Globális adatvédelmi irányelv
BEVEZETÉS
A CORNING1 világvezető a különleges üveg és kerámiák piacán. Kulcsfontosságú elemeket készítünk magas technológiájú
fogyasztói elektronikai cikkekhez, mobil kibocsátáscsökkentő rendszerekhez, telekommunikációs és élettudományi
rendszerekhez. Üzleti tevékenységünk során személyes adatokat2 gyűjtünk és dolgozunk fel alkalmazottainkról, a hozzánk
jelentkezőkről, ideiglenes dolgozókról, ügyfelekről, beszállítókról és más üzleti partnerekről.
Jelen Irányelv (a továbbiakban „Irányelv”) határozza meg a CORNING személyes adatok megóvására vonatkozó
elkötelezettségét. A személyes adatok maximális szintű megóvásának érdekében a CORNING betartja a természetes
személyeknek a személyes adataik kezeléséről és az ilyen adatok szabad mozgásáról szóló (EU) 2016/679 rendeletben
foglaltakat (az alábbiakban „általános adatvédelmi rendelet” (General Data Protection Regulation) vagy „GDPR”).
Ezenkívül a CORNING Binding Corporate Rules-okat (Kötelező érvényű vállalati szabályok, „BCR”-ek) dolgozott ki a
személyes adatok CORNING vállalatcsoporton belüli továbbítása során történő védelmének biztosítása érdekében. A BCRek bevezetése megfelelő szintű védelmet kínál a személyes adatoknak3 a CORNING EU-n belüli szervezeteitől a világ más
területein lévő szervezeteihez történő továbbítása tekintetében. A BCRek irányelvei összhangban állnak a GDPR-ral. A
személyes adatok csoporton belüli nemzetközi továbbításának törvényesítésén felül a BCR lehetővé teszi, hogy a CORNING
következetes és hatékony megoldást alkalmazzon az adatvédelmi megfelelőség betartására világszerte. A CORNING a
BCR-eket globálisan alkalmazza minden olyan esetben, ahol a CORNING személyes adatokat dolgoz fel. Ha többet
szeretne megtudni a BCR-ekről, kérjük keresse fel a http://www.corning.com/worldwide/en/privacypolicy/binding-corporate-rules.html oldalt.
A CORNING létrehozott egy adatvédelmi irodát is („Corning adatvédelmi iroda” vagy „CPO”), hogy segítse a globális
adatvédelmi megfelelőséget az adatvédelmi irányelvek és folyamatok átvétele, alkalmazotti tréningek és az adatvédelmi
szabványoknak való megfelelőséget időszakosan ellenőrző program révén.
A CORNING elkötelezi magát, hogy jelen Irányelvet minden érintett részére bármikor elérhetővé tegye. Ennek érdekében az
Irányelv jelenlegi változata megtalálható a CORNING intranet oldalon és a CORNING külső weboldalán.
I.

JELEN IRÁNYELV CÉLJA

A jelen Irányelv célja
i.
ii.
iii.

meghatározni a CORNING által a személyes adatok kezelése során alkalmazott szabványokat;
elmagyarázni a CORNING mint csoport által a személyes adatok védelmére bevezetett irányítási intézkedéseket;
körülírni azoknak az érintetteknek a jogait, akiknek a személyes adatait kezelik, valamint azt, hogy miként
gyakorolhatják ezen jogaikat.

II.

AZ IRÁNYELV HATÓKÖRE

1„CORNING”

(vagy „mi”, „mienk"”) a new yorki Corning Incorporated vállalatot jelenti, amelynek székhelye Corning, NY, Egyesült Államokban található,
valamint annak összes globális leányvállalatait, amelyeket közvetve vagy közvetlenül a Corning Incorporated birtokol vagy irányít. Jelen szóhasználat
szerint a szervezet tulajdonlásához vagy ellenőrzéséhez szükséges az olyan részvények vagy más érdekeltségek közvetlen vagy közvetett birtoklása,
amelyek több mint ötven százalékát (50%) képviselik a szavazati jognak vagy más hasonló jogkörnek az ilyen szervezetnél az igazgatók, vezetők, általános
partnerek vagy hasonló tisztviselők kijelölése vagy választása során. A teljes vállalatcsaládra az alábbiakban a „CORNING csoportként” is hivatkozhatunk.
2A „Személyes adat” azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a személy, aki
közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. Ha létezik olyan nemzeti adatvédelmi törvény, amely szintén védi az azonosított
vagy azonosítható jogi egységekhez kapcsolódó adatokat, akkor a törvény mértékéig a „személyes adat” kifejezésnek ezeket az adatokat is tartalmaznia
kell.
3Az „adattovábbítás” a személyes adat bármilyen továbbítását jelenti egyik jogi egységtől a másikig. A továbbítás elvégezhető a személyes adatok
kommunikálása, másolása, továbbítása vagy feltárása útján hálózaton át, beleértve adatbázishoz való távoli hozzáférést is, vagy egyik médiumról a másikra
való továbbítással, a médium típusától függetlenül (például a számítógépes merevlemezről a szerverre).
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Jelen Irányelv vonatkozik4 a CORNING által vagy annak a nevében kezelt minden személyes adatra, függetlenül az ilyen
személyes adatok formátumától (pl. elektronikus feljegyzések, papír alapú fájlok, videofelvételek stb.).
A CORNING szervezetek, minden CORNING alkalmazott és alkalmi munkavállaló kötelessége jelen Irányelvnek megfelelni.
A GDPR-on felül minden egyes CORNING szervezet megfelel a vonatkozó helyi adatvédelmi követelményeknek.
Ezen felül minden beszállítónak5 és az alkalmazható mértékig a külső feleknek6, akikre a CORNING személyes adatokat
bízott vagy annak nevében személyes adatokat bíztak, megfelelő biztosítékot kell kínálnia arra nézve, hogy a személyes
adatokat legalább a jelen Irányelvben meghatározotttal azonos adatvédelmi szabványok védik.
III.

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

A CORNING elkötelezett az alkalmazottak, jelentkezők, ideiglenes munkavállalók, ügyfelek, beszállítók, üzleti partnerek és
mások által, akikkel kapcsolatba kerül, rá bízott személyes adatok védelme és megóvása iránt, a BCR-ekben és jelen
iIrányelvben lefektetett alapelvekkel összhangban.
A CORNING adatvédelmi gyakorlata és programjai összhangban állnak a CORNING értékeivel, a vonatkozó törvényekkel és
szabályozásokkal. A CORNING elvárja beszállítóitól és üzleti partnereitől, hogy a rájuk bízott személyes adatok esetén
ugyanolyan vagy még szigorúbb adatvédelmi gyakorlatot folytassanak, mint amilyet a CORNING BCR és jelen Irányelv előír.
IV.

ADATVÉDELMI ALAPELVEK

A személyes adatok kezelésének jogalapja
A CORNING kizárólag abban az esetben gyűjti és dolgozza fel a személyes adatokat, ha:







az érintett beleegyezését adta7 személyes adatainak egy vagy több konkrét céllal történő adatkezeléshez; vagy
az adatkezelésre az olyan szerződések teljesítéséhez van szükség, amelyek egyik résztvevője az érintett, illetve a
szerződésre lépés előtt az érintett kérésére történő lépések megtételéhez; vagy
az adatkezelésre a CORNING jogi kötelezettségeinek való megfelelés érdekében van szükség; vagy
az adatkezelésre az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekei miatt van szükség; vagy
az adatkezelésre közérdeknek számító feladat teljesítéséhez, vagy a CORNING-ra vagy olyan külső félre ruházott
hatósági feladat teljesítéséhez van szükség, aki előtt a személyes adatokat feltárják; vagy
az adatkezelésre a CORNING mint adatkezelő,8 vagy olyan külső fél vagy felek törvényes érdekeinek
érvényesítéséhez van szükség, akik előtt a személyes adatokat feltárták, kivéve, ha az ilyen érdeket felülírják a
védelmet kívánó érintett alapvető jogai és szabadsága, különösen, ha az érintett még gyermek.

A különleges kategóriájú személyes adatok kezelésének jogi alapjai9
A CORNING nem kezel különleges kategóriájú személyes adatokat, kivéve, ha:





az érintett egyértelmű beleegyezését nem adta az ilyen személyes adatok kezeléséhez (kivéve, ha ezt a
vonatkozó törvények tiltják); vagy
az adatkezelésre az adatkezelőként működő CORNING szervezet kötelezettségeinek és bizonyos jogainak
teljesítése érdekében van szükség a foglalkoztatási törvény alapján, és azt a szakszervezeti vagy a nemzeti
törvények lehetővé teszik, illetve, hacsak valamely kollektív szerződés nem jelent elegendő óvintézkedést; vagy
az adatkezelésre az érintett vagy más személy létfontosságú érdekeinek a védelmében van szükség, ahol az
érintett fizikailag vagy jogilag képtelen beleegyezését adni; vagy

„Feldolgozás”: a személyes adatokkal kapcsolatban bármit jelenthet, függetlenül attól, hogy az automatikusan történt-e, tehát jelenthet összegyűjtést,
feljegyzést, szervezést, strukturálást, tárolást, átdolgozást vagy megváltoztatást, visszaszerzést, tanácsadást, használatot, továbbítás útján történő
közzétételt, terjesztést vagy más módon történő rendelkezésre bocsájtást, kiigazítást vagy összevonást, korlátozást, törlést vagy megsemmisítést.
5„Beszállító”: a Corning által az adatkezelőinek a többségére használt kifejezést jelenti. A beszállító szerződéses egység, például bérszámfejtés szolgáltató,
amely a Corning utasítása alapján személyes adatokat dolgozhat fel.
6 „Külső fél” jelent az érintettől, az adatkezelőtől, az adatfeldolgozótól, illetve ezektől a személyektől eltérő más természetes és jogi személyt, hatóságot,
ügynökséget vagy testületet, akik az adatkezelő vagy -feldolgozó közvetlen felügyelete alá tartoznak és jogosultak az adatkezelésre.
7 Minden nagybetűs kifejezésre, amely nincs jelen Irányelvben meghatározva, a GDPR-ban leeírt jelentés vonatkozik.
8 Az „adatkezelő” kifejezés olyan természetes vagy jogi személyre, hatóságra, ügynökségre vagy egyéb szervre utal, amely önmagában vagy másokkal
közösen határozza meg a személyes adatok kezelésének módját és célját.
9 Különleges kategóriájú személyes adat a nemzeti és faji eredetet, politikai meggyőződést, vallási vagy filozófiai hitet, szakszervezeti tagságot, genetikai
adatokat, biometrikus adatokat, egészségre vonatkozó adatokat, illetve a természetes személy szexuális életére vagy szexuális beállítottságára vonatkozó
adatokat jelenti.
4
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a személyes adatok kezelésére jogi követelések megállapítása, gyakorlása vagy megvédése érdekében van
szükség; vagy
az adatkezelés olyan különleges kategóriájú személyes adatokra vonatkozik, amelyeket az érintett egyértelműen
nyilvánossá tett; vagy
az adatkezelésre alapvető közérdek miatt van szükség;
az adatkezelésre az alkalmazott munkaképességének felmérése miatt van szükség;
az adatkezelésre közérdeket érintő okok miatt, tudományos vagy történelmi kutatások archiválása érdekében vagy
statisztikai okokból van szükség ( a GDPR 89. cikkével összhangban).

A CORNING szabálysértésekhez, büntetőítéletekhez vagy biztonsági intézkedésekhez kapcsolódó személyes adatokat is
kezelhet, amely esetekben a személyes adatok kezelését kizárólag hivatalos szerv ellenőrzése mellett, ha ez alkalmazható,
és a vonatkozó nemzeti törvényekben meghatározott különleges óvintézkedéseknek megfelelően lehet elvégezni. Ezen felül
a helyi adatvédelmi törvények további korlátozásokat írhatnak elő a nemzeti azonosítószámok feldolgozására.
A célok korlátozása
A CORNING a személyes adatokat meghatározott, kifejezett és törvényes okokból kezeli, és nem végez az adott célokkal
összeférhetetlen további adatkezelést. A CORNING nem kezeli a személyes adatokat további célok érdekében anélkül,
hogy igazolná vagy az érintett előzetes beleegyezésének meglétét; vagy az adatkezelés jogalapját; vagy azt, hogy az
adatkezelés új célja összeegyeztethető a személyes adat összegyűjtésének és kezelésének elsődleges céljával.
Adatminőség és adattakarékosság
A CORNING a személyes adatok kezelését igazságos és törvényes úton végzi jogos üzleti érdekének erejéig, valamint az
egyén jogainak a figyelembevételével.
A CORNING a személyes adatok gyűjtését az üzleti célokhoz szükséges és azoknak megfelelő mértékre korlátozza. A
személyes adatok kezelése során a CORNING biztosítja, hogy az az adatgyűjtés és/vagy további adatkezelés céljaihoz
elegendő, megfelelő és nem túlzótt mértékű. Az egy adott célra összegyűjtött személyes adatok típusa változhat az
adatgyűjtés okainak és a vonatkozó rendelkezéseknek a függvényében. Ha a CORNING az adatgyűjtés eredeti céljához
képest túlzó vagy szükségtelen, illetve az érintettnek adott tájékoztatáson túlmenő személyes adatot kap, a CORNING-nak –
szükség esetén – lépéseket kell tennie annak megakadályozására, hogy a küldőtől túlzott és szükségtelen személyes
adatok érkezzenek a jövőben, és észszerű megoldásokat (például megsemmisítést) kell alkalmaznia a szükségtelen és túlzó
személyes adatok további kezelése ellen.
Pontos és naprakész
A CORNING megfelelő lépéseket tesz a kezelt személyes adatok pontosságának biztosítása, és ahol szükséges, azok
javítása és naprakészen tartása érdekében. A CORNING szükség esetén lépéseket tesz annak érdekében, hogy az
adatgyűjtés vagy a további adatkezelés szempontjából pontatlan vagy hiányos személyes adatokat törölje vagy helyesbítse.
Az érintett kapcsolatba léphet az alábbi részben meghatározott megfelelő CORNING kapcsolattartóval. Ahol lehetséges, a
CORNING biztosítja a természetes személyek számára, hogy automatizált módon férjenek hozzá, javíthassák és/vagy
frissíthessék személyes adataikat.
Megfelelő adatmegőrzés
A CORNING a jogi és üzleti adatmegőrzési követelményekkel összhangban őrzi meg a személyes adatokat, azonosításra
alkalmas formában, és nem őriz meg személyes adatokat, amikor azokra már nincs szükség az adatgyűjtés és -kezelés célja
érdekében. Különösen, a CORNING észszerű lépéseket tesz a személyes adatok megsemmisítésére, amikor (i) azokra már
nincs szükség az eredeti célok érdekében, és/vagy (ii) ha lejárt a vonatkozó törvény által engedélyezett maximális megtartási
idő (ha van ilyen).
Automatizált egyéni döntések
A CORNING megfelelő lépéseket tesz annak biztosítására, hogy minden érintettnek joga legyen ahhoz, hogy ne
terjedhessen ki rá olyan döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna, vagy őt jelentős mértékben érintené, és amely
kizárólag a személyes adatok automatizált kezelésén alapszik, beleértve a profilalkotást is, és amelynek célja az ő
személyes jellemzőinek liértékelése, kivéve, ha a döntést a vonatkozó adatvédelmi jogszabály megengedi (kivéve, ha a
döntéshez az érintett és a CORNING közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez van szükség, vagy ha azt azok a
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vonatkozó adatvédelmi törvények engedélyezik, melyeknek a CORNING tárgyát képezi, vagy ha arra az érintett kifejezett
hozzájárulását adta).
Átláthatóság és tájékoztatáshoz való jog
Az átláthatóság alapelvével összhangban a Corning biztosítja, hogy az érintettnek adott tájékoztatás érthető és elérhető az
érintett számára. A tájékoztatást tömör és könnyen elérhető formában, érthető, egyszerű nyelven kell biztosítani.
A CORNING az érintetteknek minimum az alábbi tájékoztatást biztosítja, kivéve, ha ezzel az érintett már rendelkezik:








az adatkezelő személyazonossága és elérhetősége, valamint az adatkezelő képviselője, ha van ilyen, és ahol ez
szükséges, az a hely, ahol az adatkezelő az EGT-n kívül található;
az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége (kijelölve a GDPR és más vonatkozó uniós adatvédelmi törvényeknek való
megfelelőség érdekében, ha szükséges);
a személyes adatok kezelésének eredeti céljai, valamint az adatkezelés jogi alapja;
ahol az adatkezelés törvényes érdeken alapul, az adatkezelő vagy a külső fél által követett törvényes érdek;
a személyes adatok címzettjei10 vagy címzett-kategóriái; ahol alkalmazható, a személyes adatoknak harmadik
országba történő továbbítása és a vonatkozó óvintézkedések, beleértve az Európai Bizottság megfelelőségi
döntésének meglétét vagy hiányát, valamint azt, hogy miként lehet ennek egy példányát megszerezni; illetve hol
tették azt elérhetővé;
bármely további információ, mint például:
 a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, az időtartam
meghatározásának kritériuma;
 az, hogy a személyes adat megadása törvényben vagy szerződésben van előírva, hogy az érintettnek
kötelessége-e a személyes adatokat megadni és az ilyen adatok átadásának elmulasztása milyen
lehetséges következményekkel jár;
 az automatizált egyéni döntéshozatal megléte (ha van ilyen), beleértve a profilalkotást, beleértve, hogy
az milyen logika alapján történt, valamint az ilyen jellegű adatkezelés jelentőségét és az érintettre
gyakorolt lehetséges következményét;
 az a jog, hogy az adatkezelőtől a személyes adatokhoz való hozzáférést, valamint az adatok javításának
vagy törlésének lehetőségét, az érintettre vonatkozó adatkezelés korlátozását kérjük, illetve kifogásoljuk
az adatkezelést. Ide tartozik a személyes adatok hordozhatóságához fűződő jog is;
 ahol az adatkezelés beleegyezésen alapszik, a beleegyezés visszavonásának a joga, amely nincs
hatással a visszavonás előtti beleegyezésen alapuló adatkezelés jogosságára;
 a felügyeleti hatóságoknál való panaszbenyújtásra vonatkozó jog11 az adatvédelmi szabályozások
megsértése esetén.

Ezenkívül a tájékoztatási értesítésben a Corning BCRek szerinti kötelezettségének megfelelően a Corning tájékoztatja az
érintettt arról, hogy ha az érintettet bármilyen kár érte személyes adatainak kezelése során, jogosult a kártérítésre és, ahol
ez lehetséges, kártérítést kérhet az érintett bíróság vagy felügyeleti hatóság határozata értelmében vagy a belső
panaszkezelési eljárás határozata alapján, ha ezt alkalmazzák (tudjon meg többet ezekről a különleges jogokról itt: BCR 5.4,
6.3 és 6.4 cikkelye.
Ahol a személyes adatokat nem közvetlenül az érintetttől szerezték meg, a CORNING átadja az érintettnek az érintett
személyes adatok kategóriáit és az adatok eredetének forrását, valamint, ha alkalmazható, azt, hogy azok nyilvánosan
elérhető forrásból származnak-e. Ebben az esetben a fenti információt a következőképpen adják meg:
a.
b.
c.

a személyes adatok megszerzését követő észszerű határidőn belül, de legkésőbb az azt követő egy hónappal,
tekintettel a személyes adatok kezelésének különleges körülményeire;
ha a személyes adatot az érintettel történő kommunikációra használják, legkésőbb az aérintettel való első
kommunikáció idején; vagy
ha külső fél előtti feltárást vesznek fontolóra, nem később, mint a személyes adatok első feltárásakor.

„Címzett” lehet természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy más testület, aki vagy amely előtt az adatot feltárják, függetlenül attól, hogy
külső személy-e vagy sem; azonban azok a hatóságok, akik az adatokat egy bizonyos érdeklődés keretében kapják meg, nem tekinthetők címzettnek.
11„Felügyeleti hatóság” az olyan független testület, amelyik felelős az alábbiakért: (i) joghatósági területén a személyes adatok kezelésének ellenőrzése, (ii)
tanácsadás a megfelelő testületeknek a személyes adatok kezelésére vonatkozó törvénykezési és adminisztratív intézkedések tekintetében, és (iii) az
érintettek által adatvédelmi jogaikkal kapcsolatban beadott panaszok meghallgatása.
10
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Az érintett tájékoztatására vonatkozó kötelezettség nem alkalmazandó, ha (i) az érintettet már tájékoztatták, (ii) aránytalanul
nagy erőfeszítést igényelne, (iiii) az ilyen személyes adatok nyilvántartását és feltárását az adatkezelőre vonatkozó törvény
kifejezetten előírja, és amely megfelelő intézkedéseket biztosít az érintett törvényes érdekeinek védelmében, vagy (iv) ahol a
személyes adatoknak olyan szakmai titoktartási kötelezettség miatt kell titokban maradniuk, amelyet valamely uniós vagy
nemzeti törvény szabályoz, beleértve a törvényes titoktartási kötelezettséget is.
Hozzáféréshez, javításhoz, törléshez, adatkezelés korlátozásához, tiltakozáshoz és az adathordozhatósághoz való
jog
A CORNING megfelelő intézkedéseket vezet be az érintettektől a jogaikkal kapcsolatos kérdések fogadására és
megválaszolására.
Minden érintettnak joga van:








megkötés nélkül, észszerű időközökben, túlzó késlekedés vagy költség nélkül, valamint, ahol alkalmazható, a
nemzeti törvényekkel összhangban megszerezni:
 a megerősítést, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat kezelnek-e,
 ha igen, legalább az adatkezelés céljára, az érintett adatkategóriákra és az azokra a címzettekre vagy
címzett-kategóriákra vonatkozó információkat, akik előtt a személyes adatokat feltárják; ahol lehetséges,
a személyes adatok megőrzésének tervezett időtartamát vagy az ilyen időszak meghatározására
vonatkozó kritériumokat, a jogot, hogy a CORNING-tól kérni lehessen a személyes adatok javítását vagy
törlését, az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását, vagy az ilyen adatkezelés
kifogásolását, a felügyeleti hatóságokhoz történő panaszbeadás jogát, minden elérhető adat forrását
(amikor a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg); az automatizált döntéshozatal meglétét,
beleértve a profilalkotást, és végül, hogy az milyen logika alapján történt, valamint az ilyen jellegű
adatkezelés jelentőségét és az érintettre gyakorolt lehetséges következményeit;
 amikor a személyes adatokat harmadik országba továbbítják12, tájékoztatást a továbbításra vonatkozó
megfelelő óvintézkedésekről; az adatkezelés alatt álló személyes adatok érthető kommunikációját;
szükségtelen késlekedés nélkül megszerezni a CORNING-tól az őt érintő pontatlan személyes adatok javítását
vagy törlését, a személyes adatok törlését vagy az adatkezelés korlátozását;
gyakorolni az adathordozhatóságra vonatkozó jogait, és megszerezni a CORNING-tól az őt érintő olyan személyes
adatokhoz való hozzáférés jogát, melyeket ő bocsájtott a CORNING rendelkezésére, szerkesztett, széles körben
használatos és gép által olvasható formában;
az érintett különleges helyzetére vonatkozó jogos érdek alapján tiltakozni a személyes adatok kezelése ellen
(amikor az adatkezelés a CORNING törvényes érdekein alapszik);
tiltakozni az adatkezelés során bármikor és a törvényes alapok megindoklása nélkül a személyes adatoknak direkt
marketing céljából történő kezelése ellen (beleértve a direkt marketinghez kapcsolódó profilalkotást is).

A CORNING olyan folyamatot léptetett életbe, amely leírja azokat a szerepeket és felelősségeket, melyek az érintetteknek a
róluk fenntartott személyes adatokhoz való hozzáféréshez, azok javításához és törléséhez való jog biztosításához, valamint
a személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz, az adatkezelés korlátozásához vagy az adathordozhatóság
megszerzéséhez kapcsolódnak.
Az érintettek kéréseiket a privacy@corning.com címre küldhetik, helyi szinten pedig vagy a kinevezett adatvédelmi
tisztviselőnek (Appointed Data Protection Officer, „ADPO”) vagy a helyi adatvédelmi kapcsolattartónak (Local Privacy
Contact, „LPC”), vagy más üzleti funkció képviselőjének posati úton, személyesen, telefonon vagy e-mailben.
Annak érdekében, hogy a CORNING válaszolni tudjon a kérésekre, az érintettnek meg kell adnia az alábbi
személyazonosítási adatokat: keresztnév, vezetéknév, e-mail vagy postacím és a személyazonosság igazolásához
szükséges egyéb adatok.
A CORNING tiltakozhat a nyilvánvalóan túlzó kérések ellen, különösen azok száma, ismétlődése és szisztematikus jellemzői
ellen.
Panaszbeadáshoz való jog. Az érintetteknek jogukban áll panaszt benyújtani a felügyeleti hatóságokhoz, ha az érintett
feltételezi, hogy a Corning nem felel meg a vonatkozó adatvédelmi előírásoknak.

12

„Harmadik ország”: az Európai Gazdasági Térség területén kívül eső országok.
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Biztonság és bizalmasság
A CORNING megfelelő és gazdasági szempontból észszerű technikai és szervezeti intézkedések alkalmazásával biztosítja
az általa gyűjtött és tárolt személyes adatok titkosságát, valamint védi azokat a jogosulatlan vagy jogellenes feltárással és
hozzáféréssel, véletlen elvesztéssel, megsemmisítéssel, megváltoztatással vagy károsodással szemben, figyelembe véve a
rendelkezésre álló korszerű technológiát és a bevezetés költségeit. Ezek az intézkedések a védeni kívánt személyes adatok
természetéhez és kezeléséhez kapcsolódó kockázatok megfelelő szintű biztonságának érdekében készültek, a vonatkozó
adatvédelmi törvényben előírt biztonsági követelményekkel megegyező módon.
A CORNING megfelelő intézkedéseket vezet be annak biztosítására, hogy a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező
beszállítók legalább olyan szigorú biztonsági intézkedéseket tartsanak fenn, mint a CORNING.
Adatvédelmi incidenssel kapcsolatos értesítések
Az adatvédelmi incidensekről13 értesíteni kell az illetékes felügyeleti hatóságokat, valamint bizonyos körülmények között, az
érintetteket.
A CORNING megfelelő intézkedéseket tart fenn ezen kötelezettségének a teljesítésére. Különösen, a CORNING
alkalmazottaknak jelenteniük kell minden vélt vagy valós adatvédelmi incidenst (beleértve a személyes adatokat tartalmazó
berendezések elvesztését vagy károsodását) a privacy@corning.com címen vagy az illetékes ADPO-nak vagy LPC-nek. Az
érintett Corning érdekeltekkel közösen, indokolatlan késedelem nélkül a Corning adatvédelmi iroda kezeli az adatvédelmi
incidenseket.
Személyes adatok továbbítása a Corning csoporton belül vagy azon kívül
A CORNING globális vállalkozás, amely a világ számos területén rendelekezik egységekkel, valamint határokon átívelő
üzletekkel, IT rendszerekkel, vezetési struktúrával és adatkezelésekkel. Mint ilyen, gyakran van szükség a személyes
adatoknak más CORNING egységekhez, beszállítókhoz vag külső felekhez való továbbítására ugyanabban az országban
vagy az eredetileg megadott országtól eltérő másik országban, és/vagy a személyes adatoknak olyan adatbázisban történő
megőrzésére, amelyet más országokban hosztolnak vagy onnan érhetnek el. A CORNING BCR-eket fogadott el, azaz az
uniós törvények által biztosított elvek, szabályok és eszközök rendszerét, annak érdekében, hogy hatékony adatvédelmi
szintet biztosítson, különösen a személyes adatoknak az Európai Gazdasági Térség területén kívül eső CORNING egységek
felé történő továbbítására. Pontosabban:


Továbbítás CORNING egységek felé: A személyes adatoknak az egyik CORNING egységtől a másik felé történő
továbbítása kizárólag akkor engedélyezhető, ha a továbbítás pontos és törvényes üzleti érdeken alapszik, és a
fogadó fél biztosítja a jelen Irányelvnek, a BCR-eknek és bármely más, a továbbításra, illetve az azt követő
adatkezelésre (beleértve a továbbbadást is) alkalmazható szigorúbb helyi törvénynek való megfelelést. A BCRekben előírtak szerint, ha egy CORNING egység kéri, hogy egy másik CORNING egység vegye át a nevében a
személyes adatok kezelését, az adatkezelési szolgáltatást kapó CORNING egységnek másik CORNING egységet
kell választania, amely elegendő garanciával rendelkezik az elvégzendő adatkezelésre vonatkozó technikai és
szervezeti biztonsági intézkedések tekintetében, és biztosítania kell az ilyen intézkedéseknek való megfelelést is.
Bármely CORNING egység, amelyre a BCR szabályai vonatkoznak, vállalja, hogy amikor egy másik CORNING
egység nevében adatkezelőként14 jár el, megfelelő garanciával rendelkezik és megfelel a BCR-ekben előírt minden
óvintézkedésnek, különösképpen betartja a személyes adatokat továbbító CORNING egység utasításait, és
bevezeti azokat a technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket, melyek elegendő védelmet kínálnak a
személyes adatok véletlenszerű vagy törvényellenes megsemmisítése, véletlenszerű elvesztése, megváltoztatása,
engedély nélküli feltárása vagy hozzáférése ellen egy adott adatkezelési megállapodáson át. Ezenkívül, ha a
továbbításra olyan két CORNING egység között kerül sor, melyek közös adatkezelőként15 lépnek fel, írásos
megállapodást kell létrehozni az egyéni felelősségeknek a GDPR szerinti meghatározására, különösképpen az
érintett jogai gyakorlásának tekintetében.



A CORNING csoporton kívüli egységekhez való továbbítás:

„Adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes
megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
14 Az „adatkezelő” jelenthet természetes vagy jogi személyt, hatóságot, ügynökséget vagy más olyan testületet, amely az adatkezelő nevében személyes
adatok kezelését végzi.
15 Két vagy több adatkezelő, akik közösen döntenek az adatkezelés céljáról és módjáról.
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Beszállítók: A CORNING megfelelő írásos szerződésre lépett vagy fog lépni a beszállítókkal annak biztosítása
érdekében, hogy a személyes adatok kezelése a CORNING utasításai szerint történik, és felállítsa és karbantartsa
a megfelelő szintű védelemhez szükséges megfelelő biztonsági és titoktartási intézkedéseket. Ezenkíbül a
CORNING megfelelő biztosítékokat vár el beszállítóitól arra nézve hogy (i) szabványaik a jelen Irányelvben
találhatókkal legalább azonos szintűek, (ii) és a beszállító megfelel a vonatkozó adatvédelmi törvényeknek,
mégpedig elsősorban a személyes adatok továbbítására és a folytatólagos továbbításokra vonatkozóaknak. Az
ilyen beszállítók kizárólag az adott szolgáltatási szerződésben szereplő szolgáltatások teljesítéséhez szükséges
személyes adatokhoz kapnak hozzáférést. Ha egy CORNING egység úgy találja, hogy a beszállító nem felel meg
ezeknek a kötelezettségeknek, azonnal meg kell tennie a megfelelő lépéseket. Továbbá, a CORNING nem
továbbít személyes adatokat az EU területén kívülre, hacsak azok a beszállítók nem fogadtak el az EU
adatvédelmi törvényeinek megfelelő, a személyes adatok védelmére vonatkozó megfelelő adatvédelmi és
biztonsági intézkedéseket (például annak biztosításával, hogy az Európai Bizottság által jóváhagyott uniós
általános szerződési feltételeket aláírta a beszállító, ha az utóbbi olyan országban található, amely nem
rendelkezik a személyes adatokra vonatkozó megfelelő szintű védelemmel). Ezenkívül közös adatkezelői
kapcsolatok esetén (ha van ilyen), a Corning írásos megállapodást készít minden külső közös adatkezelővel a
GDPR-nak megfelelően.



Külső felek: A CORNING egységektől elvárhatják, hogy felfedjenek bizonyos adatokat külső felek előtt. Különösen,
az ilyen feltárásokra a vonatkozó törvénynek való megfelelés érdekében lehet szükség (pl. fizetési adatok feltárása
az adóhatóság előtt), vagy amikor az érintett egészsége vagy biztonsága forog veszélyben (pl. baleset esetén). A
CORNING törvényes jogainak védelme érdekében is feltárhat személyes adatokat (pl. peres eljárás során).

Elszámoltathatóság
A jelen Irányelvben meghatározott alapelvek betartásának bizonyítására a CORNING a következő intézkedéseket vezette
be:
i)

Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása

A CORNING a személyes adatok kezelésével kapcsolatos tevékenységekről belső nyilvántartást vezet16. Kivizsgálások
esetén ezeket a nyilvántartásokat elérhetővé kell tenni az illetékes felügyeleti hatóságok előtt.
ii)

Beépített és alapértelmezett adatvédelem

A CORNING-nak az adatvédelmi elvek hatékony végrehajtására és a szükséges óvintézkedéseknek az adatkezelésbe
történő integrálására irányuló megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket kell bevezetnie annak érdekében, hogy
megfeleljen az adatvédelmi előírásoknak és védje az érintett jogait, mind az adatkezelés módszerének meghatározása
során, mind pedig az adatkezelés végének idején.
Ezenkívül a CORNING-nak megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket kell bevezetnie annak biztosítása érdekében,
hogy alapértelmezés szerint kizárólag azon személyes adatok kezelésére kerül sor, amelyekre az adatkezelés adott célja
miatt szükség van. Ez a szabály vonatkozik az összegyűjtött személyes adatok mennyiségére, a tárolás és hozzáférés
időtartamára.
iii)

Adatvédelmi hatásvizsgálat

A CORNING Adatvédelmi hatásvizsgálatot végez (Data Protection Impact Assessments, DPIA) azokban az esetekben,
amikor az adatkezelés valószínűsíthetően magas kockázatot jelent az érintett jogaira és szabadságára nézve17. A DPIA célja
aza datkezelési tevékenységek annak érdekében történő vizsgálata, hogy meghatározza az adatkezelésnek az érintett
jogaira és szabadságára gyakorolt esetleges hatását, továbbá javaslatokat tesz a hatás kezelésére.
V.

A ELEN IRÁNYELVBEN FOGLALTAK BETARTÁSÁNAK VÁLLALÁSA ÉS AZ EZZEL KAPCSOLATOS
INTÉZKEDÉSEK

A CORNING létrehozta a CORNING adatvédelmi irodát („CPO”), amelyet a Globális vezető adatvédelmi tisztviselő (Global
Chief Privacy Officer, GCPO), a területi adatvédelmi vezetők, a kinevezett adatvédelmi tisztviselők (ahol ezt a GDPR és/vagy
16
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a vonatkozó adatvédelmi törvények előírják) és a helyi adatvédelmi kapcsolattartók alkotnak. A CPO felelős a CORNING
csoport szintjén jelen Irányelv és a BCR-ek betartásáért, valamint jelen Irányelvhez, a BCR-ekhez és a vonatkozó
irányelvekhez és eljárásokhoz szükséges előrelépések kezdeményezéséért és koordinálásáért. A CORNING ezen felül
olyan programokat tart fenn, amelyek időszakosan ellenőrzik jelen Irányelv betartását és biztosítják, hogy a CORNING
egységek és alkalmazottak megfeleljenek a kezelt személyes adatokra vonatkozó BCR-eknek, a törvényeknek, előírásoknak
és szerződéses megállapodásoknak.
Az ilyen programok időszakos képzéseket és auditokat foglalnak magukba, amelyek lehetővé teszik a CORNING-nak, hogy
igazolja, hogy Irányelvünk és a BCRe-k pontosak, átfogóak, jól láthatóak, elérhetőek és teljes körűen bevezetésre kerültek.
A Corning képzési programot vezetett be az adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatos alkalmazotti tudatosság növelésére. Az új
alkalmazottak és az ideiglenes munkavállalók, akik személyes adatokat gyűjtenek vagy azokhoz hozzáférésük van,
kötelesek elvégezni az adatvédelmi képzési programot. Továbbá, minden személyes adatot gyűjtő, kezelő vagy azokhoz
hozzáféréssel rendelkező személynek rendszeresen el kell végeznie az ilyen programokat.
Ezenkívül külső és belső csoportok rendszeres adatvédelmi megfelelőségi áttekintéseket végeznek, hogy biztosítsák jelen
Irányelv, a BCR-ek és minden más vonatkozó irányelv, eljárás vagy útmutató naprakészségét és alkalmazását.
VI.

PANASZKEZELÉS ÉS BETARTATÁSI MECHANIZMUSOK

A CORNING egységek a vonatkozó törvényekkel összhangbann megfelelő helyreállítási intézkedéseket tesznek, melyek
közé tartozhatnak fegyelmi szankciók is, ha a személyes adatokhoz a jelen Irányelvvel vagy a BCR-ekkel következetlen
módon férnek hozzá, vagy azokat következetlenül kezelik vagy használják fel.
Ha az érintett úgy véli, hogy megsértették a BCR-t vagy jelen Irányelvet személyes adatainak a BCR-ekkel vagy jelen
Irányelvvel nem megegyező kezelése formájában, az érintett az alább megadott módokon panaszt nyújthat be.
A CORNING eljárást léptetett életbe, ami leírja az érintettektől érkezett adatvédelmi panaszok kezelésével, valamint az
adatvédelmi panaszok érkezésével, dokumentálásával, kivizsgálásával és megválaszolásával kapcsolatos szerepeket és
felelősségeket.
A corning.com praktikus eszközökkel rendelkezik, melyek lehetővé teszik az érintettek számára, hogy legalább az egyik itt
felsorolt módon benyújtsák panaszukat:



webes hivatkozás a panaszbeadványhoz
e-mail cím, telefonszám vagy postacím.

Dolgozók által beadott adatvédelmi panaszok
A CORNING alkalmazottak adatvédelmi panaszokat az Adatvédelmi panasz nyomtatványon adhatnak be, mely megtalálható
a CORNING intranet oldalon és a CORNING nyilvános weboldalán. Az adatvédelmi panasz nyomtatványt kitöltés után az
alábbi módokon lehet beküldeni:



e-mailben a CPO postaládába a privacy@corning.com címre
e-mailben, postai úton vagy személyesen a kinevezett adatvédelmi tisztviselőnek vagy a helyi adatvédelmi
kapcsolattartónak, vagy a HR, értékesítés, marketing, globális ellátáskezelés, pénzüggyel, illetve egészséggel és
biztonsággal foglalkozó részlegnek, valamint bármely más érintett üzleti funkciónak

Más érintett (pl. ideiglenes munkavállaló, beszállító, ügyfél) által benyújtott adatvédelmi panaszok
Más érintettek adatvédelemmel kapcsolatos panaszaikat az adatvédelmi panasz nyomtatvány segítségével adhatják be,
amely megtalálható a CORNING nyilvános weboldalán. Az adatvédelmi panasz nyomtatványt kitöltés után az alábbi
módokon lehet beküldeni:



e-mailben, postai úton vagy személyesen a kijnevezett adatvédelmi tisztviselőnek vagy a helyi adatvédelmi
kapcsolattartónak, ügyfélszolgálati képviselőnek, GSM képviselőnek vagy értékesítés és marketing képviselőnek
e-mailben a CPO postaládába a privacy@corning.com címre

A beérkezett panaszokat észszerű határidőn belül fogadják és kezelik (az átvételt követő nem több, mint egy hónapon belül,
ami további két hónappal meghosszabbítható, amennyiben arra a kérések összetettsége és mennyisége miatt szükség van).
Erről a hosszabbításról, szükség esetén, a CORNING tájékoztatja az érintettet.
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Ha az érintett nem elégedett a Corning válaszával, vagy ha az érintett szeretné megkerülni a rendelkezésre álló belső
panasztételi mechanizmusokat, jogában áll panaszt benyújtani a megfelelő felügyeleti hatóságnál,18 és/vagy az illetékes
joghatóságon belül is kérhet segítséget19.
VII.

CORNING KAPCSOLATTARTÓK

Jelen Irányelvvel kapcsolatos kérdések, illetve kérelmek vagy panaszok esetén (például hozzáférési, tiltakozási vagy javítási
kérelem esetén), kérjük, lépjen kapcsolatba a CPO-val:

Corning Privacy Office
One Riverfront Plaza
MP-HQ-W1-Z12
Corning, NY 14831
(607) 974-9000
Privacy@corning.com
Amennyiben Ön CORNING alkalmazott, kapcsolatba léphet a helyszínéhez vagy részlegéhez kijelölt adatvédelmi
tisztviselővel (ha van ilyen), a helyi adatvédelmi kapcsolattartóval vagy a kijelölt HR kapcsolattal.
VIII.

VÁLTOZTATÁSOK

Jelen Irányelv időről időre változhat. Az Irányelv legutolsó verzióját közzétesszük az intraneten és külső weboldalakon is,
valamint azokat szükség esetén szétoszthatjuk az alkalmazottak között (nyomtatott vagy elektronikus formában).

18

Ahol a GDPR az irányadó, az érintett szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy az állítólagos szabályszegés szerinti uniós
tagállamban.
19
Ahol a GDPR az irányadó, annak a tagállamnak a bírósága, ahol a helyi adatkezelőnek létesítménye van, vagy ahol az érintett szokásos
tartózkodási helye van.
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