Adatvédelmi irányelvek
A SODEXO a kölcsönös bizalomra épülő, erős, tartós kapcsolatokat épít ki ügyfeleivel, partnereivel,
fogyasztóival és üzlettársaival: a SODEXO számára elsődleges fontosságú, hogy a személyes adatok
biztonságban legyenek és bizalmasak maradjanak.
A SODEXO a személyes adatok védelmére vonatkozó összes magyar és európai szabályozási és jogi
rendelkezésnek megfelel.
A SODEXO nagyon szigorú adatvédelmi szabályzatot alkalmaz, hogy garantálni tudja a weboldalait
és más alkalmazásait használók személyes adatainak védelmét:
•
•

•

Az adatok a felhasználók ellenőrzése alatt maradnak. Az adatok feldolgozása átlátható,
bizalmas és biztonságos módon történik.
A SODEXO elkötelezett azon állandó törekvése mellett, hogy a 2016. április 27-i Általános
(EU-s) adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: „GDPR”) rendelkezéseinek megfelelően
biztosítsa a felhasználói személyes adatainak védelmét.
A SODEXO dedikált személyesadat-védelmi csapattal rendelkezik, melynek tagja a cégcsoport
adatvédelmi tisztviselője, aki regisztrálva van a CNIL-nél (Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés [a francia adatvédelmi ügynökség]), illetve az adatvédelemmel
foglalkozó kapcsolattartók hálózata.

A JELEN SZABÁLYZAT CÉLJA
A SODEXO nagyon komolyan veszi személyes adatainak védelmét.
Azért alakítottuk ki ezt a szabályzatot, hogy tájékoztassuk a személyes adatai gyűjtésének, feldolgozásának,
felhasználásának és védelmének feltételeiről. Figyelmesen olvassa el, hogy tisztában legyen a gyűjtött és
feldolgozott személyes adatok kategóriáival, illetve azzal, hogyan használjuk fel ezeket az adatokat és kikkel
valószínű, hogy megosztjuk azokat. A jelen szabályzat emellett leírja az Ön jogait, illetve azt, hogyan veheti
fel velünk a kapcsolatot, hogy gyakorolja ezen jogait, vagy hogy feltegye a személyes adatai védelmével
kapcsolatos esetleges kérdéseit.
A jelen szabályzatot módosíthatjuk, kiegészíthetjük vagy frissíthetjük, különösen az esetleges jogi,
szabályozási, esetjogi vagy technikai fejleményeknek való megfelelés céljából. Az Ön személyes adatait ettől
függetlenül mindig az adatgyűjtés időpontjában hatályban lévő szabályzatnak megfelelően fogjuk feldolgozni,
hacsak egy visszamenőleges hatállyal alkalmazandó, kötelező érvényű jogi előírás másként nem határoz.
A jelen szabályzat a www. sodexo.hu weboldalunk jogi nyilatkozatainak elválaszthatatlan részét képezi.

AZ ADATKEZELŐ AZONOSÍTÓ ADATAI ÉS ELÉRHETŐSÉGEI
A személyes adatok kezelője: SODEXO Services Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, adószám:
25779558-2-42, nyilvántartási szám: 25779558-5629-113-01, cím: 1146 Budapest, Hermina út 63. IV. emelet,
Magyarország.

DEFINÍCIÓK
„Személyes adat”

az azonosított, illetve az azonosító számra, vagy egy vagy
több az adott személyre jellemző tényezőre való
hivatkozással közvetlen vagy közvetett módon azonosítható
természetes személyre vonatkozó bármely információ.

„mi” vagy „miénk”

SODEXO Services Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
(a továbbiakban: „SODEXO Services Kft.”),

„Ön”

a weboldal tetszőleges felhasználója/látogatója.

„Weboldal”

a
SODEXO
Services
Hungary
Kft.
https://hu.sodexo.com/home.html ; www.sodexo.hu címen
elérhető weboldala.

A SZEMÉLYES ADATOK GYŰJTÉSE ÉS FORRÁSA
Nagy valószínűséggel be fogjuk gyűjteni a személyes adatait közvetlenül (elsősorban a weboldalunk
adatgyűjtő űrlapjaival) vagy közvetett módon (elsősorban szolgáltatóink által és/vagy a weboldalunkon
használt technológiákkal).
Minden szükséges esetben beleegyezését kérjük az adatai felhasználásához és/vagy lehetőséget biztosítunk
ennek elutasítására.
A különböző online adatgyűjtő űrlapokon és a Sütikre (Cookie) vonatkozó szabályzatban minden esetben
tájékoztatni fogjuk arról, hogy milyen célból gyűjtjük be az adatait.
A SZEMÉLYES ADATOK ÁLTALUNK GYŰJTÖTT ÉS FELHASZNÁLT TÍPUSAI
A személyes adatok alábbi meghatározott típusait gyűjthetjük és használhatjuk fel:
-

az Ön által a weboldalon található űrlapok (például előfizetés céljából, felmérésekben való
részvételhez, marketing céljából stb.) kitöltésekor megadott információk;
az Ön által hitelesítés céljából megadott információk;
az Ön által rendelések teljesítéséhez vagy szolgáltatásnyújtáshoz megadott információk;
a weboldalon Ön által közzétett „bejegyzések”, hozzászólások vagy más tartalmak.

Az adatgyűjtő űrlapokon csillaggal jelölt személyes adatok megadása kötelező, és ezek szükségesek ahhoz,
hogy rendeléseket lehessen leadni. Ha ezek a kötelező adatok nincsenek megadva, ezek a tranzakciók nem
dolgozhatók fel.

AUTOMATIKUSAN GYŰJTÖTT SZEMÉLYES ADATOK
Az oldal meglátogatásakor automatikusan gyűjtünk bizonyos információkat a felhasználói élmény személyre
szabása és javítása érdekében. Ezeket az információkat olyan különböző módszerekkel gyűjtjük, mint például
az alábbiak:
Sütik (Cookie)
A „sütik” kisméretű információs fájlok, melyeket a böngésző fogad, amikor meglátogatja a
weboldalunkat, és amelyek a számítógépén vannak tárolva. Ezekben a fájlokban többek között olyan
információk vannak tárolva, mint a tartománynév, az internetszolgáltató és az operációs rendszer,
valamint a felhasználó hozzáférésének dátuma és időpontja. A sütik semmilyen módon nem tehetnek
kárt a számítógépében.
A sütiket nem használjuk fel a weboldalunkra látogató személyek személyazonosságának
meghatározására. A sütikkel főleg az Ön földrajzi helyét és a megjelenítési nyelvet tudjuk azonosítani,
hogy ezzel javítsunk az Ön online böngészési élményét. Emellett azt is lehetővé teszik, hogy
feldolgozzuk a weboldalunkon tett látogatásával kapcsolatos információkat – például a megtekintett
lapokat és a végrehajtott kereséseket –, hogy javíthassunk weboldalunk tartalmán, hogy nyomon
kövessük érdeklődési területeit, és megfelelőbb tartalmat tudjunk biztosítani Önnek.
Ha nem szeretne sütiket kapni a weboldalunkról, ennek megfelelően módosíthatja a böngésző
beállításait. Minden böngészőben más beállításokkal kezelheti az Ön által választott lehetőségeket.
Ezek a beállítások az adott böngésző Súgó menüjében vannak leírva, melyben megtalálható az arra
vonatkozó magyarázat, hogyan módosíthatja a beállításokat a sütik kívánt konfigurációjára.
Ugyanakkor azt javasoljuk, hogy ne kapcsolja ki a sütijeinket. Fontos tudnia, hogy ha letiltja, kikapcsolja
vagy elutasítja a sütijeinket, a weblapjaink egy része nem megfelelően fog megjelenni, vagy egyes
általunk kínált szolgáltatásokat nem fog tudni tovább használni. Ebben az esetben vállalatunk nem
vonható felelősségre a szolgáltatásaink abból fakadóan csökkentett funkcionalitásához kapcsolódó
következményekért, hogy nem tudjuk tárolni vagy felhasználni a működésükhöz szükséges, Ön által
elutasított vagy kikapcsolt sütiket.
Végül, amikor az olyan közösségi hálózatok dedikált ikonjaira kattint, mint például a Twitter, a
Facebook, a Linkedin stb., amennyiben ezek megjelennek a weboldalunkon, és beleegyezett a sütik
weboldalunk böngészése közben való letöltésébe, a szóban forgó közösségi hálózatok is letölthetnek
sütiket az eszközeire (számítógépére, tabletjére vagy mobiltelefonjára). Az ilyen típusú sütik csak akkor
töltődnek le az eszközére, ha a weboldalunk böngészésének folytatásával ebbe beleegyezett.
Ugyanakkor bármikor visszavonhatja az abba való beleegyezését, hogy e közösségi hálózatok ilyen
típusú sütiket töltsenek le.
További információt a Sütikre vonatkozó szabályzatunkban találhat.

IP-címek
Az IP-címek egyedi azonosítók, melyekkel bizonyos elektronikus eszközök azonosítják egymást és
kommunikálnak egymással az interneten. Amikor ellátogat a weboldalunkra, az Ön által használt IPcímmel tudjuk összekapcsolni a weboldallal. Ezen információk alapján határozzuk meg az eszköz
általános fizikai elhelyezkedését, és hogy a látogatók mely földrajzi területeken tartózkodnak.

Statisztikai adatok
A weboldal a Google Analytics szolgáltatással készít statisztikai jelentéseket. Ezekből a jelentésekből
tudjuk meg például azt, hogy hány felhasználó látogatott el a weboldalunkra, mely lapokat nyitották
meg, és hogy a weboldal felhasználói mely földrajzi területeken tartózkodnak. A statisztikákban
összegyűjtött információk között szerepelhet többek között az Ön IP-címe, a weboldal, amelyről a
weboldalunkra érkezett, és az Ön által használt eszköztípus. Az Ön IP-címe rejtett a rendszereinkben,
és azt csak szükség esetén használjuk fel technikai problémák megoldásához, a weboldal
adminisztrációjához, illetve a felhasználói preferenciák elemzéséhez. A weboldal adatforgalmára
vonatkozó adatokhoz kizárólag az erre felhatalmazott alkalmazottak férhetnek hozzá. Ezeket az
információkat nem használjuk fel a látogatók azonosítására, és nem osztjuk meg azokat harmadik
felekkel.
KÖZÖSSÉGI HÁLÓZATOK
Rákattinthat az olyan közösségi hálózatok weboldalunkon megjelenő dedikált ikonjaira, mint például a Twitter,
a Facebook, a Linkedin stb.
A közösségi hálózatok barátságosabb légkört teremtenek a weboldalon, és segítik a weboldal megosztással
való népszerűsítését. A videómegosztó szolgáltatások gazdagítják weboldalunk tartalmát, és növelik annak
láthatóságát.
Amikor ezekre a gombokra kattint, hozzáférhetünk az Ön által a szóban forgó közösségi hálózatokban lévő
profiljaiban nyilvánossá és hozzáférhetővé tett személyes adatokhoz. Nem hozunk létre különálló
adatbázisokat ezekből a közösségi hálózatokból az azokban közzétett személyes adatai alapján, és nem
használunk ilyen adatbázisokat, illetve nem dolgozunk fel a magánéletéhez kapcsolódó adatokat ilyen módon.
Ha nem szeretné, hogy hozzáférjünk a profilja vagy a közösségi hálózati fiókjai nyilvános területein közzétett
személyes adataihoz, a szóban forgó közösségi hálózatok által megadott eljárásokkal korlátozza az ilyen
információkhoz való hozzáférést.
A SZEMÉLYES ADATOK FELHASZNÁLÁSÁNAK CÉLJAI
Személyes adatait az alábbi meghatározott célokra használjuk fel:
−
−
−
−
−
−

a kérelmeire való válaszadáshoz, beleértve az információkéréseket, a kereséseket, a hírlevelet és
más tartalmakat;
a weboldalunkon és/vagy az egyik létesítményünkben megrendelt szolgáltatások és ajánlatok
biztosításához;
felmérések végzéséhez és statisztikai adatok gyűjtéséhez;
a weboldalunk felhasználói élményének személyre szabásához és javításához;
termékeink és szolgáltatásaink és/vagy partnereink termékeinek és szolgáltatásainak felkínálásához;
bármilyen más célra, melyről adott esetben tájékoztatjuk az adatainak begyűjtésekor.

A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK JOGALAPJA
Az Önnel fennálló szerződéses jogviszonyunk teljesítésének és kezelésének részeként dolgozzuk fel
személyes adatait, azon jogos érdekünkben, hogy javítsuk az Önnek kínált szolgáltatásaink minőségét és
működési kiválóságát, vagy hogy eleget tegyünk bizonyos szabályozási kötelezettségeknek.
Személyes adatait előzetes hozzájárulása alapján is feldolgozhatjuk, amennyiben bizonyos körülmények
között a hozzájárulását kérjük.
A SZEMÉLYES ADATOK KÖZZÉTÉTELE
Az Ön személyes adatainak biztonsága és titkossága kiemelten fontos a számunkra. Ezért korlátozzuk a
személyes adataihoz való hozzáférést kizárólag azokra az alkalmazottakra, akiknek a rendeléseinek
feldolgozásához vagy a kért szolgáltatás nyújtásához szükségük van ezekre az információkra.
Személyes adatait nem bocsátjuk jogosulatlan harmadik felek rendelkezésére. Ugyanakkor megoszthatjuk
személyes adatait a Sodexo cégcsoporton belüli entitásokkal és olyan erre jogosult szolgáltatókkal (például
műszaki szolgáltatókkal [üzemeltetés, karbantartás], tanácsadókkal stb.), akikhez szolgáltatásaink nyújtása
céljából fordulhatunk. A szolgáltatók számára csak az ahhoz szükséges mértékben engedélyezzük adatainak
közzétételét, hogy szolgáltatásokat nyújtsanak a nevünkben, vagy hogy megfeleljenek a törvényi
kötelezettségeknek. Emellett akkor oszthatunk meg Önnel kapcsolatos személyes adatokat, i) ha a jog vagy
egy jogi eljárás megköveteli, hogy így járjunk el, ii) közjogi hatóságok vagy más tisztviselők kérésére reagálva,
iii) ha úgy véljük, hogy ezen adatok továbbítása szükséges vagy helyénvaló bármilyen testi sérülés vagy
pénzügyi veszteség elkerülése érdekében, vagy egy feltételezett vagy ismert jogellenes tevékenységre
vonatkozó vizsgálat kapcsán.
A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA
A személyes adatait csak addig tároljuk, ameddig a begyűjtésük és feldolgozásuk céljainak teljesítéséhez
szükséges. Ez az időtartam adott esetben az esetlegesen vonatkozó jogi vagy szabályozási rendelkezések
által meghatározott bármely időtartammal meghosszabbítható.
KÜLÖNLEGES SZEMÉLYES ADATOK
Főszabály szerint nem gyűjtünk különleges személyes adatokat a weboldalunkon. A „különleges személyes
adatok” az adott személy faji vagy etnikai hovatartozására, politikai véleményére, vallásos vagy filozófiai
meggyőződéseire, szakszervezeti tagságára vonatkozó információkat, az egészségügyi adatokat, illetve a
természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó adatokat jelentik. Ez a
definíció magába foglalja a büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és
bűncselekményekre vonatkozó személyes adatokat is.
Abban az esetben, hogyha feltétlenül szükséges lenne az ilyen adatok gyűjtése a feldolgozás céljának
teljesítéséhez, ezt a személyes adatok védelmére vonatkozó helyi jogi követelményeknek megfelelően, és
különösképpen az Ön kifejezett előzetes hozzájárulásával és a jelen Titoktartási szabályzatban meghatározott
feltételeknek megfelelően tesszük meg.

A SZEMÉLYES ADATOK ÉS A GYERMEKEK
A weboldal a tartózkodási helyük szerinti ország jogszabályai alapján szerződéskötésre való jogképességgel
rendelkező felnőttek általi használatra készült.
A 16 éves kor alatti vagy jogképességgel nem rendelkező gyermekeknek be kell szerezniük törvényes
gyámjaik hozzájárulását ahhoz, hogy adataikat beküldhessék a weboldalon.
A 16 éves korhatár a szokásos lakóhelyének helyi jogszabályaitól függően 13 évre csökkenthető
(Magyarország 16 év).
A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA
Mivel a Sodexo egy nemzetközi cégcsoport, előfordulhat a személyes adatainak továbbítása olyan belső vagy
külső címzettek számára, amelyek jogosultak szolgáltatások nyújtására a nevünkben, és amelyek olyan
Európai Unión vagy Európai Gazdasági Térségen kívüli országokban találhatók, melyek nem biztosítják a
személyes adatok megfelelő szintű védelmét.
Az így továbbított személyes adatok biztonságának és titkosságának garantálása érdekében minden
szükséges intézkedést megteszünk annak biztosítására, hogy ezek az adatok megfelelő védelemben
részesüljenek, például az Európai Bizottság által meghatározott általános szerződési feltételek aláírásával
vagy más, ezzel egyenértékű intézkedésekkel.
AZ ÖN JOGAI
A vonatkozó jogszabályokkal összhangban meghatározott jogok illetik meg a személyes adatainak
feldolgozásával kapcsolatban.
A hozzáféréshez való
jog

Joga van hozzáférést kérni a személyes adataihoz. Emellett kérheti a helytelen
személyes adatok helyreigazítását, vagy a hiányos adatok kiegészítését.
Joga van továbbá megismerni a személyes adatainak forrását.

Az adatok törléséhez
való jog

A személyes adatok tárolásának megszüntetéséhez való jog („right to be
forgotten”) a következő esetekben jogosítja fel a személyes adatai törlésére:
(i) az adatok már nem szükségesek azon célok teljesítésére, melyekre azokat
begyűjtötték vagy feldolgozták;
(ii) dönthet úgy, hogy visszavonja hozzájárulását (amennyiben a feldolgozás
jogalapjaként beszerezték a hozzájárulását), anélkül, hogy ez a visszavonás
kihatna az azt megelőzően végzett feldolgozás jogszerűségére;
(iii) tiltakozik a feldolgozás ellen;
(iv) adatai jogellenes módon lettek feldolgozva;
(v) egy törvényi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében törölni
szükséges az adatait; vagy
(vi) az adatok törlése szükséges a jelenlegi jogszabályoknak való megfelelés
biztosítása érdekében.

Korlátozáshoz
jog

A személyes adatai feldolgozásának korlátozását is kérheti, amennyiben:
(i) vitatja az adatai pontosságát;
(ii) feldolgozási célokra már nincs szükségünk ezekre az adatokra; illetve
(iii) ellenzi az adatok feldolgozását.

való

A direkt marketing
üzenetek
visszautasításához
való jog

Bármikor kérheti, hogy többé ne kapjon hirdetéseket vagy megkereséseket, ha
közvetlenül, ingyenesen felveszi velünk a kapcsolatot, vagy az Önnek esetlegesen
e-mailben elküldött bárminemű megkeresésben szereplő „Leiratkozás”
hivatkozást használja, vagy ha e-mailt küld nekünk az alábbi címre. Ez a tiltakozás
nem sérti az Önnek ezt megelőzően elküldött közlemények jogszerűségét.

A
kizárólag
automatizált
adatkezelésen
alapuló
döntések
alóli mentesüléshez
való jog
Hordozhatósághoz
való jog

Lehetősége van arra, hogy mentesüljön az olyan, kizárólag automatizált
adatkezelésen alapuló döntésének hatálya alól, amelyek Önre nézve joghatással
járnak vagy jelentős mértékben érintenék Önt.

Személyes adatainak
az Ön halála utáni
feldolgozására
vonatkozó speciális
utasítások
kiadásához való jog
Felügyeleti
hatóságnál történő
panasztételhez való
jog

A francia adatvédelmi törvény szerint megfogalmazhat utasításokat az ebben a
szakaszban meghatározott jogainak a halála utáni gyakorlására vonatkozóan
(különös tekintettel a tárolás időtartamára, illetve az adatok törlésére és/vagy
közzétételére), valamint kijelölhet egy e jogok gyakorlásával megbízott személyt.

Kérheti, hogy a személyes adatait strukturált, széles körben használt, géppel
olvasható formátumban a rendelkezésére bocsátsuk, továbbá kérheti, hogy
ezeket közvetlenül egy másik adatkezelőnek továbbítsuk, amennyiben:
(i) a feldolgozás az Ön hozzájárulása alapján történik, vagy egy Önnel kötött
szerződés teljesítéséhez szükséges; illetve
(ii) automatizált módon történik.

Ha bármilyen aggálya vagy panasza van a személyes adatainak védelmével
kapcsolatban, joga van panaszt tenni a magyar Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál (a NAIH-nál, https://www.naih.hu/index.html ).
Ettől függetlenül kérjük, hogy ezt megelőzően minden kérelmet küldjön el nekünk
az alábbi címen felvéve velünk a kapcsolatot, hogy kezelhessük a kérését, és
békés megoldást kereshessünk.

Jogai gyakorlásához a Privacy.ONSITE.HU@sodexo.com címre üzenetet küldve veheti fel velünk a
kapcsolatot, a vezetéknevének, a keresztnevének, és a kérelme indoklásának megadásával. Nagy
valószínűséggel további információt fogunk kérni Öntől ahhoz, hogy beazonosítsuk Önt és kezeljük a kérelmét.
BIZTONSÁG
Minden lehetséges technikai és szervezeti biztonsági intézkedést megvalósítunk annak érdekében, hogy
személyes adatainak feldolgozása során biztosítsuk a biztonságot és a titkosságot.
Ennek érdekében minden szükséges óvintézkedést megteszünk, tekintetbe véve a személyes adatok
természetét és az azok feldolgozásával járó kockázatokat, hogy fenntartsuk az adatok biztonságát, és
különösképpen hogy megelőzzük azok torzulását, sérülését, és a harmadik felek azokhoz való jogosulatlan
hozzáférését (a telephely fizikai védelme, azonosítókat és titkos jelszavakat használó, személyes és
biztonságos hozzáférést biztosító hitelesítési eljárások, kapcsolati napló, bizonyos adatok titkosítása stb.).
ÜGYFÉLKAPCSOLAT-KEZELÉSI ADATBÁZIS („CRM-ADATBÁZIS”)
Egy adatbázis segítségével kezeljük és követjük nyomon a meglévő és potenciális ügyfeleinkkel való
kapcsolatainkat. Ez az adatbázis tartalmazza azon ügyfeleink vagy más partnereink üzlettársainak személyes

adatait, akikkel üzleti kapcsolatban állunk, vagy akikkel ilyen kapcsolatot kívánunk kialakítani. Ezen – kizárólag
erre a célra használt – adatok közé főként a következők tartoznak: elérhetőségek (vezetéknév, keresztnév,
telefonszám, e-mail-cím stb.), nyilvánosan elérhető információk, a célzott e-mailekre küldött válaszok és más,
üzlettársaink által az ügyfelekkel és partnerekkel folytatott interakcióik során begyűjtött és rögzített
információk. Ha szeretné, hogy eltávolítsuk a CRM-adatbázisunkból, írjon a következő címre:
Privacy.ONSITE.HU@sodexo.com.
MÁS WEBOLDALAKRA MUTATÓ HIVATKOZÁSOK
Időnként praktikus okokból és tájékoztatás céljából más weboldalakra mutató hivatkozásokat bocsátunk
rendelkezésre. Ezek a weboldalak legtöbb esetben a Sodexo weboldalai, és ezek közül néhány a
weboldalunktól függetlenül, nem a mi felügyeletünk alatt működik. Ezeket a weboldalakat harmadik felek
üzemeltetik, akik saját titoktartási ajánlásokkal vagy használati feltételekkel rendelkeznek, melyek elolvasását
erősen ajánljuk. Semmilyen felelősséget nem vállalunk ezen weboldalak tartalmáért, az azokon esetlegesen
kínált termékekért és szolgáltatásokért, vagy azok bármilyen más használatáért.
A TITOKTARTÁSI SZABÁLYZATUNK FRISSÍTÉSE
A jelen szabályzat 2018. május 25-én lép hatályba. A jelen titoktartási szabályzatot frissíthetjük és
módosíthatjuk, ahogyan és amikor szükséges. Ebben az esetben a módosítások csak a módosítást követő 30
munkanapos időszak elteltével válnak érvényessé. Ha tájékoztatást szeretne kapni a lehetséges
módosításokkal kapcsolatban, rendszeresen látogasson el erre a lapra.
LEIRATKOZÁS
Ha a weboldalunkon regisztrált bizonyos szolgáltatásokra, és már nem szeretne e-maileket kapni, tekintse
meg az ahhoz a szolgáltatáshoz tartozó „Leiratkozás” lapot, melyre regisztrált.
KAPCSOLAT
Ha bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a jelen szabályzattal kapcsolatban, nyugodtan vegye fel velünk
a kapcsolatot a Privacy.ONSITE.HU@sodexo.com e-mail-címen, vagy forduljon cégcsoportunk adatvédelmi
tisztviselőjéhez a következő címen (angol nyelven): dpo.group@sodexo.com.
Legutóbbi frissítés: 2018. május 22.

