Fastenal’s Privacy Statement

A Fastenal adatvédelmi nyilatkozata

Fastenal is a global, industry leader in OEM and
MRO industrial products and services. We receive
and maintain customer information that will
allow us to best support their accounts, product
and service needs. Please read further for
the details of our strict Privacy Notification
Statement. Maintaining our customer’s
privacy is very important to us.

A Fastenal globális piacvezető az OEM és MRO
ipari termékek és szolgáltatások területén. Olyan
adatokat fogadunk és kezelünk, amelyek lehetővé
teszik ügyfeleink igényeinek megfelelő
támogatását a felhasználói fiókok, termékek és
szolgáltatások tekintetében. Kérjük, olvassa el
szigorú adatvédelmi nyilatkozatunk részleteit.
Ügyfeleink személyes adatainak megőrzése
rendkívül fontos számunkra.

You may withdraw consent at any time by
visiting our website www.fastenal.com > Legal
Information > Privacy Statement

Beleegyezését bármikor visszavonhatja
honlapunkon: www.fastenal.com > Legal
Information > Privacy Statement

WHAT IS PERSONAL DATA OR DATA?

MI A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓ VAGY ADAT?

Personal Data is defined as “any information
relating to an identified or identifiable natural
person ('data subject'); an identifiable natural
person is one who can be identified, directly or
indirectly, in particular by reference to an
identifier such as a name, an identification
number, location data, an online identifier or to
one or more factors specific to the physical,
physiological, genetic, mental, economic, cultural
or social identity of that natural person”.

A személyes adatok a következőképpen
határozhatóak meg: „azonosított vagy azonosítható
természetes személyre („érintett”) vonatkozó
bármely információ; azonosítható az a természetes
személy, aki közvetlen vagy közvetett módon,
különösen valamely azonosító, például név,
azonosító szám, helymeghatározó adat, online
azonosító vagy a természetes személy fizikai,
fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális
vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy
több tényező alapján azonosítható”.

WHAT PERSONAL DATA IS COLLECTED?

MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT GYŰJTÜNK?

The information you provide will be subject to
rigorous measures and procedures to minimize
the risk of unauthorized access or disclosure.

Az Ön által megadott információt szigorú
intézkedéseknek és eljárásoknak vetjük alá,
minimalizálva ezzel az illetéktelen hozzáférés
vagy nyilvánosságra kerülés veszélyét.

FASTENAL MAY COLLECT PERSONAL DATA THAT
WOULD INCLUDE BUT IS NOT LIMITED TO:

A FASTENAL ÁLTAL GYŰJTÖTT ADATOK
MAGUKBA FOGLALHATJÁK TÖBBEK KÖZÖTT
A KÖVETKEZŐKET:

 FULL NAME

 TELJES NÉV

 PHONE NUMBER

 TELEFONSZÁM

 EMAIL ADDRESS

 E-MAIL CÍM

 BILL TO ADDRESS

 SZÁMLÁZÁSI CÍM

 SHIP TO ADDRESS

 SZÁLLÍTÁSI CÍM

 PAYMENT CARD NUMBER,
EXPIRATION DATE, ETC.
 IP ADDRESS
HOW WILL MY PERSONAL DATA BE USED?

 BANKKÁRTYA SZÁMA, LEJÁRATI IDEJE STB.
 IP-CÍM
HOGYAN HASZNÁLJÁK FEL A SZEMÉLYES
ADATAIMAT?

 The personal data provided will be used to
assist Fastenal with processing your order,
whether it be an online order or direct
through a Fastenal store. It will also allow
us to provide ongoing support and meet
the tracking requirements of your account,
ex. inventory usage.

 A megadott személyes adatok segítik
a Fastenal-t az Ön megrendeléseinek
feldolgozásában, történjen az online vagy
közvetlenül a Fastenal áruházon keresztül.
Ezenkívül lehetővé teszik a folyamatos
támogatást és a felhasználói fiókja követési
követelményeinek teljesítését, pl.
készletfelhasználás.

 Website usage information may be collected
to aggregate statistical information, enhance
system administration or to improve the
content of the Site. See Cookies section
for further detail.

 A honlapon használatára vonatkozó
információk statisztikai adatok
összesítésére, a rendszeradminisztráció
fejlesztésére vagy a honlap tartalmának
javítására gyűjthetők. További részletekhez
lásd a Sütik fejezetet.

 The information we collect through our
website will help Fastenal effectively
enhance this Site, expand product growth
and better serve our customers, which will
result in continued customer satisfaction.
Fastenal may use the information collected
to notify Site visitors of changes to this
Site, to notify Site visitors of new products,
and for any other legitimate and lawful
business purpose.

 A honlapon keresztül gyűjtött információk
segítik a Fastenal-t e honlap hatékony
fejlesztésében, a terméknövekedés
kiterjesztésében és az ügyfelek jobb
kiszolgálásban, amelynek eredménye
a folyamatos vásárlói elégedettség.
A Fastenal felhasználhatja a gyűjtött
információkat a honlapra látogatók
értesítésére a honlapon történt
változtatásokról, új termékekről és bármilyen
más legális és törvényes üzleti célra is.

 Transactional information from companies
or individuals that purchase products from
our Site may be collected and used by
Fastenal as a database or to provide
subsequent products or services to such
parties. Such information includes, but is not
limited to, shipping information, credit card
holder name and card number/expiration
date. This information is considered essential
to the performance of online transactions.

 A cégektől és magánszemélyektől
tranzakciós információk gyűjthetők be
a honlapon vásárolt termékekről, amelyeket
a Fastenal felhasználhat adatbázisként, vagy
további termékek és szolgáltatások
biztosításához e felek részére. Ezek az
információk magukba foglalhatják, de nem
korlátozódnak a következőkre: szállítási
adatok, bankkártyatulajdonos neve és
bankkártya száma/lejárati dátuma. Ezek az
információk elengedhetetlenek az online
tranzakciók végrehajtásához.

 To identify the local of users, IP addresses
and device identifiers may be used to block

 A helyi felhasználók beazonosításához az
IP-címek és eszközazonosítók használhatóak

disruptive use, establish site use analytics
for site improvement or to redirect users
to a different site. Ex. If you are accessing
the site from Canada, you may be redirected to www.fastenal.ca
WHO WILL FASTENAL SHARE YOUR PERSONAL
DATA WITH?

a káros felhasználás megakadályozására,
oldalhasználati elemzés létrehozására az
oldal fejlesztéséhez vagy felhasználók más
oldalakra történő átirányítására. Példa: Ha
Kanadából próbálja elérni a honlapot,
átirányíthatjuk a www.fastenal.ca oldalra.
KIVEL OSZTJA MEG A FASTENAL AZ ÖN
SZEMÉLYES ADATAIT?

 Transactional information from companies
or individuals that purchase products from
our Site may be collected and used by
Fastenal as a database or to provide
subsequent products or services to such
parties. Such information includes, but is
not limited to, shipping information, credit
card holder name and card
number/expiration date. This information
is considered essential to the performance
of online transactions.

 A cégektől és magánszemélyektől
tranzakciós információk gyűjthetők be
a honlapon vásárolt termékekről, amelyeket
a Fastenal felhasználhat adatbázisként,
vagy további termékek és szolgáltatások
biztosításához e felek részére. Ezek az
információk magukba foglalhatják többek
között a következőket: szállítási adatok,
bankkártyatulajdonos neve és bankkártya
száma/lejárati dátuma. Ezek az információk
elengedhetetlenek az online tranzakciók
végrehajtásához.

 Fastenal may choose to share information
with some specific third parties, such as
suppliers, financial institutions, and third
party service providers, and with any
successor Fastenal interest.

 A Fastenal dönthet úgy, hogy bizonyos
harmadik féllel megosztja az
információkat, például beszállítókkal,
pénzügyi intézményekkel és harmadik
felű szolgáltatókkal, valamint a Fastenal
bármely érdekű jogutódjával.

 FASTENAL WILL NOT GIVE, SELL OR
OTHERWISE TRANSFER E-MAIL ADDRESSES
MAINTAINED BY THIS SITE TO ANY OTHER
THIRD PARTY FOR THE PURPOSE OF
INITIATING, OR ENABLING OTHERS TO
INITIATE, ELECTRONIC MAIL MESSAGE IN
VIOLATION OF TITLE 15, CHAPTER 103 OF
THE UNITED STATES CODE.

 A FASTENAL NEM ADJA KI, ÉRTÉKESÍTI
VAGY ADJA ÁT BÁRMELY MÁS MÓDON
A HONLAPON KEZELT E-MAIL CÍMEKET
BÁRMELY HARMADIK FÉLNEK
ELEKTRONIKUS LEVELEZÉS
KEZDEMÉNYEZÉSE, VAGY MÁSOK
ENNEK KEZDEMÉNYEZÉSÉRE VALÓ
FELHATALMAZÁSA CÉLJÁBÓL AZ
EGYESÜLT ÁLLAMOK TÖRVÉNYKÖNYVE 103.
FEJEZETÉNEK 15. CIKKÉT SÉRTŐ MÓDON.

 Access to your data is limited to Fastenal
and is constructed in a way to protect you
and your information.

 Az Ön adataihoz csak a Fastenal fér hozzá
olyan módon, amely megvédi Önt és
személyes információit.

 Fastenal may disclose information about
any Site visitor in response to subpoenas,
investigative requests (with or without
subpoena) and other legal process, to

 A Fastenal nyilvánosságra hozhatja az
információkat a honlap bármely
látogatójáról idézés, nyomozási kérelem
(idézéssel vagy anélkül) és bármely más
jogi eljárás részeként, ezzel fenntartva

uphold Fastenal's legal rights and defend
against legal claims.
WHAT IS A COOKIE?
 A cookie is a small file stored on your
computer by a web site to give the
customer a unique ID (a ‘Cookie’).
HOW DOES FASTENAL USE COOKIES?

a Fastenal törvényes jogait és megvédve
a céget jogi követelésekkel szemben.
MIK AZ A SÜTIK?
 A süti egy, a számítógépén egy honlap által
tárolt kisméretű fájl, amely tartalmazza a
felhasználó egyedi azonosítóját (egy „sütit”).
HOGYAN HASZNÁLJA FEL A FASTENAL A
SÜTIKET?

 Fastenal may use Cookies to track new
visitors to this Site and recognize past
customers so that Fastenal may customize
and personalize Site information.

 A Fastenal felhasználhatja a sütiket
e honlap új látogatóinak követésére és
a régiek felismerésére, ezzel segítve
a honlapon található információk
további személyre szabását.

 Cookies used by this Site do not contain
any personal data. Fastenal cannot identify
a customer unless that information is
provided voluntarily.

 A honlap által használt sütik nem
tartalmaznak személyes információkat.
A Fastenal nem azonosíthatja az ügyfelet,
hacsak az ügyfél nem önkéntesen adta
meg az információkat.

 IF YOU CONFIGURE YOUR COMPUTER TO
BLOCK OR ERASE COOKIES, SOME WEBSITE
FUNCTIONALITY WILL NOT WORK
PROPERLY AND THE USER EXPERIENCE
WILL BE DIMINISHED.

 HA ÚGY KONFIGURÁLJA A SZÁMÍTÓGÉPÉT,
HOGY AZ BLOKKOLJA VAGY TÖRÖLJE
A SÜTIKET, A HONLAP NÉHÁNY
FUNKCIÓJA NEM FOG MEGFELELŐEN
MŰKÖDNI, CSÖKKENTVE EZZEL
A FELHASZNÁLÓI ÉLMÉNYT.

COOKIES WE USE

AZ ÁLTALUNK HASZNÁLT SÜTIK

 Necessary Cookies – These are necessary
for the website to work. They must remain
active in order to use such features as the
shopping cart.

 Szükséges sütik – Ezek szükségesek
a weboldal működéséhez. Ezeknek
aktívnak kell maradniuk az olyan
funkciók használatához, mint a kosár.

 Functional Cookies – These are used in
features such as remember me choices
(i.e. user name, # of products per page
preferences, regional location of the user –
shows availability of your closest store,
etc.) These are anonymized, personal data
is not collected.

 Funkcionális sütik – Ezek olyan funkcióknál
használatosak, mint a beállításaim (pl.
felhasználónév, oldalanként megjelenítendő
termékek száma, a felhasználó tartózkodási
régiója – a legközelebbi üzlet elérhetősége
stb.) Ezek név nélküliek, személyes adatok
gyűjtésére nem kerül sor.

 Performance Cookies – These collect
information about which pages visitors
go to most often and help us to provide
a better user experience, ex. Google

 Teljesítmény-sütik – Ezek arról gyűjtenek
információkat, mely oldalakat látogatják meg
a felhasználók a leggyakrabban, és segítenek
a jobb felhasználói élmény nyújtásában, pl.

Analytics. These are anonymized,
personal data is not collected.

DO NOT TRACK (DNT)
 DNT is a proposed policy and technology
to allow internet users the ability to
control the tracking of their online use.
As this concept is still being worked on by
the World Wide Web Consortium (W3C)
along with industry groups, Internet
browsers, technology companies and
regulators, there is not a DNT technology
standard to date.

a Google Analytics. Ezek név nélküliek,
személyes adatok gyűjtésére nem kerül sor.

NE KÖVESS (DO NOT TRACK - DNT)
 A DNT funkció olyan javasolt szabályzat
és technológia, amely lehetővé teszi
az internetfelhasználóknak az online
felhasználásuk követésének
ellenőrzését. Mivel ezen a koncepción
még aktívan dolgozik a Nemzetközi
Webkonzorcium (W3C) más ipari
csoportokkal, internetböngészőkkel,
technológiai vállalatokkal és szabályozó
testületekkel együtt, jelenleg nincs
DNT-technológiai szabvány.

HOW TO BLOCK YOUR BROWSER FROM
TRACKING COOKIES

HOGYAN TILTHATÓ LE A BÖNGÉSZŐBEN
A SÜTIK KÖVETÉSE?

The following are the browser Fastenal.com
currently supports. To disable Cookies in your
browser please select one of the below.

A Fastenal.com jelenleg az alábbi böngészőket
támogatja. A sütik böngészőben történő
letiltásához válasszon egyet az alábbiakból.

 Google Chrome

 Google Chrome

 Internet Explorer

 Internet Explorer

 FireFox

 FireFox

 Edge

 Edge

 Safari

 Safari

OFFENSIVE OR INAPPROPRIATE CONTENT ON
FASTENAL SITES
 You are prohibited from posting or
transmitting to or from this Site any
unlawful, threatening, libelous, defamatory,
obscene, profane or other material that
could give rise to any civil or criminal liability
under the law. Any material, information or
idea you transmit or post on this Site by any
means will be treated as non-confidential
and non-proprietary.

SÉRTŐ VAGY ILLETLEN TARTALOM A FASTENAL
HONLAPOKON
 Tilos jogellenes, fenyegető, rágalmazó,
becsületsértő, trágár, profán vagy más
anyagot közzétenni vagy küldeni a honlapon,
amely miatt a felhasználó polgári jogilag vagy
büntetőjogilag felelősségre vonható. Azok
az anyagok, információk vagy ötletek,
amelyeket a honlapon bármely formában
közzétesz, nem minősülnek sem
bizalmasnak, sem védettnek.

USERS UNDER AGE 18
 If you are a user under age 18, please
obtain a parent/guardian’s permission
before sharing any personal data with
Fastenal.
HOW LONG WILL MY PERSONAL DATA BE KEPT?

18 ÉV ALATTI FELHASZNÁLÓK
 Amennyiben a felhasználó nem töltötte be
a 18. életévét, a szülő/gyám engedélye
szükséges a személyes adatok Fastenal-lal
való megosztásához.
MEDDIG LESZNEK MEGŐRIZVE
A SZEMÉLYES ADATAIM?

 We will strive to keep your information
accurate and up to date and keep it only
for as long as is necessary, according to
legal retention periods.

 Törekszünk arra, hogy az információkat csak
addig őrizzük meg pontos és naprakész
állapotban, ameddig a törvényes megőrzési
időszak szerint szükséges.

 In some instances, the law sets the length of
time information must to be kept. When
possible, Fastenal will use its discretion to
ensure that we do not keep records outside
of our normal business requirements.

 Néhány esetben a törvény határozza meg,
meddig kell megőrizni az információkat. Ha
lehetséges, a Fastenal saját belátása szerint
biztosítja, hogy az adatokat nem őrzi meg
a normál üzleti szükségletein túlmenően.

UPDATES TO FASTENAL’S PRIVACY STATEMENT
 As Fastenal’s Privacy Notification Statement
may be periodically updated, it is suggested
to review it on occasion, or before
submitting personal data in the future.

A FASTENAL ADATVÉDELMI NYILATKOZATÁNAK
AKTUALIZÁLÁSA
 Mivel a Fastenal adatvédelmi nyilatkozatát
időszakonként frissítheti, ajánlott azt
időnként vagy a személyes adatok jövőbeni
megadása előtt újra átnézni.

IF YOU ARE AN EU CITIZEN UNDER
THE GENERAL DATA PROTECTION
REGULATION (GDPR) OR FEDERAL
PERSONAL DATA LAW (MEXICO), PLEASE
CLICK
HERE FOR FURTHER DETAILS.

AMENNYIBEN ÖN AZ EU ÁLLAMPOLGÁRA ÉS
AZ ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI RENDELET
(GDPR) VAGY SZÖVETSÉGI SZEMÉLYES
ADATOK JOGA (MEXICO)
VONATKOZIK ÖNRE, KÉRJÜK, KATTINTSON
IDE A TOVÁBBI RÉSZLETEKHEZ.

HOW DO I FIND OUT WHAT PERSONAL DATA
FASTENAL HOLDS ABOUT ME?

HONNAN TUDOM MEG, HOGY A FASTENAL
MILYEN ADATOKAT TÁROL RÓLAM?

 To receive a list of what personal
data/information is being processed, please
email data_privacy@fastenal.com and
request the SUBJECT ACCESS REQUEST
FORM. You will receive a confirmation of
receipt of your request within 72 hours.

 A Fastenal által feldolgozott adatok
listáját megkaphatja, ha e-mailt küld az
data_privacy@fastenal.com címre és
kérvényezi a HOZZÁFÉRÉSI ŰRLAPOT.
A kérvényt megerősítő igazolást 72 órán
belül meg kell kapnia.

 The information requested in the SUBJECT
ACCESS REQUEST FORM must be
provided, along with proof of identity.

 A HOZZÁFÉRÉSI ŰRLAPON szereplő
információkat meg kell adni,
személyazonosság igazolása mellett.

 The copy of personal data will be provided
within one month after the fulfilled Subject
Access Request form has been submitted.
Should additional information be required
in order to identify the data subject within
our systems, it may take longer to fulfill
this request.
DELETING PERSONAL DATA
 You have the Right to Erasure (‘Right to be
Forgotten’), Art. 17 GDPR, and thus have
your data removed from our database,
excluding circumstances where Fastenal is
required to retain this to meet our legal
obligations as a business and proof of
transactions. To have your personal data
removed from our database, please email
data_privacy@fastenal.com and request
the DATA SUBJECT CONSENT
WITHDRAWAL FORM.

 A személyes adatok másolatát egy
hónapon belül biztosítjuk a hozzáférési
űrlap kérvényezési dátumától számítva.
Ha további információk szükségesek a
rendszereinkben található adattartalom
azonosításához, e kérés hosszabb időt
vehet igénybe.
SZEMÉLYES ADATOK TÖRLÉSE
 Önnek joga van a tárolt személyes adatok
törlését kérni („Right to be Forgotten”)
a GDPR 17. cikke szerint, és így kérheti, hogy
adatait távolítsuk el az adatbázisunkból,
kivéve azokat a körülményeket, amikor
a Fastenal köteles ezeket megőrizni
üzleti jogi kötelezettség miatt és
tranzakciók bizonyítása céljából.
Amennyiben töröltetni szeretné adatait
adatbázisunkból, kérjük, küldjön egy e-mailt
az data_privacy@fastenal.com címre és
kérvényezze az ADATALANYI BELEEGYEZÉS
VISSZAVONÁSA ŰRLAPOT.

CONTACTING FASTENAL ABOUT THIS PRIVACY
NOTIFICATION STATEMENT

KAPCSOLAT A FASTENAL-LAL AZ ADATVÉDELMI
NYILATKOZATOT ILLETŐEN

Should you have any questions or concerns,
please contact data_privacy@fastenal.com.

Ha bármilyen kérdése vagy kétsége merülne fel,
keressen minket a következő címen:
data_privacy@fastenal.com.

