom érvényes 

törvény szerinti meghatározása alapján). Az ExxonMobil nem értékesíti kiskorúak személyes adatait megfelelő jogalap és felhatalmazás nélkül. 

Vissza a tartalomjegyzékhez 

2. AZ ADATKEZELŐKÉNT SZEMÉLYES ADATOKAT GYŰJTŐ EXXONMOBIL TÁRSVÁLLALAT 
IDENTITÁSA  
 

Az üzleti tevékenységeire vonatkozóan a Helyet üzemeltető ExxonMobil társvállalat a Helyen keresztül gyűjtött személyes adatok adatkezelője. 

Ha szerződéses vagy más üzleti kapcsolata van az ExxonMobil egyik társvállalatával, az ilyen társvállalat azoknak a személyes adatoknak az 

adatkezelője, amelyeket a kapcsolat során Öntől gyűjtött.   

Kérjük, kérdések esetén vegye fel a kapcsolatot az alábbival: data.privacy.office@exxonmobil.com.  

A személyes adatok adatkezelőjeként tevékenykedő ExxonMobil társvállalatok továbbíthatják az összes személyes adatot vagy azok egy részét 

olyan ExxonMobil társvállalatoknak világszerte, amelyek a személyes adatok védelmének nem megfelelő szintjét nyújtó harmadik országban 

találhatók. A továbbítások az alábbi 7. szakasszal összhangban történnek.  

Vissza a tartalomjegyzékhez 

mailto:data.privacy.office@exxonmobil.com


  

3. AZ EXXONMOBIL MEGFELELŐSÉGE AZ ADATVÉDELMI TÖRVÉNYEKKEL   
Az ExxonMobil elkötelezett arra, hogy a személyes adatokat törvényes módon gyűjtse és használja.  

Az ExxonMobilnál biztosítjuk azt, hogy ha feldolgozzuk a személyes adatait, akkor az adatfeldolgozás megfelel az adatvédelmi törvénynek.  
Az EEA (Európai Gazdasági Térség), UK (Egyesült Királyság) és Svájc esetén ez azt jelenti, hogy az ExxonMobil különösképpen felméri, hogy az EU 
általános adatvédelmi törvény rendelkezései és a megfelelő törvény értelmében van-e jogosultsága (jogi alapja) és milyen jogosultsága van a 
személyes adatok feldolgozására. A feldolgozás indoklása, a helyzettől függően, az alábbiakat foglalhatja magában: 

o Az ExxonMobil jogos üzleti érdeke, hacsak az ilyen érdeket nem hatálytalanítják az egyén érdekei vagy alapvető jogai és 
szabadságjogai, és/vagy  

o Azon szerződés teljesítése, amelynek az egyén résztvevője, és/vagy 
o Megfelelőség az ExxonMobilra vonatkozó jogi kötelezettségnek, és/vagy 
o Az egyén létfontosságú érdekeinek védelme céljából, és/vagy 
o Az Ön hozzájárulása személyes adatainak feldolgozásához egy vagy több specifikus célból. Ebben az esetben hozzájárulását bármikor 

visszavonhatja.  

Kérjük, bizonyos adatfeldolgozási tevékenységekre, a feldolgozás céljaira és a specifikus személyes adatokra vonatkozó további információért 
nézze meg a táblázatot a 4. szakaszban.  

Egyének tiltakozhatnak személyes adataik feldolgozása ellen, és a tiltakozásokat gondosan figyelembe vesszük, ahol azt a törvény megkívánja. 
Kérjük, személyes adatainak feldolgozási módjával kapcsolatos jogaira vonatkozó további információért nézze meg a 9. szakaszt és/vagy vegye 
fel a kapcsolatot az ExxonMobil adatvédelmi irodával a data.privacy.office@exxonmobil.com címen. 

Vissza a tartalomjegyzékhez 

4. SZEMÉLYES ADATOK GYŰJTÉSE  
Ebben a táblázatban ismertetjük a Helyen keresztül, illetve üzleti kapcsolatunk viszonylatában gyűjtött információk kategóriáit. Ahol van ilyen, 

ismertetjük az információ használatának és feldolgozásának célját és jogi alapját.  

Ha az ExxonMobil jogos érdekeire támaszkodik személyes adatai feldolgozásának jogi alapjaként, az ExxonMobil biztosítani fogja, hogy ezek az 

érdekek nem hatnak ki aránytalanul és károsan az egyén jogaira és szabadságjogaira.  

mailto:data.privacy.office@exxonmobil.com


  

Ha az ExxonMobil egy egyén hozzájárulására támaszkodik személyes adatok feldolgozásának jogi alapjaként, akkor az egyének bármikor 

visszavonhatják hozzájárulásukat. Azok a látogatók, akik vissza szeretnék vonni hozzájárulásukat, értesítsenek minket a 

data.privacy.office@exxonmobil.com címen, és mi leállítjuk személyes adataik feldolgozását az ésszerűen lehetséges legrövidebb időn belül. 

 

Személyes adatok 

kategóriái   

Személyes adatok 

feldolgozásának üzleti 

célja 

Az adatkezelés jogi 

alapja, ha van 

Források kategóriái Azon harmadik felek 

kategóriái, akikkel 

megosztjuk az 

információt, ha vannak 

ilyenek 

Az Ön által megadott 

személyes adatok többek 

között az alábbiakat 

foglalják magukban: név, 

cím/beosztás, születési 

idő, születési hely, 

kapcsolatfelvételi adatok 

(e-mail-cím is), bizonyos 

feladatok elvégzésére 

irányuló képességek vagy 

azok hiánya, 

rendelkezésre állás 

dátuma, állampolgárság, 

lakóhely, önéletrajz, 

képzés- és 

karrierelőzmények, 

alkalmazási előzmények, 

alkalmazási állapot, 

munkavégzésre 

jogosultság igazolása 

(munkavállalási engedély), 

Toborzási célból ez 
magában foglalhatja az 
Önnel történt levelezést 
pályázatának tekintetbe 
vételére és választási 
eljárásunkra vonatkozóan, 
pl. abból a célból, hogy 
értesítsük Önt a pályázat 
zárási dátumairól, a 
várható toborzási 
eseményekről stb.   

 

Az adatkezelés szükséges 
az ExxonMobil számára a 
munkaszerződés 
megkötése és teljesítése 
előtt. 

Az ExxonMobil jogos 
üzleti érdeke a személyes 
adatok feldolgozása a 
jelöltek kiválasztása és 
általában a toborzási 
eljárás végrehajtása 
céljából. 

Szükséges az 
ExxonMobilra vonatkozó 
törvényes 
kötelezettségeknek való 
megfelelés céljából. 

A pályázat benyújtása 

teljesen önkéntes. 

Pályázat benyújtásával 

megerősíti önkéntes 

Ezt az információt 

automatikusan gyűjtjük, 

közvetlenül Öntől vagy 

azoktól a vállalatoktól, 

akik segíthetnek nekünk 

üzleti céljainkkal 

kapcsolatban. 

  

Ezt az információt 

megoszthatjuk a 

beszállítókkal, akik 

segíthetnek nekünk üzleti 

céljaink 

megvalósításában. 

mailto:data.privacy.office@exxonmobil.com


  

nem, hobbik és 

érdeklődési kör, 

személyazonosító 

dokumentumra vonatkozó 

információ, IP-cím, nyelvi 

készségek, családi állapot, 

szervezeti tagság 

(nonprofit, szerep a 

közösségben), igazgatóság 

profitra dolgozó és nem 

társult szervezetben, 

fénykép (az 

önéletrajzban), videó, 

munkavállalási 

engedélyek stb., 

ajánlólevél, jelölt profilja, 

képesítés, toborzási 

dokumentáció, fizetéssel 

kapcsolatos információ, 

készségek és szakértelem, 

professzionális célból a 

közösségi médián 

megadott információ.   

hozzájárulását ahhoz, 

hogy az ExxonMobil az 

adatvédelmi 

nyilatkozatával 

összhangban feldolgozza 

személyes adatait. 

Személyes adataim 

feldolgozása szükséges 

annak meghatározására, 

hogy alkalmas vagyok az 

ExxonMobilnál való 

munkavégzésre.  

A helyen tett látogatások 

száma, a Helynek mely 

részét választják a 

látogatók, elemzések a 

felhasználó 

viselkedésének mérésére 

és megfigyelésére, és az 

eszköz képernyőjének a 

Az Ön Helyünkre 

vonatkozó 

tapasztalatának javítása 

és testre szabása. 

Az ExxonMobil jogos 

üzleti érdeke a Helyen 

nyújtott tartalom 

relevanciájának javítása, 

valamint a Hely 

meglátogatásakor kapott 

szolgáltatások 

minőségének biztosítása. 

Ezeket az információkat 

automatikusan gyűjtjük, 

közvetlenül Öntől vagy 

azoktól a vállalatoktól, 

akik segíthetnek nekünk 

üzleti céljainkkal 

kapcsolatban. 

N/A 



  

mérete. Kapcsolatfelvételi 

adatok (nevek, címek, e-

mail-címek és 

telefonszámok), a Hely 

megszemélyesítése, 

kitöltött rendelési űrlap, 

versenyrészvétel, 

felmérésre adott 

visszajelzés és más 

információ, amit esetleg 

megad nekünk. 

  

Hozzáférési engedélyek, 

hitelesítési információk, 

üzleti kapcsolatfelvételi 

adatok, 

bejelentkezési/rendszer 

azonosító, név, preferált 

nyelv, beosztás és IP-cím. 

Annak érdekében, hogy 

Önt a Hely engedélyezett 

felhasználójaként 

azonosítsuk az ügyfélfiók 

és a Hely információ 

kezelése céljából. 

Az ExxonMobil jogos 

üzleti érdeke az Ön 

személyazonosságának és 

hozzáférési engedélyeinek 

validálása annak 

biztosítása céljából, hogy 

csak jóváhagyott 

felhasználók férjenek 

hozzá a Helyhez. 

Ezt az információt 

automatikusan gyűjtjük, 

közvetlenül Öntől vagy 

azoktól a vállalatoktól, 

akik segíthetnek nekünk 

üzleti céljainkkal 

kapcsolatban. 

Ezt az információt 

megoszthatjuk a 

beszállítókkal, akik 

segíthetnek nekünk üzleti 

céljaink 

megvalósításában. 

A webhelyen tett 
látogatások száma, a 
Helynek mely részét 
választják a látogatók, és 
az eszköz képernyőjének a 
mérete. 

Az ebben az értesítésben 
hivatkozott személyes 
adatok bármelyike, 
feltéve, hogy az 
információ megfelelően 

Elemzési és statisztikai 

célból. 

Az ExxonMobil jogos 

üzleti érdeke a Hely 

relevanciájának 

biztosítása, az 

ügyfélélmény, illetve az 

ExxonMobil javak és 

szolgáltatások javítása, 

valamint termékeink és 

szolgáltatásaink 

reklámozása. 

Ezt az információt 

automatikusan gyűjtjük, 

közvetlenül Öntől vagy 

azoktól a vállalatoktól, 

akik segíthetnek nekünk 

üzleti céljainkkal 

kapcsolatban. 

N/A 



  

álnevesített vagy 
anonimizált a vonatkozó 
törvény előírásai alapján. 

5. SÜTIK ÉS CÉLZOTT REKLÁM 
A számítógépén a Hely meglátogatásakor elhelyezett információ 

Használunk sütiket és más helyi technológiákat vagy fájlokat, pl. pixelek, címkék, webjelzők és (néha „flash sütiknek” is nevezett) helyi 

megosztott objektumok, amelyeket a számítógépén vagy mobil eszközén tárolunk a Hely meglátogatásakor. A számítógépén vagy mobil 

eszközén tárolt sütik és fájlok megkönnyítik a Hely Ön általi használatának testre szabását, és segítenek abban, hogy ne kelljen az adatait minden 

látogatás alkalmával újra beírnia. Kitörölheti ezt az információt, vagy blokkolhatja a számítógépről.  A flash sütik nemcsak a böngészőt, hanem az 

eszköz egyéb különböző részeit is használhatják, ami azt jelenti, hogy Ön esetleg nem lesz képes ellenőrizni ezek használatát a böngésző 

eszközeivel és beállításaival.  Kérjük, a flash sütik kezelésére vonatkozó további információért keresse fel az Adobe Flash Player webhelyet.  

Megjegyzés: átkerül egy harmadik fél webhelyére. 

Ha szeretne többet megtudni arról, hogy hogyan utasíthatja el a sütiket, kérjük, kattintson ide (megjegyzés: átkerül egy harmadik fél 

webhelyére). 

Harmadik feleket használunk a hely használatának megfigyelésére és a hely használatára vonatkozó elemzések elkészítésére. Velük között 

szerződésünk értelmében ezek a harmadik felek felhasználhatják az ilyen információt üzleti céljaikra.  

Az elemzések használatára, illetve az általunk a számítógépére vagy mobil eszközére helyezett sütikre és fájlokra, valamint azok törlésére és 

blokkolására vonatkozó további információért nézze meg a Süti nyilatkozatot a vonatkozó Helyen.  

Ne feledje el, hogy bizonyos javak vagy szolgáltatások esetleg nem állnak rendelkezésre, ha úgy dönt, hogy nem adja meg a szükséges személyes 

adatokat. 

Vissza a tartalomjegyzékhez 

Célzott reklám, illetve hogyan használjuk a közösségi média webhelyeket 

A Hely segítségével gyűjtött információt felhasználhatjuk arra, hogy segítse online reklámjaink kezelését.  Például, a Helyről gyűjtött információt 

felhasználhatjuk arra, hogy termékeinkre és szolgáltatásainkra vonatkozó hirdetéseket mutassunk Önnek más webhelyek (pl. harmadik fél 

közösségi média webhelyek, híreket szolgáltató webhelyek és (video) keresőmotorok meglátogatásakor. Erre a célra harmadik fél hirdetési 

https://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html
http://www.allaboutcookies.org/


  

technológiát használunk. Ha szeretne többet megtudni a harmadik fél reklámszolgáltató technológiákról, illetve arról, hogy hogyan blokkolhatja 

az ilyen technológiát, kérjük, keresse fel a YourOnlineChoices.Com webhelyet.  Megjegyzés: átkerül egy harmadik fél webhelyére. 

Helyünk hivatkozásokat is nyújt más webhelyekhez.  Ez magában foglalhat közösségi csatlakozást a Facebook, Twitter, YouTube és más közösségi 

média felé. Abban az esetben, ha bizonyos statisztikai információt kapunk az ezeken a hivatkozásokon vagy közösségi csatlakozásokon keresztül 

történő átkattintásokról, akkor az ilyen statisztikai információt az érvényes törvényekkel összhangban fogjuk kezelni. Amikor rákattint a 

hivatkozásokra vagy közösségi csatlakozásokra, online csatolás jön létre a böngésző és a vonatkozó webhelyek szerverei között, és ennek 

eredményeként ezek a webhelyek bizonyos személyes adatokat gyűjthetnek. Ezek a webhelyek nincsenek az ExxonMobil tulajdonában, azokat 

nem ellenőrzi és nem tartja fenn. Javasoljuk, hogy gondosan nézze meg ezen további webhelyek adatvédelmi irányelveit, és vegye fel a 

kapcsolatot az üzemeltetővel, ha problémái vagy kérdései vannak. Az ExxonMobil nem felelős azért, ahogyan mások kezelik a személyes 

adatokat, és nem tesz kijelentéseket, illetve nem nyújt garanciákat ezen helyek adatvédelmi irányelveire vagy webhelyeik tartalmának 

pontosságára vonatkozóan.  

Hasonlóképpen, az ExxonMobil nem felelős egyetlen olyan webhely irányelveiért vagy gyakorlataiért sem, amelyhez Ön a mi Helyünkön 

keresztül csatlakozott.   

Annak érdekében, hogy javítsuk alkalmazásokon keresztüli tapasztalatait, a Helyen keresztül gyűjtött információt felhasználhatjuk arra, hogy 

elemezzünk a kapcsolatot aközött, ahogyan Ön a Helyet és az egyéb alkalmazásokat (pl. mobil fizetési alkalmazásunk) használja a Hely vagy az 

alkalmazások elérésére használt különböző típusú eszközökön. Ennek érdekében sütifájlokat és más tárolási technológiákat használunk a 

Helyünkön ezzel az Adatvédelmi nyilatkozattal és a Helyen lévő süti nyilatkozattal összhangban.   

Vissza a tartalomjegyzékhez 

6. SZEMÉLYES ADATOK KÖZLÉSE HARMADIK FELEKKEL 
Szerződtetünk más vállalatokat és személyeket, hogy nevünkben lássanak el bizonyos funkciókat. Ezek hozzáférhetnek a személyes adatokhoz 
ezen üzleti célok megvalósítása céljából.  

Például, az ExxonMobil megoszthatja személyes adatait beszállítókkal, hogy lehetővé tegye az ExxonMobil számára a rendelések teljesítését és a 

szállítások végrehajtását, postai csomagok és e-mail küldését, ügyféllisták kezelését, adatok elemzését, marketing segítség nyújtását, webhelyek 

befogadását, hitelkártyás fizetések feldolgozását, illetve ügyfélszolgálat nyújtását és javítását. Továbbá, az interneten keresztüli kommunikáció, 

valamint információ, termékek és szolgáltatások küldése Önnek szükségszerűen magában foglalja azt, hogy személyes adatai áthaladnak 

harmadik feleken, illetve kezelésüket azok végzik. 

https://www.youronlinechoices.com/


  

Ezek a szolgáltatók üzleti céljaink teljesítése céljából hozzáférhetnek az Ön személyes adataihoz, de nem használhatják azokat más célokra.  

Mielőtt bármilyen adat megosztásra kerül szolgáltatókkal, írásos megállapodást kötünk velük, amely megkívánja tőlük, hogy: (1) felhatalmazás 
nélkül nem közölhetnek semmilyen személyes adatot; (2) a személyes adatokat csak a megadott célokra és csak az ExxonMobiltól kapott 
utasításoknak megfelelően használhatják; (3) csak addig őrizhetik meg a személyes adatokat, ameddig szükséges, vagy a vállalati érdekek 
védelme céljából; és (4) megfelelő és helyénvaló biztonsági intézkedéseket tesznek.  

Bizonyos feltételek mellett az ExxonMobil közli a személyes adatokat beszállítókkal, többek között az illetékes hatóságokkal, jogi tanácsadókkal, 
az Exxon, Mobil vagy Esso márkájú benzinkutak üzemeltetőivel, a fizetési és hűségkártya kibocsátóival és más szerződéses felekkel. Ezek a 
beszállítók saját nevükben dolgozzák fel a személyes adatokat, például: ha a törvény megkívánja, az ExxonMobil jogainak védelme érdekében, 
vagy egyéni panaszok vagy kérelmek kezelése céljából. Információját megoszthatjuk vagyontárgyak átvitelével kapcsolatosan, vagy ha másképp 
részei vagyunk a cégegyesítésnek vagy átvitelnek. Csak akkor osztunk meg személyes adatokat beszállítókkal, pl. ExxonMobil forgalmazókkal 
abból a célból, hogy termékeiket és szolgáltatásaikat ajánlhassák Önnek, ha a megfelelő törvény ezt engedélyezi és Ön szükség szerint 
hozzájárult.  

Az ExxonMobil nem ad el személyes információt harmadik feleknek, sem most, sem a jövőben. Az ExxonMobil engedélyezi harmadik feleknek 
információ gyűjtését a Helyeinken keresztül (például sütik segítségével), hogy termékeinkre és szolgáltatásainkra vonatkozó hirdetéseket 
mutathassanak, amikor a felhasználó más webhelyeket keres fel. Ahol a törvény megkívánja, kérni fogjuk hozzájárulását, mielőtt megtörténik 
ilyen információ gyűjtése Helyeinken keresztül. A harmadik felek felhasználhatják az információt más termékek és szolgáltatások érdeklődésen 
alapuló reklámozására. A hirdetések a felhasználók online tevékenységein alapulnak az idők során és különböző webhelyeken, szolgáltatásokon 
és eszközökön át („érdeklődésen alapuló hirdetés”). Süti nyilatkozataink információt adnak arról, hogy mely harmadik felek gyűjtenek 
információt a Helyen keresztül érdeklődésen alapuló hirdetés céljából. Javasoljuk, hogy nézze meg a harmadik felek adatvédelmi irányelvét.  

Vissza a tartalomjegyzékhez 

7. SZEMÉLYES ADATOK NEMZETKÖZI TOVÁBBÍTÁSA 
7.1 Továbbítás társvállalatok között 

Az illetékes ExxonMobil társvállalat, aki az adatkezelő, elérhetővé teheti a személyes adatokat más ExxonMobil társvállalatok számára, és az 

érvényes törvényekkel megegyezően átviheti a személyes adatokat részben vagy teljes egészében a világ sok részén megtalálható ExxonMobil 

szerverekre.  

Korlátozások vannak érvényben személyes adatok továbbítására az EEA-ból, UK-ból és Svájcból ezen területeken kívül található címzettek 

számára. Az ExxonMobil lépéseket tett annak érdekében, hogy a személyes adatok megfelelő szintű adatvédelemben részesüljenek minden 



  

ExxonMobil helyszínen. Ezek a lépések magukban foglalják azt, hogy az ExxonMobil társvállalatok egymás között társvállalati egyezményeket 

kötnek, amelyek tartalmazzák az EU „Általános szerződéses záradékokat”.  

Az EU Általános szerződéses záradékokat jóváhagyta az Európai Bizottság és az illetékes európai hatóságok, mivel azok megfelelő védelmet 

nyújtanak a személyes adatok az Európai Gazdasági Térség (EEA), az Egyesült Királyság (UK) és Svájc területén kívülre történő átvitele esetén.  

Vissza a tartalomjegyzékhez 

7.2 Továbbítás harmadik feleknek 

Személyes adatok továbbításakor az ExxonMobil óvintézkedéseket vezet be annak biztosítására, hogy a címzett megfelelően védje a személyes 

adatokat. Ha a személyes adatokat az EEA, UK és Svájc területén kívülre továbbítják, az ExxonMobil az alábbiakra támaszkodik: (1.) EU „Általános 

szerződéses záradékok”, (2.) szerződés szerinti óvintézkedések, amelyek kötelezőek az ExxonMobil társvállalatok által szerződtetett, az EEA, UK 

vagy Svájc területén kívüli címzettek számára (úgynevezett előre továbbítás), és (3.) helyi törvények által megkívánt védelem olyan országban 

alapított átvevő számára, amelyet az EU Bizottság megfelelőnek ítélt. Ahol ez engedélyezett és alkalmazható, az egyén hozzájárulására fogunk 

támaszkodni. 

A specifikus továbbítási mechanizmusokra vonatkozó további információért, többek között ideértve az ExxonMobil által bevezetett, meglévő 

óvintézkedéseket, vegye fel a kapcsolatot az alábbival: data.privacy.office@exxonmobil.com. 

Vissza a tartalomjegyzékhez 

8. SZEMÉLYES ADATOK PONTOSSÁGA 
Az ExxonMobil igyekszik az általa gyűjtött személyes adatok pontosságát és teljességét megőrizni. Az ExxonMobil az egyénekre támaszkodik 
abban, hogy fenntartsa a személyes adatok pontosságát és teljességét. Kérjük, tájékoztassa az ExxonMobilt, ha személyes adatai változnak, 
ideértve azt a kontextust is, amelyben a személyes adatok megadása történt, pl. specifikus termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban.  

Vissza a tartalomjegyzékhez 

9. AZ EGYÉN JOGAI 
Az érvényes törvény személyes adataira vonatkozóan bizonyos jogokat adhat Önnek.  

mailto:data.privacy.office@exxonmobil.com


  

Kaliforniában az ügyfeleknek joguk van adataik törlésére, az ExxonMobil által gyűjtött, használt vagy közölt személyes adatok megnyitására és 
hordozására, és ezen jogok diszkriminációmentes gyakorlására.  

Annak érdekében, hogy benyújthasson igazolható ügyfélkérelmet személyes információjának megismerésére, illetve törlésére vonatkozó 
jogainak gyakorlása céljából, kérjük, keresse fel az ExxonMobil adatvédelmi programját nyitólap, ahol benyújthatja kérelmét e-mailen, 
webűrlapon vagy telefonon.  

Az EEA, UK és Svájc adatvédelmi törvényei szerint az ügyfeleknek joguk van az alábbiakra: személyes adataik megnyitása; pontatlan vagy nem 
teljes személyes adatok helyesbítése; személyes adataik feldolgozásának korlátozása, bizonyos körülmények között; feldolgozási művelet 
kifogásolása, tekintettel az adott körülményekre és sajátos helyzetükhöz kapcsolódó okokból; vagy személyes adataik töröltetése, ha az ilyen 
adatok már nem szükségesek arra a célra, amelyre gyűjtésük történt, a megfelelő törvénnyel összhangban.  

Bizonyos feltételek mellett arra is jogosult, hogy kérje személyes adatainak hordozható kivonatát, amely lehetővé teszi, hogy személyes adatait 
saját céljaira használja.  

Joga van arra is, hogy panasszal éljen országa adatvédelmi felügyeleti hatóságánál. 

A jogok gyakorlásához rendelkezésre álló specifikus mechanizmusokra vonatkozó további információért, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az 
alábbival: data.privacy.office@exxonmobil.com.  

Hogy megkönnyítse kérelmének teljesítésére vonatkozó erőfeszítéseinket, kérjük, ismertesse, eredetileg milyen körülmények között szolgáltatta 
személyes adatait az ExxonMobilnak, pl. milyen specifikus termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban. 

Ne kövessen jelzések és hasonló mechanizmusok. Egyes mobil webböngészők kibocsátanak „ne kövessen” jelzéseket. Mivel a különböző 
webböngészők különböző módokon foglalják magukban és különbözőképpen aktiválják ezt a funkciót, nem mindig világos, hogy a felhasználónak 
szándékában állt-e ezen jelzések leadása, vagy egyáltalán tudatában van-e ezeknek. Jelenleg nem teszünk semmit ezekre a jelzésekre válaszul. 

Vissza a tartalomjegyzékhez 

10. AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL 
Az ExxonMobil nem használ automatizált döntéshozatalt, kivéve, ha az (i.) szükséges ahhoz, hogy az egyén és az ExxonMobil és társvállalatai 
között létrejöjjön vagy teljesítésre kerüljön a szerződés, (ii.) ezt a törvény engedélyezi vagy megkívánja, vagy (iii.) az egyén kifejezett 
hozzájárulásán alapszik.  

https://corporate.exxonmobil.com/Global-legal-pages/Our-privacy-policies/
mailto:data.privacy.office@exxonmobil.com


  

Az automatizált döntéshozatal olyan döntésekre vonatkozik, amelyek egyénre vonatkozó jogi hatást hoznak létre, vagy jelentősen kihatnak az 
egyénre, és amelyek kizárólagosan személyes adatok automatikus (azaz humán beavatkozás nélküli) feldolgozásán alapulnak. Toborzás esetén az 
automatizált döntéshozatalhoz használt logika azokon a követelményeken alapszik, amellyel a jelöltnek minimálisan rendelkeznie kell a 
munkaköri felelősségek ellátásához; ha nem felel meg a minimális követelményeknek, akkor a jelölt automatikusan diszkvalifikált lehet az adott 
munkakörre.  Az ExxonMobil megfelelő intézkedéseket vezet be, hogy védje az egyén jogait és szabadságjogait és törvényes érdekeit 
automatizált döntéshozatal használata esetén. 

Vissza a tartalomjegyzékhez 

11. ADATOK MEGŐRZÉSE 
Az ExxonMobil csak addig őrzi meg a személyes adatokat, ameddig szükséges arra a célra, amelyre az adatokat gyűjtötték, valamint törvényes 

jogainak gyakorlására, és a megfelelő törvénynek való megfelelés biztosítására.  Az ExxonMobil az alábbi kritériumokat alkalmazza annak 

eldöntése céljából, hogy megőrizze vagy törölje a személyes adatokat: A megőrzés országonként változik, de nem lehet hosszabb, mint ami a 

toborzás céljaihoz szükséges, vagy, ha erről van szó, az alkalmazási eljáráshoz. 

Vissza a tartalomjegyzékhez 

12. KÉRDÉSEK ÉS PANASZOK 
Az ExxonMobil elkötelezett a személyes adatok védelme mellett, amint ebben az Adatvédelmi nyilatkozatban ismertettük, illetve a vonatkozó 
törvények előírásainak megfelelően. Ha kérdései vannak ezzel az értesítéssel, illetve személyes adatainak általunk történő kezelésével 
kapcsolatosan, vagy ha további információt szeretne, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az alábbival: 

• Adatvédelmi Hivatal  
c/o ExxonMobil Business Support Center Hungary Ltd. 
Váci út 81-85 
Budapest 
H-1139 
Magyarország 

• Data.privacy.office@exxonmobil.com 
 
Vissza a tartalomjegyzékhez 

mailto:Data.privacy.office@exxonmobil.com


  

13. DEFINIÁLT KIFEJEZÉSEK 
Az „Adatkezelő” kifejezés azt a természetes vagy jogi személyt (az ExxonMobil esetén az illetékes ExxonMobil társvállalatot) jelenti, amely 
meghatározza személyes adatok feldolgozásának célját és eszközét.  

Az „ExxonMobil” és/vagy „ExxonMobil társvállalat” az alábbiakat jelenti: (a) az Exxon Mobil Corporation vagy az Exxon Mobil Corporation 
bármely szülője, (b) minden olyan vállalat vagy társulás, amelynek az Exxon Mobil Corporation vagy az Exxon Mobil Corporation bármely szülője 
most vagy ezután, közvetlenül vagy közvetetten (1) tulajdonosa vagy azt (2) ellenőrzi, ötven százalékot (50%) meghaladó tulajdonosi 
érdekeltséggel, ahol joga van szavazni vagy igazgatókat, illetve azzal funkcionálisan azonos tisztségeket kinevezni („társvállalat”) és (c) minden 
olyan közös vállalkozás, amelyben az Exxon Mobil Corporations, az Exxon Mobil Corporation bármely szülője vagy társvállalata napról napra 
működtetési kontrollal rendelkezik. 

„Feldolgozva” vagy „Feldolgozás” alatt minden olyan műveletet értünk, amelyet személyes adatokon hajtanak végre, automatikusan vagy sem, 
például gyűjtés, rögzítés, rendezés, strukturálás, tárolás, adaptálás, változtatás, visszakeresés, konzultáció, használat, közlés, terjesztés vagy 
elérhetővé tétel más módon, beállítás vagy kombináció, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés. 

Vissza a tartalomjegyzékhez 

14. AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT MEGVÁLTOZTATÁSA 
Fenntartjuk az adatvédelmi nyilatkozat minden további értesítés nélküli megváltoztatásának jogát. Amikor lényegi változtatásokat hajtunk végre 
ebben az adatvédelmi nyilatkozatban, akkor a változtatásokat ezen a lapon közöljük, és frissítjük az átdolgozás dátumát az adatvédelmi 
nyilatkozat tetején. Bátorítjuk arra, hogy rendszeresen nézze meg az adatvédelmi nyilatkozatot, hogy nincs-e frissítve. 

Vissza a tartalomjegyzékhez 


