
Az Autodesk és az EU-USA Adatvédelmi pajzs 

Hatálybalépés dátuma: 2016. szeptember 30 

Az Autodesk, Inc. és amerikai egyesült államokbeli leányvállalatai („Autodesk”) betartják az EU-USA 
Adatvédelmi pajzs és az USA-Svájc Biztonságos kikötő keretrendszerekben foglalt alapelveket, amelyek 
az alább ismertetett módon szabályozzák a személyes adatok gyűjtését, felhasználását és nyilvánosságra 
hozatalát. A személyes adatoknak az Autodesk által az Adatvédelmi pajzs és a Biztonságos kikötő 
keretrendszereknek megfelelően végzett kezelése az Egyesült Államok Szövetségi Kereskedelmi 
Bizottságának végrehajtási és vizsgálati hatáskörébe tartozik.  Az Adatvédelmi pajzs keretrendszerről 
további információk itt találhatók, míg a Biztonságos kikötő keretrendszerről ide kattintva tudhat meg 
többet. Az Adatvédelmi pajzs programban részt vevő vállalatok listájának megtekintéséhez, kérjük, 

látogasson el a https://www.privacyshield.gov/list honlapra.  
 
A keretrendszerhatálya: Ezen irányelv az ügyfelek által, illetve az ügyfelekről az Európai Gazdasági 

Térség és Svájc területéről az Autodesk, Inc. és annak amerikai egyesült államokbeli leányvállalatai 

számára megadott személyes adatokra vonatkozik. Az Autodesk a birtokában lévő személyes adatok 

vonatkozásában betartja ezen irányelvben foglaltakat.   

Az adatfeldolgozás célja: Az érintett személyek számára nyújtott szolgáltatások során, az Autodesk 

feldolgozza azon adatokat, amelyeket az érintett személyek regisztrálás, vásárlás, szerződéskötés, 

továbbá termékeink használata alkalmával közölnek velünk. Az ilyen módon összegyűjtött személyes 

adatok típusát és azok felhasználását az adott termék alapján határozzuk meg, ezek ismertetése az 

Autodesk adatvédelmi nyilatkozatban olvasható.  

Adatközlés harmadik fél számára: Az Autodesk - a társaság adatvédelmi nyilatkozatában ismertetett - 

különleges körülmények között megoszthat személyes adatokat egyes harmadik felekkel. Az 

Adatvédelmi pajzs értelmében, az Autodesk kötelezettségei kiterjednek azon harmadik felekre is, akik 

megbízottként segítik üzleti tevékenységünket és nyújtanak Önöknek szolgáltatásokat, továbbá az 

Autodesk felelősségre vonható azért, ha valamely, megbízottként eljáró, harmadik fél a fenti irányelvnek 

ellentmondó módon végzi az irányelv hatálya alá eső személyes adatok feldolgozását, kivéve, ha az 

Autodesk-et nem terheli felelősség a kárt okozó esemény bekövetkezéséért.   

Továbbá, az állami hatóságok jogszerű kérése alapján, ideértve a nemzetbiztonsági vagy bűnüldözési 

követelményeknek való megfelelést, szintén nyilvánosságra hozhatunk személyes adatokat. 

Hozzáférést biztosító, valamint felhasználást és közzétételt korlátozó jogok: Az érintettek jogosultak 

saját személyes adataikhoz hozzáférni, valamint korlátozni azok felhasználását és közzétételét.  Ezen 

lépések megtételének módját az Autodesk adatvédelmi nyilatkozatban ismertetjük.  Amennyiben 

szeretne személyes adataihoz hozzáférni, azokat helyesbíteni vagy törölni, illetve korlátozni azok 

felhasználását vagy közzétételét, forduljon hozzánk az alábbiakban megadott kapcsolattartási 

információk segítségével.  Amennyiben Autodesk által - valamely Autodesk ügyfél nevében - feldolgozott 

információval kapcsolatban érkezik ilyen jellegű kérés, az Autodesk továbbíthatja az Ön kérését az 

érintett ügyfél felé. 
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Független vitarendezési és választottbírósági eljárás: Amennyiben bármilyen kérdése vagy panasza 

merülne fel, kérjük, lépjen kapcsolatba az Autodeskkel az alábbi elérhetőségeken. Az Autodesk 45 napon 

belül válaszol az Ön által felvetett kérdésre. Ha az Ön részéről felmerült panaszt nem sikerül rendezni a 

velünk való együttműködés során, az Autodesk az Amerikai Választottbírósági Szövetséget jelölte meg 

független vitarendezési testületként az Ön által felvetett panasz felülvizsgálatára, anélkül, hogy ezzel 

kapcsolatban Önnek bármilyen költsége merülne fel. Amennyiben panasza nem rendezhető közvetlenül 

az Autodesk által, vagy a független vitarendezési eljárás során, Ön kötelező érvényű választottbírósági 

döntésért is folyamodhat.  A választottbírósági eljárásra vonatkozó további információkért, kérjük, 

látogasson el az Adatvédelmi pajzs weboldalára.  

Kapcsolatfelvétel: Kérjük, az Adatvédelmi pajzs rendelkezéseinek való megfelelésünkkel kapcsolatos 

kérdéseit vagy panaszait juttassa el a privacy.questions@autodesk.com e-mail címre, vagy postai úton az 

alábbi címre: 

Autodesk, Inc.  
111 McInnis Parkway 
San Rafael, CA 94903 
USA 
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