Corning Incorporated Internetes adatvédelmi nyilatkozat
A Corning Incorporated („Corning”,” „vállalatunk”, „vállalatunkat”, „vállalatunké”)
elkötelezett az Ön adatainak online védelme mellett. Az alábbiakban azt ismertetjük,
hogy hogyan kezeljük személyes adatait, miközben Ön a Corning weboldalait
használja.
Az Ön által benyújtott valamennyi személyes adat gyűjtését a Corning Incorporated
végzi, majd azokat megoszthatja egy vagy több, az Ön lakóhelye szerinti országban
működő helyi Corning üzleti egységgel (az Ön által az adatgyűjtő űrlapon megadottak
szerint). A Corning Incorporated és az érintett, helyi Corning üzleti egység(ek) (a
továbbiakban együttesen a „Corning”) Közös adatkezelőként járnak el személyes
adatait illetően, amelyek gyűjtésére a Corning weboldalak Ön által történő használata
során kerül sor. Kérjük, kattintson a következő hivatkozásra, hogy megtekinthesse
valamennyi vonatkozó Corning üzleti egység kapcsolattartóinak nevét és
elérhetőségeit.
http://www.corning.com/media/worldwide/global/documents/datacontrollers.pdf
A Corning Binding Corporate Rules-okat Kötelező érvényű vállalati szabályok,
(„BCR”-ek) dolgozott ki olyan óvintézkedések alkalmazására, amelyek biztosítják a
személyes adatok védelmét, miközben azok továbbításra kerülnek a Corning
vállalatcsoporton belül. A BCR-ek végrehajtása megfelelő szintű védelmet biztosít a
személyes adatoknak a Corning Európai Gazdasági Térségen (EGT) belül működő
üzleti egységeiből a világ bármely pontján az EGT-n kívüli országokban működő más
Corning üzleti egységekbe történő továbbítása esetén, mivel a fenti szabályokat az
Általános adatvédelmi rendelet („GDPR”)1 előírásainak megfelelően fogalmazták meg.
A Corning által kidolgozott BCR-ek elsődleges jóváhagyása a francia felügyeleti
hatóságtól, a CNIL-től származik, majd ezt követte a németországi Hessen tartomány,
valamint a lengyel felügyeleti hatóság jóváhagyása.
Jelen nyilatkozatot bizonyos időközönként módosíthatjuk, hogy belefoglaljuk az
üzletvitelünket érintő változásokat, illetve hogy jobb szolgáltatásokat nyújthassunk az
Ön részére. A Corning észszerű erőfeszítéseket tesz ezen változások jelen
nyilatkozatban való közzététele érdekében, például a jelen weboldalra való feltöltés
útján. Kérjük, rendszeresen tekintse meg a jelen értesítést, hogy folyamatosan
tájékozódhasson a változásokról. Kérjük, jegyezze meg az alábbi dátumot, hogy tudja,
mikor frissítettük utoljára az információkat.
A Corning a Corning.com és a kapcsolódó Corning weboldalakon az alábbi alapelvek
szerint biztosítja személyes adatai védelmét:

1

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek
a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint
a 95/46/EK hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet;
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i.

A személyes adatok gyűjtése és közzététele

A Corning tájékoztatni fogja, mikor kerül sor adatgyűjtésre Önre, illetve online
beállításait és elvárásait illetően a jelen weboldalon keresztül, valamint egyértelműen
közöljük, hogy milyen módon használjuk fel ezen információkat.
Webszervereink nem gyűjtik az e-mail címeket, kivéve, ha Ön megadja azokat
számunkra. Általános jellegű adatokat azonban gyűjtünk, úgymint az IP-címet, valamint
a kapcsolat forrásaként szolgáló tartománynevet. Ezen információkat összesített
formában használjuk fel a megtekintett oldalak, a webhelyen töltött idő, a látogatások
számának, valamint hasonló információk mérésére. Ezen információkat a jogszerű
céljainknak megfelelően, a jelen weboldal tartalmának fejlesztése érdekében használjuk
fel.
Továbbá, a jelen weboldal fejlesztéséhez kapcsolódó jogos érdekeink alapján,
különböző típusú „sütiket” is alkalmazunk az Ön látogatásának rögzítése érdekében. A
Corning által alkalmazott sütik típusáról, azok használatának módjáról, valamint az
alkalmazásuk korlátozására vonatkozó opciókról többet tudhat meg, ha ide kattintva
megtekinti a Corning Sütikre vonatkozó szabályzatát.
A nélkülözhetetlen sütik által (a Corning Sütikre vonatkozó szabályzatában
meghatározottak szerint) gyűjtött információk kivételével, Ön eldöntheti, hogy szeretnée megadni ezen információkat vagy sem. Például, a sütiken keresztül gyűjtött egyes
információk marketing célokra, illetve a weboldal forgalmának nyomon követésére és az
arra vonatkozó jelentések készítésére is felhasználhatók. Amennyiben úgy dönt, hogy
bizonyos információkat nem ad meg számunkra, kérjük, ne feledje, hogy a Corninghoz
kapcsolódóan kiválasztott egyes üzleti tevékenységek esetlegesen nem lesznek
elérhetők az Ön számára.
Amennyiben olyan információkat ad meg számunkra, mint például név, cím,
telefonszám, e-mail cím stb., azokat kizárólag az Ön kérdéseire adott
felvilágosításnyújtásra (pl. a weboldal kapcsolattartási űrlapján keresztül), a felhasználó
által létrehozott online fiókok kezelésére használjuk fel, az Önnel fenntartott kapcsolat
fejlesztéséhez fűződő jogos érdekeink mentén, illetve a Corning által végzett konkrét
marketing tevékenységekre, eseményekre vagy szolgáltatásokra is használhatjuk
azokat, az Öntől kapott hozzájárulás alapján, amennyiben ez szükségesnek bizonyul.
A tisztességtelen e-mailek felderítéséhez és megakadályozásához fűződő jogos érdekei
védelmében a Corning fenntartja a jogot, hogy megőrizze a látogatók által küldött
elektronikus üzeneteket. A Corning ennek érdekében speciális technológiát alkalmaz az
e-mailek továbbítására és az e-mailes tranzakciók naplózására. Az e-mailes
tranzakciók naplózása a következőket foglalja magában: az üzenet dátuma és
időpontja; az e-mail küldéséhez használt eszköz neve és IP-címe; az üzenet küldőjének
e-mail címe; továbbá a címzett Corning-nál lévő e-mail címe.
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ii.

Közzététel

Az Önnel kapcsolatban gyűjtött adatokat biztonságosan tároljuk és nem osztjuk meg
harmadik felekkel – kivéve a Corning társvállalatokkal vagy szolgáltatókkal a Corning
saját marketingtevékenysége vagy a webhely támogatása céljából megosztott
információkat –, hacsak Ön nem adott számunkra előzetes engedélyt ezen információk
megosztására. A Corning számára azonban szükségesnek bizonyulhat a személyes
adatok megosztása a bírósági végzéseknek, idézéseknek, valamint a hatósági vagy
bűnüldözési szervektől érkező kéréseknek való megfelelés érdekében, illetve olyan
harmadik féllel, amely esetében a Corning tulajdonjogát, illetve a Corning
társvállalatának tulajdonjogát felvásárlás, egyesülés, eszközértékesítés stb. keretében
átruházták.
A Corning fenntartja a jogot az Ön által megadott információknak más országokra
történő továbbítására, hogy megoszthassa ezen információkat a Corning
társvállalataival vagy szolgáltatóival. Észszerűen kidolgozott óvintézkedéseket
alkalmazunk, hogy megvédjük személyes adatait a jogosulatlan vagy helytelen
hozzáféréssel szemben.
Amennyiben a személyes adatok kezelése az adatoknak az Európai Unión kívülre
történő továbbítását vonja maga után, a Corning biztosítja, hogy az adattovábbításra a
GDPR-nek megfelelően kerüljön sor. Az EU-n kívüli országokban működő Corning
üzleti egységekbe történő személyes adattovábbításra a Vállalatcsoport Binding
Corporate Rules dokumentumban foglalt szabályok vonatkoznak, míg az EU-n kívüli
harmadik fél szolgáltatók részére történő adattovábbítás biztonságáról megfelelő
szerződéses óvintézkedések gondoskodnak, mint például az EU általános adatvédelmi
kikötései, valamint, amennyiben alkalmazandó, az USA-ba történő adattovábbítás
esetén az Adatvédelmi pajzs tanúsítási rendszer, illetve az Adatkezelőkre vonatkozóan
a BCR-ek. Ezen dokumentumokból másolatot kaphat, ha kapcsolatba lép a Corning
Privacy Office munkatársaival az alábbi „Kapcsolat” részben ismertetettek szerint.
iii.

Adatmegőrzés

A Corning által feldolgozott, Önre vonatkozó személyes adatokat olyan formában
tároljuk, amely mindössze annyi ideig teszi lehetővé az Ön azonosítását, ameddig a
személyes adatok feldolgozását indokló célok miatt arra szükség van. Adatainak
megőrzési idejét az alábbi kritériumok alapján állapítjuk meg:
 Amennyiben felhasználói fiókot hoz létre, személyes adatait a helyi
jogszabályokban és iránymutatásban foglalt inaktív időszak leteltéig őrizzük meg,
kivéve, ha Ön ettől korábbi időpontban kívánja azok törlését.
 Amennyiben Ön valamilyen kéréssel kapcsolatban veszi fel velünk a kapcsolatot,
személyes adatait a kérés feldolgozásához szükséges ideig őrizzük meg.
 Amennyiben Ön hozzájárult a direkt marketing üzenetek küldéséhez, személyes
adatait mindaddig megőrizzük direkt marketing célokra, amíg Ön le nem tiltja
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ezek küldését, adatai törlését nem kéri, illetve a helyi előírások és
iránymutatások által meghatározott inaktivitási időszak lejáratáig (a márkákkal
való aktív kapcsolat hiánya). Ilyen esetben, kizárólag azon adatait őrizzük meg,
amelyek a tiltakozás jogának gyakorlásához szükségesek a helyi előírások és
iránymutatások szerint, továbbá, amennyiben Ön ügyfelünk, megőrizhetjük
személyes adatai, de kizárólag ügyfélkezelési célból.
 Amennyiben sütiket helyezünk el számítógépén, azokat a helyi előírásokban és
iránymutatásban meghatározott ideig tartjuk meg.
iv.

Az Ön jogai

Ön jogosult hozzáférést kapni a Corning által, Önre vonatkozóan feldolgozott
személyes adatokról, továbbá észszerű kérelmeket nyújthat be az adatok
helyesbítésére, módosítására, illetve törlésére, amennyiben azok helytelenek.
Abban az esetben, ha úgy dönt, hogy törölteti, illetve teljes mértékben anonimizáltatja
az adatbázisunkban tárolt adatait, vállalatunk megőrizheti törlési kérelmét, valamint a
törölt adatok típusára vonatkozó feljegyzéseket, amelyeket bizonyítják a jelen Internetes
adatvédelmi nyilatkozatnak való megfelelésünket.
Ön szintén jogosult az adathordozhatóságra vonatkozó jogát gyakorolni, illetve
személyes adatai kezelésének korlátozását kérelmezni.
Továbbá, amennyiben a Corning jogos érdekei alapján feldolgozza az Ön személyes
adatait, Ön bármikor tiltakozhat ezen adatfeldolgozás ellen az Ön helyzetére vonatkozó
jogos indokokra való hivatkozással.
Továbbá, Ön bármikor leiratkozhat, illetve letilthatja a direkt marketinges üzeneteknek
az Ön részére történő küldését. Ez a legkönnyebben a vállalatunk által az Ön részére
küldött marketing tárgyú e-mailekben vagy üzenetekben foglalt „leiratkozás” linkre való
kattintással tehető meg. Egyéb esetben pedig az alábbi elérhetőségeken veheti fel
velünk a kapcsolatot.
A Corning nem támogatja, és nem is vesz részt „levélszemét” küldésében (kéretlen
promóciós tárgyú e-mailek küldése). Amennyiben úgy gondolja, hogy ilyen tárgyú
üzenetet kapott a Corningtól, kérjük, jelezze ezt felénk az alábbi e-mail
címen: privacy@corning.com.
A fent említett kérelmek bármelyikének elküldéséhez, kérjük, írjon a
privacy@corning.com e-mail címre, illetve az alább felsorolt levelezési címekre. Kérjük,
ne feledje feltüntetni nevét, továbbá egyértelmű utasításokat arra vonatkozóan, hogy
milyen módosításokat kíván végrehajtatni személyes adatait érintően, illetve
amennyiben adatait töröltetni szeretné adatbázisunkból, és a Corning válaszol az Ön
által küldött üzenetre. Amennyiben vállalatunknak nem áll módjában a kérését
teljesíteni, megfelelő időben magyarázattal szolgálunk erre vonatkozóan.
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Önnek szintén jogában áll panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághoz, amennyiben
úgy véli, hogy a Corning nem az alkalmazandó adatvédelmi szabályok szerint járt el.
Továbbá, a Corning által kidolgozott BCR-ekben (pontosabban az 5.1., 5.4., 6.3., 6.4.
cikkekben és a 2. mellékletben) megtalálhatja a Corningra vonatkozó adatvédelmi
alapelveket, és Ön, mint harmadik fél kedvezményezett, jogosult ezeket érvényesíteni.
Sőt, amennyiben személyes adatainak feldolgozásából eredően Ön bármilyen kárt
szenved, Ön érvényesítheti a jogorvoslatra vonatkozó jogát, és adott esetben,
kártérítésre is jogosult lehet, amennyiben azt megítéli az illetékes bíróság vagy
felügyeleti hatóság, illetve amennyiben a Corning belső panaszkezelési rendszerén
belül ilyen döntés születik, amennyiben ezt igénybe veszik.
v.

Gyermekek személyes adatai

A Corning tudatosan nem végez adatgyűjtést tizenhat (16) év alatti gyermekek
esetében a szülő vagy a törvényes gondviselő hozzájárulása nélkül. A tizenhat (16) év
alatti gyermekek kizárólag a szülő vagy a törvényes gondviselő előzetes
hozzájárulásával nyújthatnak be adatokat a Corning részére. Amennyiben az Ön
gyermeke személyes adatot nyújtott be a Corninghoz, és Ön kérelmezni szeretné ezen
adatok eltávolítását, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken,
és mi észszerű erőfeszítéseket teszünk ezen információk eltávolításának biztosítására.
Felhívjuk a Corning weboldalaira belépő nemzetközi látogatók szíves figyelmét, hogy
személyes adataikat az Egyesült Államokban, illetve a világ más országaiban lévő
számítógépekre továbbíthatjuk kéréseik teljesítése érdekében.
vi.

Az Ön személyes adataira vonatkozó biztonsági intézkedések

A Corning végrehajtja mindazon műszaki és szervezési intézkedéseket, amelyek a
személyes adatok megfelelő szintű, a kockázatokkal szembeni védelméhez
szükségesek, és különösen védelmet biztosítanak a személyes adatok részére a
véletlen vagy jogellenes megsemmisítéssel, elvesztéssel, megváltoztatással, a
jogosulatlan közzététellel vagy hozzáféréssel szemben. Ugyanilyen, szerződésben
foglalt védelmi szintet biztosít a Corning szolgáltatóink számára is.
vii.

Vegyes rendelkezések

A Corning weboldalai más, nem a Corning tartománynevei alatt működő, illetve nem a
Corning tulajdonában lévő webhelyekre mutató hivatkozásokat is tartalmazhatnak. Ezen
hivatkozásokat kizárólag kényelmi szolgáltatásként bocsátjuk rendelkezésére. Nem
vállalunk felelősséget a nem a Corning által működtetett weboldalak tartalmáért,
biztonságáért, illetve adatvédelmi gyakorlataiért. A Corning nem támogatja, szavatolja
vagy garantálja az ezen további weboldalakon ismertetett vagy kínált termékeket vagy
szolgáltatásokat.
Az Ön által a Corning weboldalakon a Corning számára megadott nem személyes
jellegű adatokat nem kezeljük védett, illetve bizalmas adatként, és a Corning nem vállal
kötelezettséget ezen adatok közzétételének megakadályozásáért. A Corning az Ön által
megadott bármely ilyen információkat felhasználhatja a kérések megválaszolására,
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illetve marketing tevékenységeihez. Továbbá, az ezen információknak a Corninghoz
való benyújtása nem korlátozza a Corning hasonló termékeinek, szolgáltatásainak,
terveinek és ötleteinek bármely célból történő megvásárlását, gyártását, illetve
felhasználását, továbbá a Corning korlátozás nélkül, szabadon reprodukálhatja,
közzéteheti és terjesztheti ezen információkat más felek számára.
viii.

Kapcsolat

Ha jogait szeretné gyakorolni, illetve, ha kérdése vagy megjegyzése lenne a jelen
adatvédelmi értesítéssel kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi
elérhetőségeken:
Global Data Privacy Office
One Riverfront Plaza,
MP-HQ-W1-Z12
Corning, NY 14831
(607) 974-9000
privacy@corning.com
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