
 
 

 
Continental Reifen Deutschland GmbH: A ContiConnect Járművezetői Appra vonatkozó 

adatvédelmi nyilatkozat 

 

A ContiConnect Járművezetői App okostelefon alkalmazást a Continental Reifen 

Deutschland GmbH bocsátja rendelkezésre. Ez az App lehetővé teszi gumiabroncshoz 

kapcsolódó adatok (pl. gumiabroncs nyomás, gumiabroncs hőmérséklet) megjelenítését a 

csatlakoztatott CPC Rendszerrel (ContiPressureCheck/ContiConnect) egy mobil eszközön, 

és figyelmeztető jelzések és ajánlások küldését, amikor a gumiabronccsal kapcsolatos 

riasztás történik. Emellett az App lehetővé teszi a ContiConnect háttéreszközbe a 

gumiabronccsal, járművel és minőséggel kapcsolatos adatok küldését és biztosítja ezen 

adatoknak a flottamenedzser rendelkezésére bocsátását. 

A Continental Reifen Deutschland GmbH az Ön adatait a ContiConnect Járművezetői App 

használata során a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli.  

 

1. § 

Hatály  

 

Az Ön által megadott személyes adatokat a Continental Reifen Deutschland GmbH az 

Appban és a ContiConnectben kínált szolgáltatások biztosítása céljából gyűjti, kezeli és 

használja fel. Amennyiben szükséges a szerződés teljesítéséhez, az adatok továbbíthatók a 

Continental Reifen Deutschland GmbH kapcsolt vállalkozásainak a német részvénytársasági 

törvény 15. és következő szakaszainak értelmében, ahogy a Continental Kötelező erejű 

vállalati szabályok meghatározzák. 

Ha a törvény megengedi és/vagy előírja, az adatok jelentési célokra (pl. statisztika) 

felhasználhatóak. 

Az Ön adatait kizárólag az alkalmazandó adatvédelmi előírásoknak megfelelően gyűjtjük, 

kezeljük és használjuk fel (pl. az ön hozzájárulásával). 

A törvényi rendelkezésekkel összhangban az ön összes adatát szigorúan bizalmasan 

kezeljük. 

 

2. § 

A ContiConnect Járművezetői App működése 

 

A ContiConnect Járművezetői App használatához az Appot telepíteni kell egy 

okostelefonra/eszközre, és Bluetooth-on keresztül kapcsolatot kell létesíteni a Continental 

PressureCheck rendszerrel. 

  

https://www.continental-corporation.com/resource/blob/62352/cd182443aa962ea40a44b5d017453e98/binding-corporate-rules-de-data.pdf
https://www.continental-corporation.com/resource/blob/62352/cd182443aa962ea40a44b5d017453e98/binding-corporate-rules-de-data.pdf
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Annak érdekében, hogy az App a ContiConnect rendszer részeként is használható legyen, 

amely lehetővé teszi az adatokhoz való hozzáférést a flottakezelő részére 

• aktiválni kell a ContiConnect Járművezetői Appot, 

• aktiválni kell a továbbítást a Continental háttéreszközbe és be kell írni a helyes 

ContiConnect flottaazonosítót, 

• regisztrálni kell a flottát és a járművet, telepíteni, valamint karban kell tartani a 

ContiConnectet, 

• a Felhasználó okostelefonját/eszközét úgy kell beállítani, hogy engedélyezze a 

helymeghatározási szolgáltatásokat, 

• engedélyezni kell FMS adatok (pl. jármű futásteljesítmény, jármű helyzete) 

használatát az Appban. 

 

A helymeghatározási szolgáltatások alapértelmezésben ki vannak kapcsolva az adatvédelmi 

jogi követelményekre tekintettel. A Felhasználó tudja bekapcsolni a helymeghatározási 

szolgáltatásokat.  

 

Az FMS adatok (pl. jármű futásteljesítménye, jármű helyzete) használata alapértelmezés 

szerint – az adatvédelmi jogi követelményeknek megfelelően – ki van kapcsolva. A 

Felhasználó tudja bekapcsolni az adatok használatát. 

 

Az App a Continental felé csak azokat a felhasználói személyes adatait és a járműve adatait 

engedi továbbítani, amelyek a Felhasználási Feltételek 3. pontjában részletezett 

szolgáltatások nyújtásához szükségesek. Az App Felhasználói között személyes adatok 

vagy egyéb adatok cseréje nem lehetséges. 

 

3. § 

Adatok gyűjtése, kezelése és felhasználása a ContiConnect Járművezetői Appban 

 

A Continental Reifen Deutschland GmbH a ContiConnect Járművezetői App felhasználóihoz 

kapcsolódó személyes adatokat csak akkor tárol, ha ehhez hozzájárultak. Csak a következő 

adatok kerülnek tárolásra: a ContiPressureCheck / ContiConnect Rendszer által generált 

gumiabroncs / érzékelő / rendszer információ, az okostelefon / eszköz MAC-címe és olyan 

kiegészítő adatok, amik statisztikák előállításához és a szolgáltatások és információ 

javításához szükségesek. Ezen felül tárolásra kerül még az App használatának dátuma és 

időpontja, az App igénybe vett funkciói, a minőséggel kapcsolatos App statisztikák és a 

Bluetooth-kapcsolat típusára és minőségére vonatkozó információ. 
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Ha engedélyezik, az alábbi információt is tárolásra kerülnek: ContiConnect flottaazonosító, a 

jármű helyzete a riasztás és adatátvitel idején, a jármű futásteljesítménye. 

 

A felhasználó személyes adatait kizárólag olyan megkeresések során kerülnek 

felhasználásra, amely a hozzájárulás alapján biztosított, illetve a hatályos adatvédelmi 

előírásoknak megfelel. A Continental a jogi követelmények alapján globális, egységes belső 

Adatvédelmi Szabályzatot (Kötelező erejű vállalati szabályok) vezetett be az ön személyes 

adatainak védelmére. 

 

Az App használata során a következő személyes adatokat gyűjtik: 

 

• a gumiabroncs / érzékelő / rendszer ContiPressureCheck / ContiConnect Rendszer 

által tárolt és generált adatai, 

• az ön okostelefonjának / eszközének MAC-címe, 

• az App használatának dátuma és időpontja, 

• az App igénybe vett funkciói, 

• minőséggel kapcsolatos App statisztikák, 

• a Bluetooth kapcsolat típusára és minőségére vonatkozó információ, 

• ContiConnect flotta- és gépjármű-azonosító (ha engedélyezve van), 

• forgalmi rendszám, 

• a jármű helyzete a riasztás és adatátvitel idején (ha engedélyezve van), 

• a jármű futásteljesítménye (ha engedélyezve van). 

 

4. § 

A felhasználó tájékoztatáshoz való jogai 

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy érintettként ön az EU általános adatvédelmi rendelet (EU GDPR) 

alapján az alábbi jogokkal rendelkezik a személyes adatai kezelése kapcsán: 

 

• tájékoztatáshoz való jog az EU GDPR 13. és 14. cikke szerint, 

• hozzáférés jog az EU GDPR 15. cikke szerint, 

• helyesbítéshez való jog az EU GDPR 16. cikke szerint, 

• törléshez való jog az EU GDPR 17. cikke szerint, 

• adatkezelés korlátozásához való jog az EU GDPR 18. cikke szerint, 

• adathordozhatósághoz való jog az EU GDPR 20. cikke szerint. 

 

https://www.continental-corporation.com/resource/blob/62352/cd182443aa962ea40a44b5d017453e98/binding-corporate-rules-de-data.pdf
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Ha kérdése van ezzel kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba az adatvédelmi 

tisztviselőnkkel ezen az e-mail címen: dataprotection@conti.de. 

 

Az EU GDPR 21. cikke szerint önnek bármikor joga van visszavonni a személyes adatai 

gyűjtéséhez, kezeléséhez/tárolásához és felhasználásához adott hozzájárulását. A 

hozzájárulást írásban kell visszavonni a Continental Reifen Deutschland GmbH címén: 

Vahrenwalderstraße 9, D-30165 Hannover, Németország, vagy e-mailben ezen a 

címen:info@conticonnect.com. 

 

Kérdésével vagy panaszával írásban (ideértve az e-mailt) bármikor kapcsolatba léphet az 

adatvédelmi tisztviselőkkel. E-mail: dataprotection@conti.de. Adott esetben felveheti a 

kapcsolatot a megfelelő adatvédelmi hatóságokkal is. 

 

5. § 

Tárolt adatok védelme 

 

Cégünk műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Ön által megadott 

személyes adatok befolyásolás, elveszés, megsemmisülés vagy illetéktelen személyek általi 

hozzáférés elleni védelmére. A biztonsági intézkedéseket folyamatosan javítjuk és adaptáljuk 

a legújabb technológia szerint. A nem titkosított formában megadott adatokat esetleg 

harmadik felek is megtekinthetik. Emiatt szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy az adatok 

interneten keresztül (pl. e-mailben) történő továbbítása tekintetében a biztonságos 

adatátvitelt nem lehet garantálni. A fentiekre tekintettel különleges adatokat egyáltalán ne, 

vagy csak biztonságos kapcsolaton (SSL) keresztül továbbítson. Ha oldalakat és fájlokat 

keres fel, és ezután arra kérik, hogy adjon meg személyes adatokat, vegye figyelembe, hogy 

az ilyen adatok interneten keresztül történő továbbítása esetleg nem biztonságos, és hogy 

fennáll annak a kockázata, hogy azt illetéktelen személyek megtekintik és befolyásolják. 

  

mailto:dataprotection@conti.de
file:///C:/Users/Acer/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/A324AS16/info@conticonnect.com
mailto:dataprotection@conti.de
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6. § 

3. féltől származó alkalmazások 

Google Firebase Crashlytics 

 

Ez az alkalmazás („App”) a Crashlytics-et használja, ami a Google Inc. („Google”) 

összeomlás-jelentő eszköze. A Crashlytics az App Végfelhasználójához nem köthető 

bizonyos információkat használ az előforduló összeomlások kiváltó okának azonosítására. 

Ezek közé az adatok közé tartozhatnak többek között az eszköz állapotára vonatkozó 

információk, az egyedi eszközazonosító, az eszköz hardverére és operációs rendszerére 

vonatozó információ, az alkalmazás mikénti működéséhez kapcsolódó információ, és az 

eszköz fizikai helye az összeomlás idején. Emellett tartalmazhat információkat arról, hogy a 

Végfelhasználó hogyan használja ezt az alkalmazást. 

 

Az összegyűjtött információ a Continental Reifen Deutschland GmbH-t illeti és azt arra 

használja, hogy betekintést nyerjen a futás közbeni működésbe és előforduló problémákba. 

Emellett az App használatának értékelésére is használja. 

Az összegyűjtött információt a Crashlytics arra is használja, hogy javítsa a Szolgáltatásokat, 

és hogy anonim módon trendeket, viselkedéseket és hasonlókat elemezzen. 

 

A Crashlytic Szerződési Feltételeivel és Adatvédelmi Szabályzatával kapcsolatos további 

információ itt érhető el: 

 
https://firebase.google.com/terms/crashlytics 

https://firebase.google.com/terms/crashlytics-app-distribution-data-processing-terms 

https://firebase.google.com/support/privacy 

 
 

7. § 

Záró rendelkezések 

 

A Continental fenntartja a jogot, hogy bármikor, jövőbeli hatállyal módosítsa vagy 

megváltoztassa a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot a ContiConnect Járművezetői App 

érdekében, feltéve, hogy az ilyen változások nem észszerűtlenek a Felhasználóra. Ez az 

eset áll fenn különösen akkor, ha a változások nem járnak jelentős hátránnyal a 

Felhasználóra, például: elérhetőség változása, kiegészítő szolgáltatások indítása vagy 

hasonló ügyek. 

 



 
- 6 - 

 
 

 
 

A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat bármilyen tervezett megváltoztatása esetén a Continental 

észszerű módon tájékoztatást ad a Felhasználónak legalább 7 nappal bármilyen változás 

hatályba lépése előtt. Az ilyen értesítés történhet e-mailben, a Felhasználó által a 

regisztráció során megadott e-mail címre vagy – ha regisztrációra nem volt szükség – felugró 

ablakban. 

 
A Felhasználónak a felugró ablakban levő megfelelő elfogadási jelölőnégyzet bejelölésével 

vagy megismételt bejelentkezéssel el kell fogadnia a megváltozott Adatvédelmi Nyilatkozatot 

ahhoz, hogy továbbra is használja ContiConnect Járművezetői Appot. 

 
A ContiConnect Járművezetői App szolgáltatója:  

 
Continental Reifen Deutschland GmbH 

Vahrenwalderstraße 9 

D-30165 Hannover 

Telefonszám: +49 511 938-01 

E-mail: mail_service@conti.de 

Ügyvezetők: Philipp von Hirschheydt (vezérigazgató), Gerd Bartels, Dr. Gabriele Fredebohm 

Nyilvántartó bíróság: Amtsgericht Hannover, HRB 204239 

Adószám: DE264920698 

 

2018.10.30. 

https://www.linguee.de/englisch-deutsch/uebersetzung/renewed+logging+in.html

