
Az InControl adatvédelmi irányelvei 

Legutóbbi módosítás: 2021. november 28.  

 

MIRE SZÁMÍTHAT A JELEN ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK ELOLVASÁSÁVAL? 

A Jaguar Land Rover a világ egyik vezető prémiumautó-gyártója. Innovációink és termékeink kialakítása 

olyan élményekkel gazdagítja ügyfeleinket, melyekre mindig is vágytak – figyelembe véve és túlszárnyalva 

igényeiket és elvárásaikat. A minőség és a kiválóság fémjelzi tevékenységünket. Az ügyfeleinkről való 

gondoskodás a legfontosabb feladatunk.  

Tiszteletben tartjuk minden olyan személy adatvédelmét, akinek az adatait feldolgozzuk. A jelen Adatvédelmi 

irányelvek elmagyarázzák, hogy hogyan használjuk fel azokat a személyes adatokat, melyeket a My InControl 

szolgáltatások, járműveink (az Adatvédelmi irányelvekben a továbbiakban: „járművek”), termékeink és 

szolgáltatásaink használata során gyűjtünk Önről, és tájékoztatják Önt az adatvédelemmel kapcsolatos 

jogairól.  

ADATVÉDELMI INFORMÁCIÓK 

1. ADATKEZELŐI INFORMÁCIÓK: KIK VAGYUNK, ÉS HOGYAN LÉPHET KAPCSOLATBA 

VELÜNK? 

Kik vagyunk: A „Jaguar Land Rover”, a „JLR” és a többes szám első személyű kifejezések a jelen 

Adatvédelmi irányelvekben az adatkezelőt, azaz a Jaguar Land Rover Limited vállalatot (bejegyzett 

székhelye: Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, England, cégnyilvántartási szám: 1672070) 

jelentik.  

Ha szeretne többet megtudni a Jaguar Land Rover csoportról, kérjük tekintse meg az alábbi „További 

információk” mezőt. 

Az ügyfélkapcsolat-kezelő központ elérhetőségei: A jelen Adatvédelmi irányelveinkkel, illetve 

termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos kérdések esetén lépjen kapcsolatba velünk a 

következő e-mail-címen: jlr-euro-importer-customer-relations@jaguarlandrover.com. 

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK... 

…a JAGUAR LAND ROVER csoportról... 

 A Jaguar Land Rover egy cégcsoport része, melynek anyavállalata a Jaguar Land Rover Automotive plc. 

A Jaguar Land Roverrel kapcsolatos bővebb tájékoztatásért látogasson el weboldalunkra: 

https://www.jaguarlandrover.com/.  

A Jaguar Land Rover a Tata csoport része. A Tata csoporttal és a Tata vállalataival kapcsolatos bővebb 

tájékoztatást a következő weboldalakon talál: http://www.tata.com/aboutus/sub_index/Leadership-with-

trust és http://www.tata.com/company/index/Tata-companies  

 

mailto:jlr-euro-importer-customer-relations@jaguarlandrover.com
https://www.jaguarlandrover.com/
http://www.tata.com/aboutus/sub_index/Leadership-with-trust
http://www.tata.com/aboutus/sub_index/Leadership-with-trust
http://www.tata.com/company/index/Tata-companies
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2. MIRE VONATKOZNAK A JELEN ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK? 

• A jelen Adatvédelmi irányelvek a következők használatára vonatkoznak: 

o az „InControl Remote alkalmazás” az az okostelefonos alkalmazás (a továbbiakban: 

„Alkalmazás”), amelyet az Online áruházból töltött le okostelefonjára vagy egyéb kézi 

eszközére (a továbbiakban együttesen: „Eszköz”), és amely lehetővé teszi a „Remote 

Essentials” vagy – az előfizetéstől függően – a „Remote/Remote Premium” funkciók 

használatát; 

o a „Távoli parkolássegítő alkalmazás” az az okostelefonos alkalmazás, amelyet az Online 

áruházból töltött le, és amely lehetővé teszi az Ön számára a „Távoli parkolássegítő” 

funkcióinak használatát; 

o a My InControl honlap, melyen keresztül hozzáférhet az InControl szolgáltatásokkal 

kapcsolatos fiókjához, és használat bizonyos InControl szolgáltatásokat; 

o a következő „InControl” szolgáltatások bármelyike (a jármű típusától és az előfizetéstől 

függően): (i) az InControl Remote, a Távoli parkolássegítő alkalmazáson és a My InControl 

honlapon keresztül biztosított szolgáltatások; (ii) az „SOS sürgősségi hívás” szolgáltatások; 

(iii) az „Optimalizált Roadside Assistance” szolgáltatások; (iv) az „InControl Secure 

Tracker/Secure Tracker Pro” szolgáltatások; és (v) bármely kapcsolódó vagy az InControlon 

keresztül elérhető alkalmazás és szolgáltatás (a továbbiakban: „InControl 

szolgáltatások”); 

o az Információs és szórakoztatórendszer, beleértve az InControl Touch Pro és Pivi Pro 

Funkciókat; (A jelen Adatvédelmi irányelvekben a „Funkciók” szó az InControl Touch Pro 

vagy Pivi Pro rendszerrel rendelkező járművekre vonatkozik, és magába foglalja az 

információs és szórakoztatórendszert, a csatlakoztatott szolgáltatásokat, a szoftverfrissítési 

funkciókat és a „Live” szolgáltatásokat (beleértve minden, az ezen a funkciók részét képező 

vagy azokhoz kapcsolódó szoftvert, képet, szöveget és egyéb tartalomformátumot); és  

o az egyéb csatlakoztatott járműrendszerek és szolgáltatások. 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a jelen Adatvédelmi irányelvek nem vonatkoznak olyan harmadik fél 

által szolgáltatott weboldalakra, melyeket az InControl szolgáltatások használata közben vagy egyéb 

módon látogat meg, illetve az olyan előfizetett szolgáltatásokra vagy funkciókra, melyeket közvetlenül 

egy harmadik fél szolgáltat – kérjük, ezek esetében tekintse meg az illetékes harmadik fél 

adatvédelmi irányelveit. 

A jelen Adatvédelmi irányelvek meghatározzák annak módját, ahogyan bármilyen adatot – beleértve 

az Öntől gyűjtött vagy Ön által szolgáltatott személyes adatokat – gyűjtünk Önről a My InControl 

honlap, vagy járműveink, termékeink és szolgáltatásaink igénybe vétele során (erről bővebben a 2. 

szakaszban olvashat). Kérjük, körültekintően olvassa el irányelveinket, hogy megértse az 

adatgyűjtéssel, az Ön személyes adataival és azok kezelésével kapcsolatos eljárásainkat.  
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Kérjük, vegye figyelembe, hogy az Ön felelőssége tájékoztatni minden utast, illetve a minden, a 

jármű, az információs és szórakoztatórendszer és/vagy az InControl szolgáltatások használatára 

felhatalmazott személyt a jelen Adatvédelmi irányelvekben leírt adatvédelmi eljárásokról (beleértve 

a járművön keresztüli és/vagy a jármű felhasználóival kapcsolatos adatgyűjtés és adatfelhasználás 

módját is).  

3. AZ ÁLTALUNK GYŰJTÖTT ADATTÍPUSOK 

A következő adatokat gyűjthetjük be és dolgozhatjuk fel Önről és/vagy járművéről/járműveiről: 

• Átadott információk: Olyan információk, melyeket az InControl szolgáltatásokhoz tartozó fiók 

létrehozásához szükséges online űrlapok kitöltésével vagy a My InControl honlap és az InControl 

szolgáltatások használata, a jármű információs és szórakoztatórendszerének, valamint Funkcióinak 

használata során ad meg. Továbbá azok az információk, amelyeket egyéb módon közvetlenül ad 

meg (például amikor telefonon, e-mailben vagy a My InControl honlap valamelyik űrlapján keresztül 

kommunikál velünk), illetve amelyeket a hivatalos márkakereskedő (akitől megvásárolta vagy 

lízingeli a járművet) ad meg az Ön nevében, amikor létrehozza az InControl szolgáltatásokhoz 

tartozó fiókját; valamint minden egyéb, Önnel való kommunikáció vagy utánkövetés során megadott 

információ. Az ilyen információk tartalma az Ön által végzett műveletek természetétől függ, de 

tartalmazhatják a nevét, címét, telefonszámát (beleértve az okostelefonszámát), e-mail-címét, 

nyelvi preferenciáját, jelszavát, az InControl szolgáltatásokhoz tartozó fiókjának PIN-kódjait, 

járműve információs és szórakoztatórendszerével kapcsolatos beállításait és preferenciáit, valamint 

az Ön által preferált hivatalos márkakereskedővel/márkakereskedőkkel kapcsolatos információkat. 

• További információk: 

o ha Ön kapcsolatba lép velünk, rögzíthetjük a kommunikációt; és 

o azoknak a tranzakcióknak a részleteit, melyeket Ön a My InControl honlapon keresztül végez. 

• Eszközinformációk (beleértve a helyadatokat): Információkat gyűjthetünk az Eszközéről, illetve 

bármilyen olyan számítógépről, amelynek segítségével megnyitja weboldalainkat, letölti az 

InControl Remote vagy Távoli parkolássegítő alkalmazást okostelefon Eszközére, beleértve az 

operációs rendszert, márkát, típust és verziót, az InControl Remote és/vagy a Távoli parkolássegítő 

alkalmazás egyedi telepítési azonosítóját, az Eszköz helyi beállításait és országkódját. Az InControl 

Remote alkalmazás emellett azonosítás céljából adatokat gyűjthet eszköze helyéről, tokenjeiről és 

felhasználónevéről, de ezeket az információkat nem továbbítja felénk. Az InControl alkalmazás 

letöltésekor a feltételek elfogadásával Ön beleegyezik a GPS- vagy helyadatoknak az alkalmazás 

szolgáltatásaihoz való felhasználásába is, beleértve a térkép-információkat is. Korlátozhatja az 

Eszköze helyadataihoz való hozzáférést, illetve azok gyűjtését, ha letiltja a helyadatokkal 

kapcsolatos funkciókat az Eszközén, vagy ha nem használja az Eszköz olyan funkcióit, amelyekhez 

helyadatokra van szükség.  Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez befolyásolhatja az Alkalmazás 

szolgáltatásainak rendelkezésre állását. Az Alkalmazásaink felajánlhatják Önnek a lehetőséget, 

hogy engedélyezze Eszköze ujjlenyomat- vagy retinaszkennelési technológiáját a 

személyazonossága ellenőrzéséhez az Alkalmazáson belül. Ebben az esetekben nem gyűjtjük az 

ujjlenyomat- vagy retinaszkennelési adatait, kizárólag visszaigazolást kapunk az Eszközétől arról, 
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hogy az ellenőrzés sikeres volt. Az alábbiakban, a Cookie-irányelvekben bővebb tájékoztatást talál 

az Eszközadatokról, az automatikus adatgyűjtésről és a cookie-król. 

• Járműazonosítási információk: azon jármű/járművek információi, melye(ke)t az InControl 

szolgáltatások használatához regisztrált, vagy olyan egyéb jármű, amely egyéb módon nálunk 

került azonosításra (például márkakereskedőn keresztül) az Önnel való összekapcsolásakor, 

beleértve a jármű alvázszámát (VIN), márkáját, típusát, típusévét, felszereltségét, nyilvántartási 

számát, a vásárlás vagy lízingelés dátumát, valamint annak a hivatalos márkakereskedőnek a 

kilétét, akitől vásárolta vagy lízingelte a járművet.  

• Helyadatok: Annak érdekében, hogy biztosíthassuk Önnek az InControl szolgáltatásokat, nekünk 

és szolgáltatóinknak fel kell használnunk az Ön járműve által küldött helyadatokat, beleértve a jármű 

legutóbbi parkolási helyzetét. Emellett az InControl szolgáltatások „utazáskövetési” funkciójának 

részeként bármikor gyűjthetünk és feldolgozhatunk egyéb helyinformációkat a járműről 

(„Utazások”). Az ezen funkcióval kapcsolatban gyűjtött és feldolgozott információkról alább, az 

„Utazási információk” című részben nyújtunk bővebb tájékoztatást. A jármű legutóbbi parkolási 

helyét folyamatosan figyelemmel követjük, és a funkció nem kapcsolható ki abban az időszakban, 

amíg használja az InControl szolgáltatásokat. Az Utazásokat bármikor kikapcsolhatja a My 

InControl honlapon és az InControl Remote alkalmazásban. Ha azonban aktiválva van az „SOS 

sürgősségi hívás”, az „Optimalizált Assistance” vagy az „InControl Secure Tracker/Secure Tracker 

Pro” funkció, a járművel kapcsolatos valós idejű helyadatok küldése automatikusan aktiválódik, ha 

releváns kiváltóesemény történik, például ha a járművét kikapcsolt gyújtással vontatják, olyan 

módon mozgatják, mely működésbe hozza az „InControl Secure Tracker/Secure Tracker Pro” 

funkciót, illetve kinyílnak a jármű légzsákjai. Az információkat a jármű akkor is elküldi a megfelelő 

szolgáltatónak és/vagy segélyszolgálatnak (a kiváltóesemény jellegétől függően), ha Ön 

kikapcsolta az Utazásokat. A releváns kiváltóeseményekkel kapcsolatos teljes körű részletekért 

kérjük, tekintse meg a jármű kézikönyvét. A helyadatok szintén szükségesek (az „Utazási 

információk” funkció mellett) bizonyos InControl szolgáltatások és funkciók működéséhez: a jármű 

helyének térképen való meghatározása, és gyalogos útvonal tervezése hozzá; valamint a jármű 

megtalálása egy zsúfolt parkolóban a „sípolás és villogás” funkcióval. A jármű akkor is 

automatikusan hívást indít a segélyszolgálatok felé a korlátozott sürgősségi hívás funkción 

keresztül, ha Ön még nem aktiválta az InControl szolgáltatásokhoz tartozó fiókját, vagy ha 

Ön nem képes manuálisan hanghívást indítani a segélyszolgálatok felé a korlátozott 

sürgősségi vészhívás funkció használatával. Ilyen hívás esetén a jármű információkat 

továbbíthat felénk és/vagy a segélyszolgálatok felé, beleértve a jármű helyadatait, az időt és 

a jármű-azonosítót, a jármű következő címeken megtalálható kézikönyvében leírt módon: 

https://www.ownerinfo.jaguar.com és https://www.ownerinfo.landrover.com.  

• Utazási információk: az Ön járműve által küldött információk az utazásaival kapcsolatban, 

beleértve az utazás távolságát, a valós idejű helyadatokat, az utazás időtartamát, valamint az 

utazás átlagsebességét és üzemanyagtakarékossági adatait. A fentebb leírtak alapján Ön 

kikapcsolhatja az Utazásokat a My InControl honlapon és az InControl Remote alkalmazásban. Ez 

megakadályozza a járművel kapcsolatos fenti információk továbbítását (a legutóbbi parkolási 

helyzet kivételével). A fentiek szerint azonban, ha az „SOS sürgősségi hívás”, az „Optimalizált 

Roadside Assistance” vagy az „InControl Secure Tracker/Secure Tracker Pro” funkció aktiválódik, 

https://www.ownerinfo.jaguar.com/
https://www.ownerinfo.landrover.com/
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a jármű akkor is helyadatokat küld a vonatkozó szolgáltatónak és/vagy segélyszolgálatoknak (a 

helyzettől függően), ha Ön kikapcsolta az Utazások funkciót.  

• Beszédadat-naplóinformációk: A hangadat és a Közzétett adat, amelyet a hangszolgáltatóinkkal 

megosztanak abból a célból, hogy válasz érkezzen a hangparancsokra, az alábbiakat foglalhatják 

magukban: hangfájlok, kapcsolódó átírások és naplófájlok. 

• Járműhasználati információk: Ez magában foglalja a következő adatokat: a jármű mint termék 

műszaki adatai, beleértve a jármű alkatrészeivel kapcsolatos adatokat (pl. sorozatszám, 

szoftververzió); a jármű állapota és karbantartása (pl. diagnosztikai hibakódok); a balesetben 

résztvevő jármű adatai, például a légzsákok kinyílásával vagy az érzékelők aktiválódásával 

kapcsolatos adatok; a jármű mindennapi használatával kapcsolatos adatok, beleértve, de nem 

kizárólagosan az üzemanyag mennyiségét, a fennmaradó üzemanyaggal megtehető távolságot, a 

kilométer-számláló értékét, a szervizelésig hátralévő távolságot, a hűtőfolyadékszintet, az 

ablakmosó folyadék szintjét, a fékfolyadék állapotát, a fékbetétek kopását, a gumiabroncsok 

nyomását, a gumiabroncsnyomás-érzékelő hibáját, a motorhibát, az olajszintet, az ajtók és ablakok 

állapotát, a biztonsági övek be- vagy kicsatolt állapotát, az összes érzékelőtől érkező adatokat, 

például a járműben, a kormánykeréken lévő érzékelők vagy a kameraérzékelők adatait, beleértve 

a tető, a csomagtartó és a motorháztető nyitott állapotát, az akkumulátor adatait, beleértve az 

akkumulátorfeszültséget, a károsanyag-kibocsátási információkat, valamint azt, hogy a riasztó 

élesítve van-e vagy megszólalt-e.  

• Naplóinformációk: A jelen Adatvédelmi irányelvek alkalmazásában a „Naplóinformációk” 

kifejezés azokra a naplófájlokra vonatkozik, amelyek az Ön által végzett műveleteket és a 

rendszereink felé küldött kéréseit tartalmazzák az információs és szórakoztatórendszer, valamint 

annak Funkciói és az InControl szolgáltatások használata közben. A járműből indított „SOS 

sürgősségi hívások” és az „Optimalizált Roadside Assistance” hívások információit automatikusan 

gyűjtjük és tároljuk (beleértve a hívás dátumát, időtartamát, tartalmát, valamit a hívások számát) (a 

továbbiakban: „Hívásnapló-információk”) – ezen adatok felhasználásával kapcsolatban az 

alábbiakban nyújtunk bővebb tájékoztatást. Ha megnyitja a My InControl honlapot, használja az 

információs és szórakoztatórendszert vagy a Funkciókat, SIM-kártyát csatlakoztat vagy párosít egy 

eszközt, automatikusan adatokat gyűjthetünk és tárolhatunk a szervernaplókban, beleértve, de nem 

kizárólagosan az internetprotokoll-címeket (IP-címek), az internetszolgáltató (ISP) adatait, a 

kattintássorozati adatokat, a böngésző típusát és nyelvét, a megtekintett és bezárt oldalakat, 

valamint az azokkal kapcsolatos dátum- és időbélyegzőket (a továbbiakban: „Honlapnapló-

információk”). Továbbá adatokat gyűjthetünk és tárolhatunk az InControl Remote alkalmazás 

szolgáltatásainak Ön általi használatáról, valamint a járműve által az InControl Remote 

alkalmazáshoz továbbított járműállapot-üzenetekről („Alkalmazásnapló-információk”), valamint a 

jármű információs és szórakoztatórendszerének Ön általi használatáról, a csatlakoztatott SIM-

kártyákról vagy a párosított eszközökről („Eszközinformációk”).   

• Biztonsági azonosítás: A járműazonosítási adatok és az azonosító tokenek. 

• Funkcióadatok: Funkcióspecifikus információk, például kedvencek, jegyzetek, média, valamint a 

Funkciók használatakor átadott információk; tartalomfolyam-használati információk; felhasználói 

beállítások, például az „emlékezzen rám” funkció aktiválása; biztonsági azonosítási adatok; 
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helyadatok, például az időzóna, nyelv és ország; a jármű márkája és típusa; releváns 

Naplóinformációk. 

• „Emlékezzen rám” és „PIN-kód megjegyzése” funkció: Az Ön járművéhez tartozó InControl 

csomag bizonyos funkciói „emlékezzen rám” vagy „PIN-kód megjegyzése” funkcióval 

rendelkezhetnek. Ez a funkció – ha engedélyezi – lehetővé teszi, hogy automatikusan bejelentkezve 

maradjon a jármű rendszerén, a funkciókhoz való kényelmesebb hozzáférés érdekében. Kérjük, ne 

feledje, hogy amíg a funkció aktív, a járművet használó minden más személy hozzáférhet az Ön 

tárolt beállításaihoz, Funkcióihoz, a járműben tárolt személyes adataihoz, és az Ön nevében 

használhatja a jármű InControl szolgáltatásait. Ha nem szeretne más felhasználóknak hozzáférést 

biztosítani, az Ön felelőssége letiltani az „emlékezzen rám” vagy „PIN-kód megjegyzése” funkciót, 

és kijelentkezni az érintett funkciókból. 

• Marketingadatok: Megkaphatjuk Öntől közvetlenül vagy márkakereskedőkön vagy harmadik 

félnek minősülő partnereken keresztül az elérhetőségeit, marketingpreferenciáit és egyéb 

információkat, előzetes tájékoztatás és a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok betartása mellett. 

Önnek joga van megkérni minket, hogy személyes adatait ne használjuk fel marketingcélokra. 

További tájékoztatásért kérjük, tekintse meg az Önre vonatkozó adatvédelmi jogokat alább, a 9. 

szakaszban (Az Ön adatvédelmi jogai). 

• Nyilvános adatforrások: Igénybe vehetünk nyilvános adatforrásokat, többek között a funkciók 

vagy szolgáltatások támogatásához (például a hitelesítés támogatásához vagy a csalások 

elkerülését célzó ellenőrzésekhez) és/vagy az általunk birtokolt adatok pontosságának 

fenntartásához. Például időről időre ellenőrizhetjük a közlekedési hatóságnál, hogy a jármű 

tulajdonosi információi naprakészek-e. 

• Harmadik felek adatai: Adatokat gyűjthetünk harmadik felektől, amelynek módjait az alábbi 5. 

pontban ismertetjük. 

• Információs és szórakoztatórendszer Funkciói és Szoftverfrissítések: A tárolt adatokat 

(például az alvázszámot) felhasználhatjuk preferenciális választások rögzítésére, így segítve a 

Szoftverfrissítések biztosítását, valamint a Szoftverfrissítések nyújtásával kapcsolatos kérelmek és 

üzleti igények kezelését.  

• Távoli parkolássegítő alkalmazás adatai: A Távoli parkolássegítő alkalmazás a készülék és a 

jármű közötti Wi-Fi kapcsolatra támaszkodik. A jármű irányítása során a rendszer a jeleket csak a 

jármű hardverén dolgozza fel, és nem küldi el a külső szervereinkre. Kérni fogjuk InControl fiókjának 

bejelentkezési adatait és PIN-kódját, amikor bejelentkezik a Távoli parkolássegítő alkalmazásba. 

Ez lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük, hogy rendelkezik-e érvényes InControl fiókkal, és amint a 

jármű sikeresen párosítva van az eszközzel, megjelenítünk bizonyos információt az Ön járművéről 

a Távoli parkolássegítő alkalmazásban. 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy összevonhatjuk a Közzétett információkat egyéb, fentebb részletezett 

információkkal. Ilyen esetben az összevont adatokat a jelen Adatvédelmi irányelveknek megfelelően 

személyes adatokként kezeljük, amíg össze vannak vonva. 
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4. HOGYAN HASZNÁLJUK FEL A JÁRMŰADATOKAT ÉS AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?  

 

A járműadatokat és a személyes adatokat a szolgáltatásokkal és információkkal kapcsolatos kérelmek 

kezelésére és teljesítésére használjuk fel, valamint arra, hogy jobban megismerjük a szolgáltatás, a 

jármű és az Alkalmazás használatát, hogy belső kutatásokat és fejlesztéseket végezzünk, és hogy 

termékeinket és szolgáltatásainkat a lehető leghatékonyabbá tegyük. Az adatok feldolgozásával és a 

vonatkozó jogalapokkal kapcsolatos bővebb tájékoztatásért kérjük, tekintse meg az alábbi „További 

információk” mezőt. 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK... 

Az Ön személyes adatainak fő felhasználási módjai és az ezekkel kapcsolatosban alkalmazott jogalapok a 

következők:  

Tevékenységek, amelyekhez a személyes adatok 

gyűjtésére vagy kezelésére szükség lehet: 

Az általunk gyűjtött 

adattípusok 

Vonatkozó  

jogalapok: 

o Az ipar által előírt/törvényi előírások, például: 

▪ Segélyszolgálatok (eCall) – ahol jogilag kötelező. 

▪ A funkciók és szolgáltatások kiberbiztonságának 

és biztonságosságának fenntartása (beleértve a 

szoftverfrissítések vezeték nélküli letöltését). 

▪ A járműtől származó adatok kommunikálása vagy 

megosztása az illetékes hatóságokkal a törvényi 

előírások szerint.  

o Sürgős biztonsági vagy termékvisszahívási 

értesítés kommunikálása. 

o Jogi és szabályozási követelmények vagy jogi 

igények kezelése, beleértve az alábbi okokat: 

▪ Jogi kötelezettségeinknek vagy törvényes 

jogainknak való megfelelés.  

▪ Bűnesetek megelőzése/felderítése érdekében 

(beleértve szükség szerint a HMRC/adóhatóságok 

és az olyan bűnüldöző szervek munkájának 

segítését, mint a rendőrség vagy a közlekedési 

hatóság, valamint minden egyéb hatóság vagy 

bűnügyi nyomozószerv; illetve a nemzetbiztonsági 

érdekek védelmét). 

▪ Átadott információk 

▪ Jármű azonosítási 

információi 

▪ Helyinformációk 

▪ Út adatai 

▪ Járműhasználati 

információk 

▪ Naplóinformációk,  

▪ Nyilvános források 

adatai 

▪ Harmadik féltől 

származó adatok. 

▪ Eszközinformációk  

Jogi 

kötelezettség 

o A jármű funkcióinak és szolgáltatásainak beállítása 

és működtetése (beleértve a funkciót szolgáltató 

harmadik feleken keresztüli beállítást és 

működtetést): 

Különös tekintettel a következőkre: 
▪ A helyadatokat az Ön által regisztrált vagy kért 

helyalapú funkciók és szolgáltatások 

biztosításához szükséges módon dolgozzuk fel.  

▪ A Beszédadat-naplóinformációkat az illetékes 

szolgáltatókkal kezeljük és osztjuk meg, szigorúan 

a beszéd által aktivált funkciók és szolgáltatások 

működtetésének céljából.  

o A funkciók és szolgáltatások karbantartása 

(beleértve a szoftverfrissítések vezeték nélküli 

letöltését): 

▪ A hibamódok, a hibajavítások és diagnosztikai és 

prognosztikai problémák meghatározása. 

▪ Átadott információk 

▪ Jármű azonosítási 

információi  

▪ Helyinformációk 

▪ Út adatai  

▪ Beszédadat-

naplóinformációk 

▪ Járműhasználati 

információk  

▪ Naplóinformációk,  

▪ Funkcióinformációk 

▪ Nyilvános források 

adatai  

▪ Harmadik féltől 

származó adatok 

Szerződés 
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▪ Problémák megoldása, kérelmek és panaszok 

(beleértve a garanciával kapcsolatos kérdések 

kezelését). 

o Hálózat- és információbiztonság: 

▪ A hálózat és platform információbiztonságának 

fenntartásához, és általánosabban az Ön 

információinak megóvásához a veszteségekkel, a 

sérülésekkel, a lopásokkal és az illetéktelen 

hozzáféréssel szemben.  

▪ Az Azonosítási adatok azok az adatok, melyeket 

Ön a nálunk lévő fiókjaiba való bejelentkezéshez 

használ a Funkciók igénybe vétele során, az 

illetéktelen hozzáférés megelőzése érdekében. 

Ezek automatikusan továbbításra kerülnek a 

biztonsági azonosítást végző szolgáltatóink és 

hosting szolgáltatóink között, a szolgáltatásaink, 

beleértve az InControl szolgáltatások jogosulatlan 

használatának felismerése és megelőzése 

érdekében. 

o Szolgáltatási szerződéssel és előfizetéssel 

kapcsolatos kommunikáció 

o A rögzített adatok karbantartása és általános 

szerződésekkel/szolgáltatásokkal kapcsolatos 

adminisztráció 

▪ Biztonsági és 

hitelesítési 

információk 

▪ „Emlékezzen rám” 

és „PIN-kód 

megjegyzése” 

funkció 

 

o Ügyfelek kérelmeire való válaszadás és problémák 

megoldása (szerződés előtt és után)   

▪ A járművön belüli funkciók kezeléséhez, 

fenntartásához és fejlesztéséhez; belső 

üzemeltetési és adminisztratív célokra (például 

hibaelhárítás, a tesztelés, az auditkövetelmények 

támogatása, az esetleges visszaélések 

kivizsgálása és az Ön esetleges megkereséseinek 

megválaszolása), valamint a kérdései 

megválaszolásához. 

▪ Az Önnel folytatott hívásokat rögzíthetjük képzési, 
minőségjavítási és problémamegoldási okokból. 

o Ügyfelek irányába történő, termékekkel/funkciókkal 

kapcsolatos kommunikáció (amennyiben azok nem 

marketing vagy promóciós természetűek, pl. 

frissítések biztosítása a szerződéses 

szolgáltatásokkal vagy funkciókkal kapcsolatban) 

o Járműállapot-értesítések (VHN): 

▪ Az Önnel való kommunikáció céljából, a jármű 

adott állapotfigyelmeztetésével kapcsolatban. 

o Marketing- és promóciós kommunikációk 

(amennyiben azok nem igényelnek egyébként 

hozzájárulást), például: 

▪ Postai, telefonos, marketing- vagy promóciós 

kommunikációk; 

▪ Digitális vagy közösségimédia-marketing, 

amennyiben ez nem egyénileg célzott; 

▪ Szolgáltatási szerződésre és előfizetés 

megújítására vonatkozó ajánlatok, az Ön meglévő 

szolgáltatásaival kapcsolatban; 

▪ Marketing- és promóciós kommunikációk hasonló 

termékekhez vagy szolgáltatásokhoz 

kapcsolódóan, 

kivéve, ha Ön leiratkozott az ilyen értesítések 
fogadásáról.  

▪ Átadott információk  

▪ Jármű azonosítási 

információi 

▪ Marketingadatok, 

▪ Helyinformáció és 

út adatai (kivéve, ha 

a törvény 

megköveteli) 

▪ Járműhasználati 

információk 

▪ Eszközinformációk 

▪ Harmadik féltől 

származó adatok 

▪ Naplóinformációk 

▪ Hívásnapló-

információk 

▪ Alkalmazásnapló-

információk 

▪ Biztonsági és 

hitelesítési adatok 
▪ Nyilvános források 

adatai 

Jogos üzleti  
érdek 
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o Kutatás és fejlesztés, adatösszesítés és 

adatelemzés: 

Az alábbi célokra: 

▪ termékfejlesztés és -javítás;  

▪ a hibamódok, a szükséges hibajavítások, 

diagnosztikai és prognosztikai problémák 

meghatározása; és 

▪ funkcióhasználat, trendek és preferenciák 

kiértékelése.  

Ez magában foglalja az adatok névtelenítésének 
folyamatát a további kutatási/elemzési/statisztikai 
célokra (beleértve többek között a hálózat- és 
információbiztonság biztosítása céljából).  

o Az Ön weboldalának, információs rendszerének és 

általános ügyfélélményének fejlesztése: 

▪ Az Ön digitális felhasználói élményének javítása 

és egyszerűsítése a Jaguar Land Rover 

weboldalain és a járművön belül, alkalmazáson 

belüli funkciók (például a szolgáltatáshoz használt 

Eszközhöz illeszkedő képernyőméret 

megállapítására), továbbá a weboldalak személyre 

szabott területeinek felhasználásának 

támogatására, (beleértve az „Ügyfélportált”, annak 

elérését és használatát, valamint az egyszeri 

bejelentkezésre szolgáló hitelesítéseket.  

▪ A weboldal adatmezőinek előre történő kitöltése, 

hogy javítsuk és gördülékenyebbé tegyük online 

felhasználói élményét.  

o A jármű tulajdonosváltásának ellenőrzése és 

támogatás az Ön InControl fiókjának 

leválasztásához  

o A rögzített adatok karbantartása és általános 

adminisztráció: 

▪ A rögzített adatok karbantartása; szolgáltatásaink, 

alkalmazásaink, weboldalaink és a járművön belüli 

funkciók adminisztrálása és karbantartása. 

▪ Az Ön kérelmeinek támogatása és minden egyéb 

belső művelet és adminisztrációs eljárás (ez 

magában foglalja például a hibaelhárítást, a 

tesztelést, vizsgálati követelményeink 

támogatását, valamint az Ön által beküldött 

kérelmekre való válaszadást, beleértve minden 

adatvédelmi jogot, mellyel élni kíván). 

 

Az Önnel folytatott hívásokat rögzíthetjük képzési, 

minőségjavítási és problémamegoldási okokból. 

o Vállalati felvásárlások és eladások 

o Adatösszesítés, elemzés és profilozás: 

A fentiek szerint kutatásokat és elemzési 
tevékenységeket végzünk, hogy finomítsuk 
marketingstratégiáinkat, és jobban megértsük 
ügyfeleinket és látogatóinkat; hogy jobbá tegyük 
weboldalunk hirdetéseit, és továbbfejlesszük a 
weboldal információit, funkcionalitását, valamint az 
általunk kínált szolgáltatásokat. Amennyiben ezen 
tevékenységek eredményét profilozási és személyre 
szabott marketing célokra használjuk fel, az 
alábbiakban leírtak szerint, az Ön hozzájárulását 
kérjük.  

o Marketing- és promóciós kommunikációk: 

▪ Átadott információk 

▪ Jármű azonosítási 

információi  

▪ Járműhasználati 

információk 

▪ Helyinformációk 

▪ Út adatai  

▪ Járműhasználati 

információk 

▪ Harmadik féltől 

származó adatok 

▪ Marketingadatok 

Beleegyezés  
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▪ Előfordul, hogy marketingkommunikációs 

anyagokat küldünk Önnek, akár elektronikus úton 

is (pl. e-mail, szöveges üzenet, digitális vagy 

közösségi média stb.), olyan termékekkel vagy 

szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek 

érdekelhetik Önt. 

▪ Előfordulhat, hogy megosztjuk adatait független 

harmadik feleink hálózatával, 

marketingkommunikációs anyagok küldése 

céljából, az elektronikus kommunikációt is 

beleértve. 

▪ Előfordul, hogy cookie-kat használunk személyre 

szabott marketing célokra (tekintse meg Cookie-

szabályzatunkat.  

o Helyinformációk használata kutatási és fejlesztési, 

adatösszesítési és adat céljából (amennyiben a 

törvény megköveteli a nem összesített/konkrét földrajzi 

helymeghatározási adatok használatához) 

o Internetes szoftverfrissítések letöltése: 

▪ Az Ön járműve frissítéseinek internetes telepítése, 

amennyiben ezek a frissítések nem kapcsolódnak 

olyan szolgáltatáshoz, amelyre Ön előfizetett, vagy 

amelyek telepítéséhez egyébként nem szükséges 

a felhasználó előzetes hozzájárulása. 

Megjegyzés: Azokban az esetekben, amikor bármely fenti 

célokból, az Ön hozzájárulásával gyűjtünk személyes 

adatokat Önről, bármikor visszavonhatja az információk 

általunk történő felhasználásával kapcsolatos 

hozzájárulását. További tájékoztatásért kérjük, tekintse meg 

a 9. szakaszBeleegyezés visszavonása című részét. (Az 

Ön hozzájárulás visszavonására vonatkozó joga nem 

befolyásolja a beleegyezés visszavonása előtt történt 

adatfeldolgozás törvényességét.) 

 

 

 

 

5. KIVEL OSZTJUK MEG A SZEMÉLYES ADATOKAT? 

 

Megoszthatjuk az Ön személyes adatait a következőkkel (illetve adatokat fogadhatunk Önről és 

járművéről/járműveiről a következőktől):  

• Olyan harmadik felek – beleértve a szolgáltatókat (további információkat alább olvashat), a 

harmadik féltől származó alkalmazások, a navigáció és az egyéb Funkciók nyújtóit, illetve a 

járművel kapcsolatos és előfizetésekhez kapcsolódó szolgáltatások (beleértve, de nem 

kizárólagosan a hangasszisztens Funkciókat és szolgáltatásokat, a pénzügyi, biztosítási, garancia- 

és lízing-/bérlési szolgáltatásokat) nyújtóit és az InControl szolgáltatások nyújtóit –, akiknek 

kezelniük kell az adatokat annak érdekében, hogy biztosítani tudjuk Önnek azokat a termékeket és 

szolgáltatásokat, amelyekre Ön jogosult, amelyekre előfizetett, amelyeket kérelmezett, vagy 

amelyek a járművéhez megfelelőek (például az InControl szolgáltatások, Funkciók, a járművel 

kapcsolatban elérhető szolgáltatások és a Szoftverfrissítések). 
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• A harmadik felek által biztosított szolgáltatások és Funkciók elérhetővé tételéhez szükség lehet az 

InControl fiók és az adott harmadik félnél regisztrált összekapcsolására. Ha úgy dönt, hogy 

összekapcsolja a fiókjait, akkor megoszthatunk bizonyos Átadott információkat, Járműazonosítási 

információkat, Helyadatokat, Utazási információkat, Járműhasználati információkat, 

Naplóinformációkat és/vagy Funkcióinformációkat, amelyekre a harmadik félnek minősülő 

szolgáltatónak szüksége van az Ön által kiválasztott szolgáltatás vagy Funkció elérhetővé 

tételéhez. Kérjük, tekintse át az adott harmadik fél adatvédelmi szabályzatát arról, hogyan kezelik 

szolgáltatásaik a személyes adatokat. 

• Az InControl szolgáltatások Önnek való biztosítása érdekében az adatokat megoszthatjuk a 

következőkkel: telematikai szolgáltatónk, a segélyszolgálatok, az országúti segélyszolgáltatónk, a 

lopottjármű-nyomkövető szolgáltatónk, a helyi hatóságok, a hosting szolgáltatásaink szolgáltatói, 

az InControl szolgáltatások mobilhálózati üzemeltetője/üzemeltetői, a névtelen elemzési 

szolgáltatóink, valamint az alább részletezett értékesítési szolgáltató(i)nk. 

• Az InControl szolgáltatásokra és egyéb szolgáltatásokra való előfizetése megújításának 

feldolgozása érdekében az InControl szolgáltatásokra való előfizetésével kapcsolatos információkat 

az eCommerce szolgáltatónk előtt is fel kell fednünk. Ezek magukban foglalják a járműazonosítási 

információkat és a személyes információkat is, például az Ön nevét, címét, telefonszámát és e-

mail-címét. Adminisztratív célokból igénybe vesszük harmadik felek segítségét, hogy 

feldolgozhassuk a szolgáltatásokkal kapcsolatos előfizetési rendeléseket, és bekapcsolhassuk az 

adott szolgáltatásokat. Az ilyen célokból történő adatmegosztás során kizárólag azokat az adatokat 

osztjuk meg, melyek a szolgáltatás biztosítása szempontjából szükségesek.  

•  Márkakereskedőink, márkaszervizeink és szükség esetén importőreink hálózata (a továbbiakban 

együttesen: „Kereskedelmi hálózat”) annak érdekében, hogy teljesíthessük a termékekkel, 

szolgáltatásokkal stb. kapcsolatos igényeket, és kapcsolatba léphessünk Önnel ennek érdekében, 

valamint felmérések és képzések előkészítéséhez, hogy növelhessük az Önnek nyújtott 

szolgáltatások színvonalát, amikor Ön kapcsolatba lép a Kereskedelmi hálózatunkkal. 

• A Jaguar Land Rover cégcsoportba tartozó vállalatok a jelen Adatvédelmi irányelvekben foglaltak 

szerint használják fel az adatokat. 

• Harmadik felekkel, abban az esetben, ha üzleti eszközöket adunk el vagy vásárolunk. 

• Ha kötelesek vagyunk a személyes adatai felfedésére vagy megosztására bármilyen jogi vagy 

szabályozói kötelezettség vagy követelés esetén, vagy abban a mértékben, amit a jogszabályok 

vagy törvényi mentességek engedélyeznek (például bírósági eljárás, jogi tanácsadás 

igénybevétele, törvény által biztosított jogok létesítése, gyakorlása vagy megvédése, 

bűncselekmények megelőzése vagy felderítése, az elkövetők letartóztatása vagy felelősségre 

vonása, valamint nemzetbiztonság védelme céljából történő közlés); vagy a szerződési feltételeink 

érvényesítése, vagy a vélt vagy valós jogsértések kivizsgálása, illetve a Jaguar Land Rover vagy 

ügyfelei jogainak, tulajdonainak vagy biztonságának védelme érdekében. 

• Ha járművét egy vállalat vagy egyéb szervezet birtokolja, lízingeli vagy kezeli, a Járműazonosítási 

információkat felfedjük az adott harmadik fél előtt, hogy lehetővé tegyük számura az InControl 
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csomagra való előfizetések kezelését, megújítását vagy felmondását a flottájukban lévő járművekre 

vonatkozóan. 

A szolgáltatóinkkal végzett munka során alkalmazott óvintézkedések biztosítják, hogy az Ön adatai 

biztonságban legyenek, és kizárólag a jelen Adatvédelmi irányelvekben meghatározott célokra legyenek 

felhasználva. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK... 

…a JLR független, harmadik félnek minősülő partnereinek hálózatáról... 

Számos független harmadik féllel dolgozunk együtt a szolgáltatások biztosítása érdekében, ilyenek például 

a Kereskedelmi hálózatunk tagjai, a hiteltermék-szolgáltatók és a lízingtermék-szolgáltatók.  Ön 

közvetlenül megadhatja személyes adatait ezen entitásoknak (például ha kapcsolatba lép velük telefonon, 

e-mailben vagy a weboldalaikon keresztül), vagy mi is megoszthatjuk személyes adatait velük, ha erre 

szükség van az Ön kérelmeinek vagy egyéb szolgáltatási igényeinek támogatásához. 

Ha a Jaguar Land Rover honlapjait használja Kereskedelmi hálózatunk tagjainak, egy hitelszolgáltatónak 

vagy egy lízingtermék-szolgáltatónak a megtalálására vagy a velük való kapcsolatfelvételre, vegye 

figyelembe, hogy ezek (eltérő állítás hiányában) független vállalatok, és nem tagjai a Jaguar Land Rover 

cégcsoportnak. Bármilyen módon lép kapcsolatba velük (például telefonon vagy e-mailben), és bármilyen 

adatot ad meg a weboldalaik használata közben, az adatokat az adott vállalat és nem a JLR fogja kezelni. 

Ha kérdései merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy egy harmadik félnek minősülő vállalat (például 

kereskedő, importőr, hitelszolgáltató, lízingtermék-szolgáltató vagy szerviz) miként kezeli az Ön személyes 

adatait, ajánlott közvetlenül felvenni a kapcsolatot az adott harmadik féllel. 

Információk a független, harmadik félnek minősülő partnereinkről:   

A Jaguar esetén: 

• Kereskedelmi hálózatunk tagjai általában megtalálhatók a weboldal „márkakereskedő keresése” 

funkciójával. A márkakereskedők kereshetők név, hely vagy irányítószám alapján. A hivatalos 

márkakereskedők teljes listája megtalálható a következő weboldalon: 

https://www.jaguar.com/retailer-locator/index.html. 

A Land Rover esetén: 

• Kereskedelmi hálózatunk tagjai általában megtalálhatók a weboldal „márkakereskedő keresése” 

funkciójával. A márkakereskedők kereshetők név, hely vagy irányítószám alapján. A hivatalos 

márkakereskedők teljes listája megtalálható a következő weboldalon: 

https://www.landrover.com/dealer-locator.html. 

…a Szolgáltatókról... 

Számos szolgálatóval dolgozunk együtt vállalatunk működésének támogatása érdekében, és ezek a 

szolgáltatók hozzáférhetnek rendszereinkhez és adatainkhoz a szolgáltatások felénk és Ön felé történő 

biztosítása érdekében. Ilyenek például a fizetésfeldolgozók; az informatikai szolgáltatók, például hosting 

és felhőszolgáltatók; a marketingtevékenységeket, az elemzéseket és digitális hirdetéseket támogató 

szolgáltatók; a csatlakoztatott járműtechnológia-szolgáltatók, beleértve a járműtartalom támogatását, az 

https://www.jaguar.com/retailer-locator/index.html
https://www.landrover.com/dealer-locator.html
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azonosítási szolgáltatásokat, az ügyfélszolgálat- és ügyfélkapcsolat-kezelőket; a szolgáltatás- és 

rendszerspecialisták; az adminisztratív vagy támogató szolgáltatók; valamint a weboldallal kapcsolatos 

elemzések szolgáltatói.  

…a JAGUAR LAND ROVER csoportba tartozó vállalatokról és arról, hogy miként nyújtanak 

szolgáltatással kapcsolatos támogatást... 

A Tata cégcsoport tagjaként egy nagy méretű informatikai infrastruktúra és a szélesebb vállalati struktúrán 

belüli komoly szakértelem előnyeit élvezhetjük. Ez azt jelenti, hogy az Ön által megadott személyes 

adatokhoz kizárólag akkor férhetnek hozzá cégcsoportunk tagjai, ha erre szükség van a szolgáltatások 

vagy rendszerek karbantartása és támogatása miatt, elemzések összesítése miatt, az üzleti kontinuitás 

szempontjából, valamint informatikai és adminisztratív célokhoz. Például ahol erre szükség van a 

weboldallal kapcsolatos egyedi kérelmek támogatása, vagy a weboldal funkcionalitásának fenntartását 

célzó műszaki támogatás miatt.  

…a hatóságokról, bűnüldöző szervekről és szabályozó testületekről... 

A rendőrség és az egyéb bűnüldöző szervek és szabályozó testületek időről időre kikérhetnek személyes 

adatokat, például bűnmegelőzési vagy -leleplezési célból, illetve a jogsértők letartóztatása vagy 

felelősségre vonása érdekében.  

 

6. INFORMÁCIÓK A NEMZETKÖZI ADATÁTVITELLEL KAPCSOLATBAN.  

 

Az Öntől gyűjtött adatokat az Egyesült Királyságban és az Európai Gazdasági Térségen (a 

továbbiakban: „EGT”) belül és/vagy egyéb országokban tároljuk, abban a mértékben, amelyet a 

járművön belüli vagy az InControl szolgáltatások biztosítása megkövetel tőlünk vagy szolgáltatóinktól. 

Az adatokat kezelhetik olyan, az Egyesült Királyságon vagy az EGT-n kívül dolgozó személyek, akik 

nekünk vagy valamelyik szolgáltatónknak dolgoznak, beleértve azokat is, akik közreműködnek az 

InControl szolgáltatások biztosításában. Ha a személyes adatok az Egyesült Királyságon és/vagy az 

EGT-n kívül megosztásra kerülnek, az adattovábbításra vonatkozó adatvédelmi előírások mellett 

további óvintézkedéseket teszünk. Ez magában foglalja a szóban forgó harmadik fél megfelelőségének 

felmérését, az Európai Bizottság (vagy adott esetben az Egyesült Királyság) által jóváhagyott 

szerződési mintafeltételek alkalmazását, valamint az Egyesült Államokban működő vállalatok 

adatvédelmi pajzs (Privacy Shield) szerinti tanúsításának ellenőrzését (ha ez minősül a megfelelő 

adattovábbítási módszernek).  

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK... 

…a megfelelőségi ellenőrzésekről, melyeket a JAGUAR LAND ROVER a nemzetközi adatátvitelek 

esetén végez… 

Ha a JAGUAR LAND ROVER úgy dönt, hogy személyes adatokat oszt meg egy, az EU-n kívül működő 

harmadik féllel, a következő tényezők kerülnek felmérésre az adatok megfelelő átvitelének biztosítása 

érdekében: 
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• Belső ellenőrzések az Európai Bizottság által kiadott megfelelőségi határozat meglétének 

vagy hiányának megállapítása érdekében. Számos olyan vállalattal és olyan szolgáltatókkal 

dolgozunk, melyek olyan országokban működnek, melyek az Európai Bizottság döntése alapján 

megfelelő adatvédelmi törvényekkel rendelkeznek. Ezen országok teljes listája a jelen adatvédelmi 

irányelvek időpontjában: Andorra, Argentína, Kanada, Feröer-szigetek, Guernsey, Izrael, Svájc, 

Japán, Jersey, Új-Zéland, Uruguay és Man-sziget. (Az alábbiakban ismertetjük az EU-USA 

adatvédelmi pajzs programot). Ez a lista, valamint tájékoztatás az Európai Bizottság által 

figyelembe vett védelemről az alábbi weboldalon található: https://ec.europa.eu/info/law/law-

topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-

countries_en.  

• Többek között az Európai Bizottság által jóváhagyott eljárások alkalmazása a személyes 

adatok megfelelő átvételének támogatása érdekében. Számos olyan vállalattal és számos 

olyan szolgáltatóval is dolgozunk, melyek a világ más országaiban működnek. Az ilyen 

vállalatokkal és szolgáltatókkal végzett adatvédelmi megfelelőség kezelése érdekében az Európai 

Bizottság vagy az Egyesült Királyság által jóváhagyott adattovábbítási mechanizmusokat 

alkalmazunk, például a Bizottság által jóváhagyott szerződéses mintafeltételeket használunk. 

Emellett megfelelő esetben azt is felmérjük, hogy a szolgáltató képes-e bizonyítani felénk, hogy 

kötelező erejű vállalati szabályokkal rendelkezik. (A kötelező erejű vállalati szabályok olyan GDPR 

által elismert adatvédelmi mechanizmusok, melyek biztosítják a személyes adatok megfelelő 

átvitelét). Dolgozhatunk olyan beszállítókkal, akik igazolni tudják számunkra, hogy rendelkeznek 

az adatvédelmi pajzs szerinti tanúsítással, amennyiben ez minősül a megfelelő adattovábbítási 

módszernek. 

o Az Európai Bizottság által elfogadott, modellként szolgáló klauzulák által megkövetelt 

védelmi intézkedések jobb megértése érdekében ezek mintája megtekinthető a következő 

weboldalon: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-

outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.  

o A jóváhagyott kötelező erejű vállalati szabályok teljes listájáért kattintson a következő 

hivatkozásra: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-

outside-eu/binding-corporate-rules_en. 

o A Privacy Shield-tagok teljes listája és az azok Privacy Shield-tanúsítványával kapcsolatos 

tájékoztatás a következő weboldalon található: https://www.privacyshield.gov/welcome. 

 

7. MEDDIG ŐRIZZÜK MEG A SZEMÉLYES ADATOKAT?  

Addig őrizzük meg személyes adatait, amíg szükségünk van azokra az Ön által előfizetett termékek és 

szolgáltatások biztosításához. Emellett adatait megőrizhetjük a jogi kötelezettségeink teljesítése 

érdekében, a szolgáltatásokkal vagy a szerződéssel kapcsolatos vállalásaink teljesítése érdekében, a 

kérelmek és felmerülő viták megválaszolása érdekében, a jogos érdekeink teljesülése érdekében, 

valamint jogaink betartatása érdekében.  

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/binding-corporate-rules_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/binding-corporate-rules_en
https://www.privacyshield.gov/welcome
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A tárolási időszak meghatározásának kritériumi többek között a következők: az érvényben lévő 

szerződések rendelkezései, a törvényben foglalt elévülési idők, a vonatkozó szabályozási 

követelmények és ipari szabványok. 

8. ADATAINAK BIZTONSÁGBAN TARTÁSA 

Az észszerűség határain belül minden szükséges lépést megteszünk adatai biztonságos, a jelen 

Adatvédelmi irányelveknek megfelelő kezelése érdekében. 

Minden szolgáltatónktól megköveteljük a megfelelő intézkedések meglétét az adatok biztonságának 

fenntartása érdekében, és az ilyen szolgáltatók kizárólag az InControl szolgáltatások biztosítása 

céljából férhetnek hozzá az Ön adataihoz. 

Amennyiben jelszót adtunk Önnek (vagy Ön választott egy jelszót), mellyel hozzáférhet az InControl 

szolgáltatásokhoz kapcsolódó fiókjához, az Ön felelőssége, hogy bizalmasan kezelje a jelszót. Arra 

kérjük, hogy ne ossza meg jelszavát senkivel. Nem tároljuk a bejelentkezési adatokat harmadik felek 

azon szolgáltatásaihoz, amelyekhez csatlakozott; csak egy azonosító tokent tárolunk, biztonságos 

módon. 

Sajnálatos módon az internet és a távközlés természetéből adódóan az adatoknak az ilyen 

csatornákon keresztüli átvitele nem teljes mértékig biztonságos. Bár mindent megteszünk az Ön 

személyes adatainak védelméért, nem garantálhatjuk az interneten továbbított adatok biztonságát; 

minden adatátvitel az Ön saját felelősségére történik. Adatai biztonságos környezetben kerülnek 

tárolásra, melyet fizikai és technikai eszközök kombinációja véd – például titkosítási technológiák és 

azonosítórendszerek –, melyek célja a veszteségek, a visszaélések, a módosítások, a felfedések, a 

megsemmisítések, a lopások és a jogosulatlan hozzáférések megakadályozása. Amennyiben járműve 

rendelkezik webböngészővel, azt javasoljuk, hogy biztonságosan használja azt, és csak olyan 

weboldalakra látogasson el, melyekben megbízik. 

9. AZ ÖN ADATVÉDELMI JOGAI.  

Ön jogokkal rendelkezik a személyes adataival kapcsolatban, beleértve: beleegyezés visszavonása 

ott, ahol korábban jelezte beleegyezését; hozzáférés személyes adataihoz; a pontatlan adatok 

kijavítása vagy kiegészítése; és bizonyos körülmények között megtilthatja az adataihoz való 

hozzáférést, kérheti azok törlését, tiltakozhat azok feldolgozása ellen, vagy kérheti személyes 

adatainak átvitelét egy másik szervezethez. 

A My InControl honlapon vagy a Remote alkalmazásban bármikor frissítheti az Önről tárolt személyes 

adatokat.  

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a legjobb ügyfélszolgálati szolgáltatást biztosítsuk. Ha 

adatvédelmi jogaival kapcsolatban bármilyen okból szeretne kapcsolatba lépni velünk, kérjük, 

használja valamelyik alábbi Ügyfélkapcsolati e-mail-címet, és a tárgysorban jelezze, hogy üzenete az 

adatvédelmi jogaival kapcsolatos.  

• jlr-euro-importer-customer-relations@jaguarlandrover.com  
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Ha elégedetlen, és adatvédelemmel kapcsolatos panasza van, kérjük, vegye fel adatvédelmi 

tisztviselőnkkel közvetlenül a kapcsolatot a következő e-mail-címen: 

DPOffice@jaguarlandrover.com.  Ha elégedetlen, joga van egy felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.  

Az adatvédelmi jogokkal kapcsolatos további információkért tekintse meg az alábbi „További 

információk” mezőt.   

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK... 

…az adatvédelmi jogaimról... 

Ha beleegyezett abba, hogy feldolgozzuk személyes adatait, beleértve az elektronikus 

marketingkommunikációs célokat is, Önnek joga van bármikor visszavonni a beleegyezését. Ehhez 

használja a megjelenő leiratkozási lehetőségeket, melyek például az Önnek küldött 

marketingkommunikációs e-mailben jelennek meg.  

• Hozzáférést kérhet az Önről tárolt személyes adataihoz; tiltakozhat azok feldolgozása ellen; 

kérheti, hogy kijavítsuk az esetleges hibákat; megtilthatja vagy leállíthatja a feldolgozást; vagy 

törölheti az adatokat. Ha arra kér minket, hogy töröljük az adatokat, vagy állítsuk le azok 

feldolgozását, nem minden esetben vagyunk kötelesek eleget tenni kérésének. Ilyen esetben 

elmagyarázzuk döntésünk okát.  

• Bizonyos körülmények között megkérhet minket, hogy juttassuk el Önnek személyes adatait 

olvasható elektronikus formában, és továbbítsuk azt egy harmadik félhez (adatátvitel joga). Ez a 

jog csak bizonyos körülmények között érvényes. Ahol nem érvényes, ott elmagyarázzuk ennek 

okát.   

…hogyan léphetek kapcsolatba az Egyesült Királyság felügyeleti hatóságával…  

Az adatvédelmi biztos hivatala (Information Commissioner’s Office, ICO) az a felügyeleti hatóság, amely 

szabályozza a személyes adatok kezelését az Egyesült Királyságban. Az ICO-val bármely alábbi módon 

felveheti a kapcsolatot: 

• Weboldala felkeresésével: www.ico.org.uk 

• A 0303 123 1113 telefonszám felhívásával 

• vagy levél küldésével a következő címre: Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, 

Water Lane, Wilmslow SK9 5AF. 

 

10. AZ IRÁNYELVEKKEL KAPCSOLATOS MÓDOSÍTÁSOK 

A jelen Adatvédelmi irányelvek módosításai a következő weboldalakon jelennek meg: 

https://incontrol.jaguar.com/jaguar-portal-owner-web/about/privacy-policy/HUN és 

mailto:DPOffice@jaguarlandrover.com
https://incontrol.jaguar.com/jaguar-portal-owner-web/about/privacy-policy/HUN
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https://incontrol.landrover.com/jlr-portal-owner-web/about/privacy-policy/HUN.  A My InControl 

honlapon megjelenik egy értesítés, a frissített Adatvédelmi irányelvekkel együtt. 

11. HARMADIK FELEK SZOLGÁLTATÁSAI ÉS MÁS WEBOLDALAKRA MUTATÓ HIVATKOZÁSOK 

A My InControl honlap egyéb weboldalakra mutató hivatkozásokat tartalmazhat. Ezeket más 

szervezetek üzemeltetik, és semmilyen befolyással nem rendelkezünk felettük. A jelen Adatvédelmi 

irányelvek nem vonatkoznak az ilyen weboldalakra, ezért ajánlott azok adatvédelmi nyilatkozatát is 

elolvasni. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a jelen irányelvek nem vonatkoznak általánosan a harmadik 

felektől származó szolgáltatásokra és weboldalakra, beleértve azokat is, melyekhez Ön hozzáférhet 

az InControl csomag használata közben, vagy egy alkalmazásra vagy szolgáltatásra való, közvetlenül 

egy harmadik félnél történő regisztráció közben. Ilyen esetekben kérjük, hogy tekintse meg az adott 

harmadik fél adatvédelmi irányelveit. Nem vállalunk felelősséget az egyéb weboldalak és alkalmazások 

adatvédelmi irányelveiért és adatkezelési eljárásaiért (akkor sem, ha azokat a nálunk található 

hivatkozásokon keresztül látogatja meg). Az egyéb weboldalakra mutató hivatkozásokat kizárólag az 

Ön tájékoztatása és kényelme érdekében helyezzük el weboldalunkon. Kimondottan elutasítunk 

mindennemű felelősséget az ilyen weboldalak tartalmáért, adatkezelési eljárásaiért és felhasználási 

feltételeiért, és nem teszünk kijelentéseket, nyilatkozatokat vagy ígéreteket azok pontosságával, 

tartalmával vagy teljességével kapcsolatban.  

 

COOKIE-K (SÜTIK) HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT 

A cookie egy csak szöveges adatokat tartalmazó karakterlánc, amelyet a honlap a számítógép merevlemezén 

lévő böngészőprogram cookie-fájljába küld, hogy a kiszolgáló emlékezhessen az Ön kilétére. A cookie-kat a 

webhelyek felhasználhatják arra, hogy az Önt érdeklő tartalmakat gyorsabban előkeressék – a legismertebb 

webhelyek többsége szintén használ cookie-kat. A cookie-k alapján nem lehet Önt azonosítani. A cookie 

általában annak a domainnek a nevét tartalmazza, ahonnan a cookie jött, ezen kívül a cookie élettartamát és 

egy véletlenszerűen előállított, egyedi számot tartalmazó értéket. 

Kétféle cookie-t használunk az alábbi táblázatban foglaltak szerint.  

• Munkamenet cookie-k, amelyek átmeneti, a webhely elhagyásáig a böngészőprogram cookie-

fájljában maradnak; és 

• Tartós cookie-k, amelyek sokkal tovább maradnak a böngészőprogram cookie-fájljában (a pontos 

időtartam az adott cookie élettartamától függ). 

A munkamenet cookie-k használatának a célja: 

• Használatukkal az adatit a webhely oldalain keresztül hordozza, és azokat nem szükséges újra 

megadnia; és 

• A regisztráción belül elérheti a tárolt adatokat. 

A tartós cookie-k használatának a célja: 

https://incontrol.landrover.com/jlr-portal-owner-web/about/privacy-policy/HUN
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• Az egyedi látogatók felismerése (ez azonosítószám alapján történik, az egyes látogatók 

személyazonosságát nem lehet megállapítani) a webhelyre való visszatéréskor;  

• A tartalom vagy a hirdetések a látogató érdeklődésének megfelelően való kiválasztása, és hogy 

ugyanaz a hirdetés ne jelenjen meg többször egymás után; és 

• Névtelen, összesített statisztika készítése, amely alapján megérthetjük, hogyan használják a 

felhasználók a honlapot, és továbbfejleszthetjük a honlap szerkezetét. Ilyen módon nem tudjuk 

megállapítani az Ön személyazonosságát. 

A My InControl honlap 

A My InControl honlap és az InControl weboldalai cookie-kat használnak, hogy megkülönböztessék Önt a My 

InControl honlap más felhasználóitól. Ez segít nekünk abban, hogy jó felhasználói élményt biztosítsunk 

Önnek az InControl szolgáltatások használatakor, valamint segít az InControl szolgáltatások 

továbbfejlesztésében.  

A böngészőprogram beállításainak módosításával engedélyezheti vagy letilthatja a cookie-k használatát. Ha 

azonban letiltja a cookie-kat, előfordulhat, hogy nem tudja a szolgáltatásaink interaktív funkcióit használni. 

Az alábbiakban tájékozódhat az általunk a My InControl honlapon használt főbb cookie-król és azok 

felhasználási céljairól. 

Cookie neve 
Cookie 

típusa 
Cookie célja 

Időtartam 

cookieInfoShownDealer Tartós  Ez a cookie a cookie-szabályzatra 

vonatkozó értesítés megjelenítésével 

kapcsolatban tárol információkat.   

A honlappal 

végzett első 

interakciótól 

számított 2 naptári 

hónap. 

JSESSIONID Munkamenet Ez a cookie a honlap használatával járó 

munkamenetben olyan ideiglenes, Ön 

által bevitt információkat tárol, melyek 

lehetővé teszik a honlap egyes funkcióinak 

működését, miközben Ön az oldalak 

között navigál.  

A honlap 

használatától 

számított 30 perc. 

cookieInfoShown Tartós Ez a cookie a cookie-irányelvekre 

vonatkozó figyelmeztetés 

megjelenítésével kapcsolatban tárol 

információkat.  

A honlappal 

végzett első 

interakciótól 

számított 1 naptári 

év. 

jlr-remember-me Tartós Ezt a cookie-t csak akkor használjuk, ha 

Ön úgy döntött, hogy szeretné, ha a 

A honlappal 

végzett első 
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honlap emlékezne Önre bejelentkezéskor. 

Ez az Ön azonosítására szolgáló tokent 

tartalmazza. 

interakciótól 

számítva a honlap 

használata 

közben. 

jlr-remember-me-login-

name 

Tartós Ezt a cookie-t csak akkor használjuk, ha 

Ön úgy döntött, hogy szeretné, ha a 

honlap emlékezne Önre bejelentkezéskor. 

Ez az Ön azonosítására szolgáló 

felhasználónevet tartalmazza. 

A honlappal 

végzett első 

interakciótól 

számítva a honlap 

használata 

közben. 

jlr-selected-locale Tartós Ez a cookie tárolja az Ön által a honlap 

használata során kiválasztott preferált 

nyelvet. 

A honlappal 

végzett első 

interakciótól 

számítva a honlap 

használata 

közben. 

Google Analytics Tartós A Google Analytics adatait névtelen, 

összesített statisztika készítésére 

használjuk, amely alapján megérthetjük, 

hogyan használják a felhasználók a 

honlapot, és továbbfejleszthetjük a honlap 

szerkezetét. Ezek az adatok nem fedik fel 

az Ön személyazonosságát. Bővebb 

tájékoztatásért kérjük, látogasson el a 

www.google.com/policies/privacy/partners 

és a 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

honlapra.  

A honlappal 

végzett 

interakciótól 

számított 2 naptári 

év. 

Ha böngészőjében aktiválja az egyes cookie-k vagy minden cookie elutasítására vonatkozó beállítást, 

törölheti és letilthatja a My InControl honlapról származó cookie-kat. Ha úgy dönt, hogy böngészőprogramja 

beállításaiban letiltja a cookie-kat, előfordulhat, hogy honlapunk bizonyos elemei nem fognak megfelelően 

működni.  

A Pivi információs és szórakoztatórendszer 

A Pivi információs és szórakoztatórendszer elemzőeszközöket (ideértve a belső cookie-kat is) használ, hogy 

megismerjük az Ön felhasználási szokásait, és segítsen nekünk meghatározni és kijavítani a Pivi Pro 

Funkciók problémáit. A Pivi információs és szórakoztatórendszer beállításainak módosításával 

engedélyezheti vagy letilthatja a cookie-k használatát, és ezt bármikor megváltoztathatja a jármű beállításai 

között. 

Az alábbiakban tájékozódhat az általunk használt fő cookie-król, és azok felhasználási módjáról. 

http://www.google.com/policies/privacy/partners
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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Cookie neve Cookie 

típusa 

Cél Időtartam 

fs_uid Tartós Ezt a cookie-t külső fél tárolja, és a 

felhasználói azonosítás nyomon 

követésére szolgál 

Az engedélyezett alkalmazás 

első használatától számított 

1 év elteltével jár le. 

fs_session Munkamenet Ez a cookie a munkamenet adatait 

tárolja elemzés céljából 

Az engedélyezett alkalmazás 

első használatától számított 

30 nap elteltével jár le. 

fs_csrftoken Tartós Ez a cookie az azonosításra szolgáló 

tokent tárolja 

Az engedélyezett alkalmazás 

első használatától számított 

30 nap elteltével jár le. 

fs_trusted_device Tartós Ez a cookie a biztonságos kapcsolat 

létrehozása érdekében a Pivi 

rendszerről tartalmaz 

eszközinformációkat 

Az engedélyezett alkalmazás 

első használatától számított 

60 nap elteltével jár le. 

fs_last_activity Tartós Ez a cookie információkat tárol az 

aktuális munkamenetről, hogy 

segítsen a munkamenet időkorlátjaival 

kapcsolatban. 

A Funkció bezárásával lejár. 

 

Az Alkalmazással kapcsolatos elemzőeszközök 

Az Alkalmazásainkban elemzőeszközöket használunk, például a Google Analyticset. Ezeket összesített 

statisztika készítésére használjuk, amely alapján megismerhetjük, hogyan használják a felhasználók az 

Alkalmazásainkat, és továbbfejleszthetjük azokat. Ez magában foglalja az Alkalmazás összeomlásainak és 

hibáinak naplózását minőségbiztosítási célból, valamint az Alkalmazás használatát a járművel kapcsolatos 

olyan problémák esetén, mint ütközés vagy elakadás. 

Ezek az adatok nem fedik fel az Ön személyazonosságát. Bővebb tájékoztatásért látogasson el a 

www.google.com/policies/privacy/partners weboldalra. 

A fiókbeállításokon keresztül letilthatja a Google Analytics használatát az Alkalmazásokban. 
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