SHELL FLEET SOLUTIONS Adatvédelmi Nyilatkozat

Az Ön személyes adatainak biztonsága fontos nekünk, így megkérjük, hogy szánjon időt arra, hogy
megismerje a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot, és kérjük, hogy vegye fel velünk a kapcsolatot, ha
Önnek bármilyen kérdése van. A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat a www.shell.hu/privacy weboldalon
elérhető Ügyfelekre, Beszállítókra és Üzleti Partnerekre vonatkozó Shell Globális Adatvédelmi
Tájékoztatót egészíti ki.
Mire vonatkozik ez az Adatvédelmi Nyilatkozat?
A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat a SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA igénylése és használata, továbbá a
SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYÁKRA vonatkozó weboldalak, ideértve a Shell Card Online rendszer (SCOL)
weboldal Ön részéről történt látogatásai során gyűjtött személyes adatok kezeléséről nyújt
tájékoztatást.
A SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA iránti kérelem feldolgozása során, a Shell, illetve társvállalatai
(továbbiakban: a Shell Vállalatcsoport) jogosult a jelentkezők státuszának megállapításához szükséges
információkat begyűjteni és kezelni. A SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA kiadását követően a Shell
Vállalatcsoport jogosult a kártyabirtokosok tranzakció- és helyszínadatait begyűjteni és kezelni,
amelyek begyűjtése valós időben történik.
Az adatok forrása
Amennyiben Ön nem közvetlenül adta meg adatait a Shellnek, tájékoztatjuk, hogy a Shell az Ön
személyes adatait az Önt alkalmazó, vagy az Önnel szerződött vállalkozástól kapta meg, amely
garantálta felénk, hogy az Ön hozzájárulását beszerezte, amennyiben erre szükség van.
Milyen adatokat kezelünk?
Az Ön, és az Ön cége által igénybe vett szolgáltatásoktól függően, a Shell jogosult a következő típusú
adatokat kezelni:
•

•

•

Vállalkozás elérhetőségi adatai, így a vállalkozás, illetve kapcsolattartó neve, a cím, a
marketingcélú megkeresésekre vonatkozó választás, e-mail címek, telefonszámok és a
kapcsolattartási nyelvvel kapcsolatos választás;
a vezető tisztségviselők (és egyéb hasonló személyek) adatai, ideértve a nevet és a születési
adatot is (amelyek kezelése pénzmosás, illetve korrupció elleni célokra, valamint
bonitásvizsgálat céljából szükségesek);
a tranzakciókkal összefüggő adatok, így a kártyabirtokos/járművezető neve, a kártya száma,
járműazonosító, megvásárolt termékek neve, dátum, időpont-, helyszínadatok.

A begyűjtött adatok kezelésének céljai
A SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYÁT igénylő személy által megadott és/vagy a SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA
használata során gyűjtött személyes adatok kezelése a következő célokra történhet:
•

a kérelem feldolgozása;

•

a kártyabirtokos személyazonosságának megállapítása, ha ezt a lehetőséget választotta az
Önt alkalmazó vagy igénybe vevő cég (a felhasználó);

•

bonitásvizsgálat elvégzése;

•

a
kártyabirtokos
felhasználói
fiókjának
működtetése,
valamint
a
SHELL
ÜZEMANYAGKÁRTYÁVAL kapcsolatos online szolgáltatások elérésének és használatának
elősegítése;

•

a SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA státuszának és/vagy vásárlási nyilvántartásának folyamatos
értékelése és/vagy áttekintése;

•

a kereskedelmi korlátozások és korrupcióellenes vizsgálatok elvégzése;

•

mennyiségi és költési adatok figyelemmel kísérése;

•

a SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYÁK nyomon követése és visszaszerzése;

•

összesített piackutatások és/vagy statisztikai elemzések elvégzése;

•

a pénzmosási és csalási esetek feltárása és lehetőség szerinti megelőzése; és/vagy

•

hozzájárulás esetén marketing és kereskedelmi kommunikáció végzése céljából.

Minden fenti esetben, az adatkezelés az igényléstől a szerződéskötési folyamat bármely időpontjában
és/vagy a SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYÁRA vonatkozó megállapodás tartama alatt történhet, és ezt
követően is egyes korlátozott célokra (számviteli, a jogi, adózási és/vagy szerződéses
követelményeknek való megfelelés, pl. belső ellenőrzések céljából).
Marketing
A Shell kizárólag akkor küld magánszemélyeknek marketing anyagokat az Ön szervezetén belül, ha
erre hozzájárulást kapott, ez a hozzájárulás azonban bármikor visszavonható. A hozzájárulást az Ön
cégének meghatalmazott képviselője is bármikor visszavonhatja. További tájékoztatást a
www.shell.hu/privacy weboldalon elérhető Ügyfelekre, Beszállítókra és Üzleti Partnerekre vonatkozó
Shell Globális Adatvédelmi Tájékoztató tartalmaz.
Bonitásvizsgálatok
A kérelmek feldolgozása során SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA-megállapodás tartama alatt a Shell
jogosult bármely jelentkező vagy kártyabirtokos, valamint a kártyabirtokoshoz kapcsolódó bármely
személy vagy személyek hitelképességét felmérni. A hitelképesség vizsgálata során: (a) előfordulhat,
hogy pontozás vagy más automatizált döntéshozatal történik, és (b) előfordulhat, hogy a hitelminősítő
intézetek adataiban is történnek keresések. A hitelminősítő intézetek bármely kártyabirtokosra
vonatkozó információi kapcsolatban állhatnak a kapcsolt felekre vonatkozó nyilvántartással vagy a
megadott információ létrehozhat ilyen kapcsolatot. Amennyiben a bonitásvizsgálat automatizált
döntéshozatal útján történik, a kérelmező vagy kártyabirtokos jogosult ezen döntés ellen fellebbezni,
és kérheti, hogy a műveletet ember végezze. Kérjük, hogy tekintse át „Kihez fordulhatok további
felvilágosításért?” c. részt.
Ki tartozik felelősséggel a begyűjtött személyes adatokért?
A személyes adatok kezelése szempontjából az Ön adatkezelője a EuroShell Cards B.V.
együttműködésben az Ön helyi Shell Üzemanyagkártya partnerével: Shell Hungary zRt., 1113
Budapest, Bocskai út 134-146.
Kikkel osztjuk meg az Ön személyes adatait?
Az Ön személyes adatai a fenti célok teljesítése érdekében a Shell Vállalatcsoporton belül átadhatók,
így a Shell Vállalatcsoport olyan tagjainak is, amelyek az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén
kívüli székhellyel rendelkeznek.
Ezen túlmenően, az Ön személyes adatai megoszthatók vagy beszerezhetők bármely következő féltől:
•
a SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA-rendszer résztvevőitől, vagyis kiskereskedelmi egységektől
és/vagy más cégektől, amelyek jogosultak termékeket értékesíteni és/vagy szolgáltatásokat nyújtani
a SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA-birtokosoknak a SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA-rendszer keretein belül;
•
bármely olyan személynek, amelynek a Shell Vállalatcsoport bármely tagja felajánlja a SHELL
ÜZEMANYAGKÁRTYA-megállapodás alapján fennálló jogai és/vagy kötelezettségei bármelyikének
átruházását;

•
bonitás-vizsgáló, átvilágító és/vagy csalásmegelőző szervezeteknek, valamint a kártyabirtokos
kötelezettségeivel kapcsolatos ajánlók, garantálók vagy ajánlásokat vagy biztosítékot nyújtó más
szervezetek, pl. Experian és CIFAS számára;
•
biztosítótársaságoknak, a működtetést végző és/vagy lízingcégekre vonatkozó vagy esetleg
vonatkozó biztosítási termékekkel kapcsolatban, amennyiben a kártyabirtokosnak járműlízingmegállapodása van, annak érdekében, hogy ezen cégek nyomon tudják követni a jármű
futásteljesítményét és értékelni tudják a hitelképességet;
A Shell nem teszi elérhetővé az Ön személyes adatait az Ön engedélye nélkül, kivéve, ha erre
jogszabály alapján kötelezettségünk áll fenn. További tájékoztatást a www.shell.hu/privacy
weboldalon elérhető Ügyfelekre, Beszállítókra és Üzleti Partnerekre vonatkozó Shell Globális
Adatvédelmi Tájékoztató tartalmaz.
Az Ön jogai
Önnek joga van hozzáférni a SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA használata során gyűjtött személyes
adataihoz, valamint joga van az ilyen személyes adatok javítását vagy törlését kérni (ezen utóbbit
abban az esetben, ha ezen adatokra jogszerű üzleti célokra már nincs szükség). További tájékoztatást
a www.shell.hu/privacy weboldalon elérhető Ügyfelekre, Beszállítókra és Üzleti Partnerekre
vonatkozó Shell Globális Adatvédelmi Tájékoztató tartalmaz.
Kihez fordulhatok további felvilágosításért?
Ön felvilágosításért a SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Ügyfélszolgálatához fordulhat a kartyainfohu@shell.com e-mail-címen vagy a +36-1-480-1111 telefonszámon.

