
Adatvédelmi nyilatkozat 

A tájékoztatási kötelezettségeink keretein belül (a GDPR 13. és az azt követő cikkei) tájékoztatjuk Ön, mint felhasználót 
arról, hogy a honlapunk megtekintése alatt milyen adatokat kezelünk és az milyen jogalapon történik. Továbbá 
tájékoztatjuk arról, hogyan védjük az Ön adatait technikai és szervezési módszerekkel, továbbá tájékoztatjuk az Ön 
jogairól velünk és az illetékes felügyeleti hatósággal szemben. 

 
 

1. Információk az adatkezelőkről 
 

A Simba-Dickie-csoport vállalati társulása, 
amely a függelékben felsorolt vállalatokból tevődik össze. 

 
 

2. A Simba-Dickie-csoport adatvédelmi tisztviselői 
 

Volkhard Wacker (konszern) 
Petra Müller (telephely: Burghaslach) 
Norbert Pillmann (telephely: Sonneberg) 

 
Az adatvédelmi tisztviselőket a következő e-mail-címen érheti el: 

datenschutz@simba-dickie.com 

 
3. Az Ön személyes adatainak kezelése 

 
Honlapunk információszerzésre irányuló használata 

 
Amikor felkeresi honlapunkat, úgynevezett naplófájlok feldolgozása történik; az így nyert adatokat rendszerünk 
automatikusan rögzíti. 

 
A következő naplófájlok automatikusan feldolgozásra kerülnek: 

 
· a lekérdező számítógép IP-címe, 
· az alkalmazott internetes böngésző típusa, 
· az operációs rendszer és annak verziója, 
· az operációs rendszer felülete, 
· a behívott oldalak, 
· a felkeresés dátuma és időpontja, 
· időkülönbség a greenwich-i időhöz viszonyítva, 
· hozzáférési státusz/http-státuszkód, 
· továbbított adatmennyiség, 
· közvetítő. 

 
Az Ön adatait nem tároljuk más személyes adatokkal együtt. 
Honlapunk elérhetőségéhez szükség van a fent nevezett adatok kezelésére. 
Az anonimizálási célokból történő adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk, (1) bek. f) pontja. 



4. Kapcsolatfelvételi űrlap 
 

A kapcsolatfelvételi űrlapunkon keresztül kapcsolatba léphet velünk elektronikus úton, hogy visszajelzést adjon nekünk, 
vagy hogy kérdéseket tegyen fel. E lehetőséget használva Ön a következő adatokat továbbítja számunkra: 

 
· e-mail-cím (az Önnel való kapcsolatfelvételhez); 
· család- és utónév (a visszaélésszerű felhasználás megelőzése céljából); 
· üzenet és annak tárgya; 
· telefonszám (önkéntes). 

 
Az Ön által önként továbbított adatokon kívül rögzítjük az adatátvitel időpontját (dátum és pontos idő), valamint az Ön 
IP-címét. Ezen adatok kezelése jogos érdekeink (GDPR 6. cikk, (1) bek.) alapján történik rendszereink biztonságának 
szavatolása és a visszaélés megakadályozása érdekében. A kapcsolatfelvétel alatt kiegészítőleg rögzített adatokat töröljük, 
ha azokra már nincs szükség, legkésőbb amikor tisztázódott a kapcsolat felvételének oka. 

 
A kapcsolatfelvételi űrlap elküldésével beleegyezését adja adatai az általunk végzett kezelésébe. Az adatokat addig tároljuk, 
amíg azokra szükségünk van az Önnel folytatott kommunikáció céljának eléréséhez és amíg a kapcsolatfelvétel oka teljes 
mértékben nem tisztázódik. 

 
Ha a honlapunkon keresztül szerződést köt velünk, akkor az adatait addig tároljuk, amíg azokra szükség van a szerződés 
teljesítéséhez. Ezen túlmenően csak a szerződésben foglalt célokból, vagy törvényes (adóügyi) kötelezettségek teljesítése 
céljából tároljuk az adatait (GDPR 6. cikk, (1) bek.). 

 
5. Kapcsolat e-mailben 

 
Természetesen e-mailben is kapcsolatba léphet velünk. Az e-mailben továbbított személyes adatait tároljuk. Az adatokat 
nem adjuk tovább harmadik félnek. Adatait kizárólag a kapcsolatfelvétel feldolgozása érdekében kezeljük és a 
kapcsolatfelvétel céljának elérése után töröljük. 

 
Ha e-mailben kíván velünk szerződést kötni (pl. megrendelés), akkor személyes adatai kezelésének kiegészítő jogalapja a 
GDPR 6. cikk, (1) bekezdése. Ezeket az adatokat addig tároljuk, amíg azok a szerződés teljesítéséhez szükségesek. Ezen 
túlmenően csak a szerződésben foglalt célokból, vagy törvényes (adóügyi) kötelezettségek teljesítése céljából tároljuk az 
adatait. 

 
Személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja a „datenschutz@simba- dickie.com“ e-
mail-címre küldött kéréssel. Ebben az esetben töröljük a kommunikáció során birtokunkba jutott összes személyes 
adatot, és a kommunikáció folytatása ezután már nem lehetséges. 

 
6. Hírlevél 

 
A honlapunkon feliratkozhat ingyenes hírlevelünkre. Ehhez az e-mail-címén kívül szükség van a hozzájárulási nyilatkozatára 
is. A hírlevélre való feliratkozással beleegyezését adja adatai általunk végzett kezelésébe. 

 
A további adatok, pl. az Ön nevének megadása, önkéntesek és arra szolgálnak, hogy személyesen meg tudjuk szólítani Önt. 

 
A megrendelt hírlevelet csak akkor küldjük el Önnek, ha az e célból e-mailben küldött linken keresztül megerősíti a 
feliratkozását. Ezzel biztosítani szeretnénk, hogy kizárólag Ön személyesen iratkozhasson fel a hírlevélre. 



A hírlevélre való feliratkozás során kiegészítőleg rögzítjük az Ön adatainak továbbítási dátumát, időpontját, valamint az Ön 
IP-címét. Az adatkezelés megfelel jogos érdekeinknek a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének megfelelően a rendszereink 
biztonságának szavatolása és a visszaélés megakadályozása érdekében. 

 
Adatait nem továbbítjuk harmadik feleknek és az adatkezelés kizárólag a hírlevelek küldésével kapcsolatban 
történik. 

 
Adatait és e-mail-címét csak az aktív hírlevélküldés időtartamára tároljuk, amennyiben Ön hozzájárult ehhez. Azokat az 
adatokat, amelyeket a feliratkozás alatt automatikusan gyűjtünk (IP-cím, dátum, időpont), legkésőbb akkor töröljük, 
amikor leiratkozik a hírlevélről. 

 
A visszavonás lehetősége / a hírlevél lemondása 

 
Hírlevelünk küldését bármikor leállíthatja, ill. felmondhatja. Ehhez minden hírlevélben talál egy linket. Ezáltal visszavonja a 
beleegyezését, ill. ellenzi további a adatkezelést hírlevél küldése céljából. 

 
7. Cookie-k 

 
Vegye figyelembe a következő tudnivalókat: Ön saját maga megakadályozhatja bármilyen cookie telepítését 

számítógépén, ill. engedélyezheti bizonyos cookie-k telepítését. Ezt az internetes böngésző beállításainál tudja 
kiválasztani. Ott megtekintheti a telepített cookie-kat és törölheti azokat. 

 
Ha blokkolja valamennyi cookie telepítését, akkor előfordulhat, hogy honlapunk nem minden funkciója áll a 
rendelkezésére. 

Honlapunkon cookie-kat alkalmazunk. A cookie-k szövegfájlok, amelyeket honlapunk felkeresése során 
webszerverünk az Ön böngészőjére küld; azok az Ön számítógépén tárolódnak későbbi lehívásokhoz. A cookie 
segítségével tehát azonosítani lehet az Ön internetes böngészőjét, amikor Ön újra felkeresi ezt a honlapot. 

Kérjük, vegye figyelembe a weblapunkon a sütik (cookie-k) beállításának lehetőségét. 
 

a. Saját cookie-k 
 

Honlapunk működésének biztosítása érdekében saját cookie-kat használunk. Honlapunk egyes elemei szükségessé 
teszik, hogy oldalváltáskor újra felismerhető legyen az Ön internetes böngészője. 

 
A honlapunk funkcionalitása és kínálataink biztosítása céljából alkalmazott cookie-kban történő adatkezelés jogalapja a 
GDPR 6. cikk (1) bekezdése. 

 
Visszavonás és törlés lehetősége 

 
A bevezetőben közöltek alapján internetes böngészője beállításainak módosításával lehetővé teheti vagy korlátozhatja a 
cookie-k telepítését. Az internetes böngészőjében tárolt cookie-kat bármikor törölheti. Ha a honlapunk cookie-jai 
korlátozottak vagy inaktívak, akkor előfordulhat, hogy nem minden funkció használható. 

 
b. Idegen cookie-k (Third-Party-Cookies/harmadik fél cookie-jai): 

 
Honlapunkon úgynevezett „harmadik felek cookie jait” alkalmazzuk. Ezt azt jelenti, hogy honlapunk felkeresése során az 
Ön internetes böngészője adatokat továbbít és tárol a harmadik fél webszerverén. 



aa. Google Analytics 
 

A honlapunk tartalmazza a Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, elemző szolgáltatást (a 
továbbiakban: „Google Analytics“). 

 
Cégünk a Google Analytics funkcióját az Ön IP-címének elmentése vagy az adatkezelés előtti anonimizálására használja. 
Az Ön IP-címét általában még az Európai Unió / EGT határain belül lerövidítik és csak azután továbbítják az USA-ban lévő 
Google-szerverre. Az Ön információit álnéven dolgozzák fel és nem vonjuk össze azokat az Ön egyéb személyes 
adataival. 

 
Az így begyűjtött adatokat statisztikai célokra használjuk honlapunk és kínálataink optimalizálása érdekében. 

Ezen kívül Ön megakadályozhatja a cookie-k által létrehozott és az Ön weboldal-használatára vonatkozó adatok 
(beleértve az Ön IP-címét) gyűjtését, a Google felé való továbbítását, valamint ezek kezelését a Google által úgy, hogy 
letölti és telepíti az alábbi link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) alatt elérhető böngésző 
bővítőmodult. 

 

Ön megakadályozhatja a Google-cookie-k telepítését közvetlenül a böngészőjének beállításával, vagy adatainak kezelését 
erre a linkre kattintva egy „Opt-Out” beállításához: kérjük, kattintson erre a linkre. Ekkor egy „opt-out-cookie t” telepít a 
számítógépre, amely ezen a weboldalon megakadályozza az Ön adatainak gyűjtését: 

 
 

A Google adatvédelmi nyilatkozata elérhető a következő linken keresztül: https://policies.google.com/privacy?hl=de. 
 
 
 

bb. Matomo (korábban Piwik) 
 

Honlapunkon felhasználjuk a Matomo Open-Source elemző szolgáltatást (matomo.org). Ezzel az elemzéssel meg tudjuk 
állapítani, hogy hányan keresték fel a honlapunkat. 

 
A Matomo szoftver az elmentés előtt elemzi az IP-címeket. Az Ön információit álnéven dolgozzák fel 
(anonimizálás céljából) és nem vonjuk össze azokat az Ön egyéb személyes adataival. 

 
Az így begyűjtött adatokat statisztikai célokra használjuk honlapunk és kínálataink optimalizálása érdekében. 

 

Ön megakadályozhatja a Matomo-cookie-k telepítését közvetlenül a saját böngészőjének beállításával. 

 

Salesforce 

 

A Nexum az adatokat a hírlevelünkhöz a Salesforce szoftver segítségével dolgozza fel a beállított sütik alapján. 

A megfelelő adatvédelmi tájékoztatás a következő linken található: 
https://www.salesforce.com/form/other/privacy-request/ 
 
 

8. Egyéb harmadik felek honlapunkba illesztett tartalmai 
 

YouTube 
 

Honlapunk megfelelő kialakítása érdekében a honlapunkba illesztjük a Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain 
View, CA 94043, USA, Youtube videóit (a következőkben: „YouTube“). Ekkor a bővített adatvédelmi módot [AH6] 
alkalmazzuk, ezáltal a információk Önről csak akkor kerülnek továbbításra a YouTube-hoz, ha a videó lejátszó mezejére 
kattintva aktiválja a videót. 

 
A videó aktiválásakor a YouTube elemzési célokból cookie-kat telepít és információkat gyűjt a felhasználói tulajdonságok 



javítása érdekében. A YouTube tájékoztatása szerint az adatokat álnéven kezelik. Ha viszont Ön bejelentkezett Google- 
vagy YouTube fiókjába, akkor adott esetben az adatok közvetlenül kapcsolódhatnak az Ön YouTube fiókjához. 

 
További információkat az adatvédelemről és adatainak a YouTube általi tárolási idejéről a Google adatvédelmi 
irányelveiben találhat: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de. 

 
A jogalapot a YouTube szolgáltatás honlapunkba való beiktatására és az Ön adatainak ebből eredő kezelésére a GDPR 6. cikk 
(1) bekezdése képezi. 

 
Közösségi hálózatok - Facebook 

 
Honlapunk rendelkezésre bocsátja a Facebook szociális hálózat úgynevezett „Social Plug-in” (Facebook Inc, 1601 
Willow Road Menlo Park, CA 94025. Company Phone 650-618-7714) bővítőmoduljait. 

 
Ezeket a bővítőmodulokat a Facebook logón vagy a Facebook „Tetszik” mezőn ismerheti fel (hüvelykujj fel szimbólum). 

 
A Facebook-bővítőmodulokról itt találhat áttekintést: https://developers.facebook.com/docs/plugins/. 

 

Ha Ön honlapunk megtekintése közben behív egy ilyen bővítőmodult, akkor kapcsolat jön létre a Facebook szervereivel és 
a Facebook adatokat továbbít és tárol ott. Ez független attól, hogy Ön a Facebook tagja-e, vagy sem. 

 
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy semmiféle befolyásunk nincs az adatok Facebook felé való továbbításának módjáról, 
mennyiségéről és felhasználásáról. A gyűjtött adatok törléséről sincsenek információink. 

 
Ha Facebook-felhasználóként a honlapunk felkeresésével egyidőben bejelentkezett a Facebookra, akkor az Ön adatai 
hozzáadódnak Facebook profiljához. Amennyiben ezt az adatátvitelt 

 
meg szeretné akadályozni, úgy jelentkezzen ki Facebook fiókjából, mielőtt felkeresi honlapunkat. 

 
Tovább információkat a személyes adatok a Facebook általi gyűjtéséről, felhasználásáról és tárolásáról itt találhat: 

 
http://www.facebook.com/about/privacy/. 

 

A bővítőmodulok felhasználásának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja. 
 

9. Pályázók adatai 
 

Honlapunkon tájékoztatást nyújtunk a csapatunkban szabaddá vált állásokról és Ön e-mailben elküldheti pályázatát. A 
pályázati eljárás lebonyolításához feldolgozzuk az adatait; ez azt jelenti, hogy a kiválasztásért 



felelős munkatársaink megtekintik az Ön pályázatát. Adatait nem továbbítjuk harmadik fél számára és nem használjuk fel 
azokat más célokra. 

 
Elutasítás esetében azonnal töröljük adatait. Ha pályázata felkelti érdeklődésünket, akkor adatait maximum hat hónapig 
tároljuk, hacsak nem adja a beleegyezését abba, hogy a pályázati adatait hosszabb ideig tároljuk az említett idő letelte 
utáni esetleges kapcsolatfelvétel céljából. 

 
Adatai kezelésének jogalapja a szövetségi adatvédelmi törvény 26. §-a és a GDPR 88. cikke (BDSG § 26 és DSGVO 
Art.88). 

 
10. Az Ön jogai 

A GDPR értelmében adatainak kezelésekor Ön „érintettnek” számít. Ön a következő jogokkal rendelkezik: 
 

a. Tájékoztatáshoz való jog 
 

Jogában áll igazolást kérni tőlünk arról, hogy kezeljük-e személyes adatait. 
 

Amennyiben kezeljük személyes adatait, úgy Önnek joga van tájékoztatást kapni a következőkről: 
 

· az adatkezelés célja; 
· a feldolgozásra kerülő személyes adatok kategóriái; 
· az átvevők vagy azok kategóriái, akik számára az Ön személyes adatai ismertté váltak, 

vagy a jövőben ismertté válnak, különös tekintettel harmadik országokban lévő átvevőkre és nemzetközi 
szervezetekre; 

· ha lehetséges, milyen időtartamra tervezik személyes adatainak tárolását, vagy 
ha ez nem lehetséges, az időtartam meghatározásának feltételei; 

· jogosultság az Önt érintő személyes adatok helyesbítésére vagy törlésére, vagy az 
általunk végzett adatkezelés korlátozására, vagy 
az adatkezelés elutasítására; 

· panasztételi jog felügyeleti hatóságnál; 
· az adatok eredetére vonatkozó összes rendelkezésre álló információ, ha a 

személyes adatokat nem közvetlenül Ön közölte; 
· az automatikus döntéshozatal fennállása, beleértve a profilalkotást a 

GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdése szerint – legalábbis ezekben az esetekben – 
értékelhető információk az alkalmazott logikáról, valamint az ilyen jellegű adatkezelés jelentősége és Önre 
gyakorolt hatása. 

 
Amennyiben adatait nemzetközi szervezetnek, vagy harmadik országnak továbbítottuk, úgy Önnek jogában áll információt 
kérni arról, hogy léteznek-e a GDPR 46. cikke szerinti garanciák a továbbítással kapcsolatban. 

 
b. Helyreigazítási jog 

 
Önnek joga van az általunk tárolt adatainak helyesbítésére és/vagy kiegészítésére, ha ezek az adatok nem helyesek vagy 
hiányosak. Ebben az esetben haladéktalanul elvégezzük a helyesbítést vagy a kiegészítést. 

 
c. Jog az adatkezelés korlátozására 

 
Bizonyos feltételek mellett Önnek jogában áll kérni tőlünk személyes adatai kezelésének korlátozását. Ehhez az alább 
felsorolt előfeltételek legalább egyikének teljesülnie kell: 

 
· Ön kétségbe vonja személyes adatainak helyességét, mégpedig arra az időtartamra, amely alatt 

lehetőségünk van ellenőrizni a személyes adatok helyességét, 
· az adatkezelés jogtalan és Ön elutasítja a személyes adatok törlését, és 

ehelyett kéri a személyes adatok felhasználásának 
korlátozását; 

· a továbbiakban nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, Önnek 



viszont szüksége van rájuk jogkövetelések érvényesítésére, gyakorlására és 
védelmére, vagy 

· Ön tiltakozást terjesztett elő az adatkezeléssel szemben a GDPR 21. cikk (1) bek. alapján addig, amíg 
megállapítják, hogy a mi jogos indokaink az Ön érdekei felett állnak-e. 

 
 

d. Törlési jog 
 

Önnek joga van kérni tőlünk, hogy azonnali hatállyal töröljük személyes adatait, ha erre kötelesek vagyunk. Ez 
az eset akkor áll fenn, ha a következő előfeltételek egyike teljesül: 

 
· a gyűjtés céljából rögzített, vagy egyéb más módon feldolgozott személyes adataira már 

nincs szükség; 
· Ön visszavonja beleegyezését az adatkezelésbe a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja vagy 

9. cikk 
(2) bek. a) pontja alapján, és nincs egyéb jogalap az 
adatkezelésre; 

· Ön a GDPR 21. cikk (1) bek. alapján ellenzi az adatkezelést és nincsenek elsődleges jogi 
alapok az adatkezelésre, vagy Ön a GDPR 21. cikk (2) bek. alapján ellenvetést nyújt be az 
adatkezeléssel szemben; 

· az Ön személyes adatainak kezelése jogtalanul történt; 
· a személyes adatok törlése szükséges valamely ránk vonatkozó uniós vagy egy 

tagállami jogszabály teljesítéséhez; 
· az Ön adatait az információs társaság által kínált szolgáltatásokkal kapcsolatban 

rögzítették a GDPR 8. cikk (1) bek. alapján. 
 
 

Amennyiben mi az Ön személyes adatait nyilvánossá tettük és az előbbiekben említett előfeltételek szerint kötelesek 
vagyunk törölni azokat, úgy a rendelkezésre álló technológiát és a megvalósítási költségeket figyelembe véve 
intézkedéseket teszünk, műszaki jellegűeket is, hogy tájékoztassuk a személyes adatkezelésért felelős személyeket arról, 
hogy Ön kérte tőlünk az ezen személyes adatokhoz vezető linkek, vagy az ezen személyes adatok másolatainak, vagy 
sokszorosításainak törlését. 

 
Ugyanakkor a törlésre vonatkozó jog nem áll fenn abban az esetben, ha az adatkezelés a következő okokból (kivételek) 
szükséges: 

 
· a véleménynyilvánítás szabadsága és tájékoztatás céljából; 
· a ránk vonatkozó uniós vagy a tagállami jogszabályok szerinti jogi kötelezettségvállalás teljesítéséhez szükséges 
adatkezelés céljából, vagy a 

ránk ruházott közérdekű vagy a 
közhatalom érdekeiben álló 
feladatok teljesítése céljából; 

· közérdekű okokból a közegészségügyi területen a GDPR 9. cikk 
(2) bek. h) és i) pontja, valamint a 9. cikk (3) bek. alapján; 

· közérdekű archiválási, tudományos vagy történelmi 
kutatási célokból, vagy statisztikai célokból a GDPR 89. cikk (1) bek. alapján, amennyiben az (1) 

bekezdésben 
nevezett jogszabályok előre láthatólag az adatkezelés ezen céljait lehetetlenné teszik vagy 
lényegesen befolyásolják, vagy 

· jogkövetelések érvényesítése, gyakorlása vagy védelme céljából. 
 
 

e. Értesítési jog 
 

Ha Ön velünk szemben érvényesítette a helyesbítési, törlési és korlátozási jogát, kötelesek vagyunk minden címzettet, 
akiknek továbbítottuk a személyes adatait, tájékoztatni az Ön személyes adatai kezelésének 



helyesbítéséről, törléséről vagy korlátozásáról, kivéve, ha ez nem lehetséges, vagy csak aránytalanul nagy ráfordítással 
valósítható meg. 

 
 
 

f. Adathordozhatóság joga 
 

Az alábbi jogi feltételek mellett Önnek jogában áll a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat egy strukturált, széles 
körben használatos és géppel olvasható formában átvenni és joga van ezen adatokat más adatkezelő rendelkezésére 
bocsátani: 

 
(1) Az adatkezelés alapjául a GDPR 6. cikk, (1) bek. a) pontja, vagy a 9. cikk (2) bek. a) pontja alapján adott 

beleegyezés vagy a 6. cikk (1) bek. b) pontja szerint kötött szerződés szolgál és 
 

(2) az adatkezelés automatikus eljárás segítségével történik. 
Önnek jogában áll kieszközölni, hogy az Ön személyes adatait közvetlenül egy másik 
adatkezelőnek továbbítsák, amennyiben ez műszakilag megoldható és más 
személyek szabad akaratát és jogait nem befolyásolja. 

 
Az adathordozhatósághoz való jog abban az esetben nem érvényes, ha az adatkezelés a ránk ruházott közérdek vagy 
közhatalom érdekében egy feladat elvégzéséhez szükséges. 

 
g. Tiltakozáshoz való jog 

 
Önnek kiemelt helyzetéből eredően bármikor jogában áll a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja, vagy f) pontja alapján 
tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen. Ez érvényes az ezzel kapcsolatban említett profilalkotásra is. 

 
A tiltakozás benyújtását követően csak abban az esetben folytatjuk személyes adatainak kezelését ha olyan nyomós okok 
állnak fenn, amelyek az Ön érdekei, jogai és szabadságjogai felett állnak vagy az adatkezelés jogkövetelések 
érvényesítésére, gyakorlására vagy védelmére szolgál. 

 
Ha az Ön személyes adatait direktmarketing céljára használjuk fel, akkor Ön bármikor tiltakozhat az ilyen 
reklámcélokra szolgáló adatkezelés ellen. Ez a profilalkotásra is érvényes, amennyiben az a direktmarketinggel áll 
kapcsolatban. 

 
Ha Ön elutasítja személyes adatainak direktmarketing céljából való kezelésének, akkor mi nem folytatjuk azt erre a célra. 

 
h. Visszavonási jog 

 
Önnek bármikor jogában áll visszavonni a beleegyezését a GDPR 7. cikk (3) bek. alapján. A hozzájárulás 
visszavonása nem érvényteleníti az adatkezelés jogszerűségét . 

 
i. Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga 

 
Egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslattól függetlenül Önnek joga van , panasztételre egy felügyeleti hatóságnál. Ön 
érvényesítheti panasztételi jogát, elsősorban a lakhelye, a munkahelye vagy a jogsértés helye szerinti tagállamban, ha úgy 
vélekedik, hogy személyes adatainak kezelése sérti a GDPR-t. 

 
A tartományi adatvédelmi tisztviselők, valamint azok elérhetőségei a következő linken keresztül állnak 
rendelkezésre: 

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html. 



 
11. A jelen adatvédelmi rendelkezések aktualitása 

 
Fenntartjuk a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítási jogát bármikor a jövőre szóló hatállyal. 

 
Készült: 2022. április 1. 

 
 
 

Függelék 
 
A Simba-Dickie Csoport Szövetséghez tartozó vállalatok a következő linken találhatók: 
 
SIMBA DICKIE GROUP | Germany | We love to make toys (simba-dickie-group.com) 
 


