Adatvédelmi nyilatkozat
A PSA csoport nagyon komolyan veszi az adatvédelmet és a titoktartást, és betartja a jelenleg hatályos
európai, illetve megfelelő nemzeti adatvédelmi előírásokat. Mielőtt bejelentést tenne, kérjük, olvassa el
figyelmesen az alábbi adatvédelmi tájékoztatást.
Cél
A visszaélés-bejelentési rendszer (BKMS® System) a PSA csoport megfelelőségi szabályzatának
megsértésére vonatkozó bejelentések biztonságos és bizalmas fogadására, feldolgozására és kezelésére
szolgál.
A visszaélés-bejelentési rendszeren belüli adatfeldolgozásért és adatvédelemért felelős szervezet:
Peugeot SA (PSA)
Rueil Management Centre
7, rue Henri Ste Claire Deville
92563 Rueil-Malmaison, Franciaország
valamint érintett leányvállalatai mint önálló felelősséggel rendelkező felek (a továbbiakban úgy is, mint „PSA
csoport”).
A visszaélés-bejelentési rendszert egy hivatásos szolgáltató vállalat, a németországi Business Keeper AG
(Bayreuther Str. 35, 10789 Berlin) üzemelteti a PSA és érintett leányvállalatai megbízásából.
Tájékoztatás a személyes adatok feldolgozásáról
A visszaélés-bejelentési rendszer használata önkéntes. Ha a visszaélés-bejelentési rendszeren keresztül
nyújt be bejelentést, adatfeldolgozóként az alábbiak szerint dolgozzuk fel személyes adatait:
Adatok
Visszaélést bejelentő személy:
Név (ha felfedi kilétét)

Cél(ok)
Bejelentések benyújtása,
feldolgozása és kezelése

A Peugeot SA vagy a PSA csoport egyik leányvállalatának alkalmazottja-e
Tájékoztatott-e már valakit az ügyről
Érintett-e vezető az ügyben
Érinti-e az ügy személyes adatok esetleges elvesztését vagy
nyilvánosságra hozatalát
Az Ön által bejelentett információk, beleértve az Ön által megnevezett
személyek személyes adatait
A visszaélést bejelentő személy és a rendszer közötti biztonságos
kapcsolat érdekében az IP címet feldolgozzuk, de nem tároljuk
Amennyiben a visszaélést bejelentő személy postafiókot hoz létre:
egyénileg választott felhasználónév, jelszó és adott esetben a tárolt
bejelentések

Kapcsolattartás a kivizsgálóval

Ha a rendszert kivizsgálóként használja:
Név, jelszó, e-mail-cím, jogosultságok (szerkesztés, olvasás, továbbítás,
nyomtatás, törlés), alias, felhasználói tevékenységek (naplófájl): Mikor

Kapcsolattartás a visszaélés
bejelentőjével és a
címzettekkel, hozzáféréskezelés

(időszak), melyik bejelentésre vonatkozóan (bejelentés száma), mely
felhasználó (alias) milyen műveletet hajtott végre (tevékenység)
Ha a rendszert rendszergazdaként használja:
Név, jelszó, e-mail-cím, alias, felhasználói tevékenységek (naplófájl)

A kivizsgálók hozzáférési
jogosultságainak kezelése

Az adatfeldolgozás legalább az alábbi jogi rendelkezések egyikén alapul:






az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja, amennyiben a személyes
adatok bejelentése és megadása önkéntesen történik
az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja, amennyiben egy szerződés
teljesítése érdekében szükséges (a helyi jogszabályoktól és a visszaélés bejelentésének témájától
függően, pl. szerződéses kötelezettségek)
helyi jogszabályi rendelkezések, pl. munkaszerződésre vonatkozóan, vagy egy adott helyi
jogszabály (pl. az átláthatóságról, a korrupció elleni küzdelemről és a gazdaság modernizálásáról
szóló francia ún. „Sapin II” törvény)
az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja (a helyi jogszabályoktól és a
visszaélés bejelentésének témájától függően, pl. szerződéses kötelezettségek)

A bejelentések bizalmas kezelése
A beérkező bejelentéseket a PSA csoport megfelelőségi szervezeti egységének/bizottságának kifejezetten
erre felhatalmazott és kiképzett, kiválasztott munkatársaiból álló kisebb csoport fogadja és minden esetben
bizalmasan kezeli. A megfelelőségi bizottság tagjai mérlegelik a kérdést, és amennyiben az adott ügy
szükségessé teszi, további vizsgálatot folytatnak.
Címzettek
Egy bejelentés feldolgozásakor vagy külön vizsgálat keretében szükségessé válhat a bejelentéseknek a
Peugeot SA további munkatársaival, illetve a PSA csoport valamely leányvállalata munkatársaival való
megosztása, pl. ha a bejelentés a leányvállalatoknál történt esetre hivatkozik. Előfordulhat, hogy a
leányvállalat az Európai Unión vagy az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli országokban működik,
amelyek eltérő személyesadat-védelmi előírásokkal rendelkeznek és esetleg nem biztosítanak megfelelő
adatvédelmi szintet. Amennyiben az EGT-n kívülre kell adatokat továbbítani, arra az Európai Bizottság
megfelelőségi határozata vagy az általános adatvédelmi rendelet 49. cikke (1) bekezdésének a) vagy b)
pontja szerinti kivétel fennállása esetén kerül sor. Személyes adatok különösen abban az esetben
továbbíthatók harmadik országokba, ha az jogi igények megállapításához, érvényesítéséhez vagy
védelméhez, illetve szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy ha az érintett hozzájárult a javasolt
adattovábbításhoz.
A személyes adatok megőrzésének időszaka
A személyes adatok a belső vizsgálat lezárulásától számított két hónapig kerülnek megőrzésre, hacsak nem
indul büntető- vagy peres eljárás. Ebben az esetben az adatok az említett eljárások lezárulásáig, illetve a
fellebbezés céljára esetlegesen nyitva álló időtartamig kerülnek tárolásra. Ezután az adatok a jogszabályi
előírásoknak megfelelően törlésre kerülnek. A naplófájlok három év elteltével törlődnek.
Információbiztonság, cookie-k
A visszaélés-bejelentési rendszerben rögzített személyes adatok a Business Keeper AG által üzemeltetett
adatbázisban, egy nagy biztonságú adatközpontban kerülnek tárolásra. Az adatokhoz csak a PSA csoport
megfelelőségi bizottságának tagjai férhetnek hozzá. A Business Keeper AG és más harmadik felek nem
férhetnek hozzá az adatokhoz. Ezt egy hitelesített eljárás biztosítja széles körű technikai és szervezeti
intézkedések révén.
Valamennyi adatot titkosítanak és többszintű jelszóvédelem mellett tárolnak, így a hozzáférés a PSA csoport
kifejezetten erre felhatalmazott, igen kis számú munkatársára korlátozódik.

Az Ön számítógépe és a visszaélés-bejelentési rendszer közötti kommunikáció titkosított kapcsolat (SSL)
útján történik. IP címe nem kerül tárolásra, miután használta a visszaélés-bejelentési rendszert. Az Ön
számítógépe és a BKMS® rendszer közötti összeköttetés fenntartása érdekében számítógépére egy cookie
kerül, amely csupán a munkamenet azonosítóját tartalmazza (ún. munkamenet-cookie). Ez a cookie csak a
munkamenet végéig működik, és érvényessége lejár, amint bezárja böngészőjét.
Névtelenség
A visszaélés-bejelentési rendszer lehetővé teszi a névtelen bejelentést. Azonban minden esetben be kell
tartani a helyi jogszabályokat, amelyek korlátozhatják vagy kizárhatják a névtelen bejelentést.
Az Ön jogai
Érintettként Önt megilleti a hozzáférési jog, a helyesbítéshez való jog, a törléshez („elfeledtetéshez”) való
jog, az adatkezelés korlátozásához való jog, az adathordozhatósághoz való jog, az Önt érintő személyes
adatok kezelése elleni tiltakozás joga az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének e) vagy f)
pontja alapján vagy ha a személyes adatokat közvetlen üzletszerzés céljából dolgozzák fel, a vonatkozó
jogszabályokkal összhangban:
Felhívjuk figyelmét, hogy a fent említett jogait törvény korlátozza, és előfordulhat, hogy azokat csak
bizonyos feltételek mellett tudjuk érvényesíteni.
Fenti jogainak gyakorlása érdekében kérjük, forduljon az Ön számára kijelölt HR üzleti partnerhez.
A hozzájárulás visszavonásához való jog:
Hozzájárulását bármikor joga van visszavonni. Hozzájárulásának visszavonása nem érinti a hozzájárulása
alapján a visszavonást megelőzően végzett adatkezelés jogszerűségét.
Panasz benyújtásához való jogának (általános adatvédelmi rendelet 77. cikk) gyakorlásához kérjük,
forduljon a francia adatvédelmi hatósághoz (CNIL, 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX
07, Franciaország, www.cnil.fr) vagy helyi adatvédelmi hatóságához.
Kapcsolat
Peugeot SA (PSA), 7, rue Henri Ste Claire Deville, 92563 Rueil-Malmaison, Franciaország; az igazgatóság
elnöke: Carlos Tavares; telefon: +33 (0)1 55 94 81 00, https://www.groupe-psa.com/en/contact/
A Csoport adatvédelmi tisztviselőjének e-mail-címe: Datenschutz@opel.com

