
Verziószám:01 

 

1 

 

Tisztelt Hölgyem/Uram, 

Tájékoztatjuk, hogy az Okos Kamion- Okos Mérnökök rendezvényünkre (továbbiakban: Rendezvény) való 

jelentkezéssel és azon való részvétellel összefüggésben az Ön, mint Érintett személyes adatait a Knorr-Bremse 

Fékrendszerek Kft., mint Adatkezelő a hatályos jogszabályok alapján tárolja, kezeli. Ennek megfelelően, kérjük, 

olvassa el figyelmesen a jelen Adatkezelési tájékoztatónkat, mely tartalmazza, hogy adatait milyen jogcímen, milyen 

célból, milyen módon kezeli az Adatkezelő, illetve tájékozódhat arról, hogy az adatkezeléssel összefüggésben Önt 

milyen jogok illetik meg, és hogy ezeket hogyan érvényesítheti. Amennyiben az adatkezeléssel összefüggésben 

bármilyen kérdése van, alábbi elérhetőségeinket szívesen állunk rendelkezésre.  

A Rendezvényre történő jelentkezés a honlapunkon lévő regisztrációs felület kitöltésével lehetséges. A regisztráció 

során a *-al jelölt adatok megadása kötelező (ezek hiányában nem tud a Rendezvényre regisztrálni és azon részt 

venni), minden más adat megadása önkéntes. A Rendezvényre történő utazáshoz a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. 

autóbusz szolgáltatást biztosít, ezért amennyiben ezt igénybe kívánja venni, úgy ezt kérjük, a regisztráció során 

jelezze. A Rendezvény alatt és azt követően lehetőség van a Rendezvény értékelésére, kommentek megosztására. Az 

értékelés önkéntes, az értékeléseket statisztikai és marketing célokra gyűjtjük és az értékelő keresztnevének 

feltüntetésével tesszük közzé. 

Tájékoztatjuk, hogy a Rendezvényen fotó és videó felvételek készülhetnek. A felvételek készítésével és 

felhasználásával összefüggő részletes tájékoztatónk itt érhető el.  Tájékoztatjuk, hogy a regisztráció során lehetősége 

van önkéntesen és opcionálisan megjelölni azt, ha érdeklődik a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. mérnöki/fejlesztői 

állásajánlatai, valamint rendezvényei iránt, ilyen esetben az aktuális álláshirdetéseinkről, toborzási kampányainkról, 

rendezvényeinkről a megadott e-mail címre tájékoztatókat küldünk, az álláspályázati portálunk itt érhető el.  

A Rendezvényre kötelezően betartandó biztonsági rendszabályok vonatkoznak, amelyeket minden résztvevő köteles 

betartani, a Rendezvénybiztonsági szabályzatunk itt érhető el, valamint a Rendezvény helyszínén is kifüggesztésre 

kerül.   

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezeléssel összefüggésben az Adatkezelő adatfeldolgozók szolgáltatását veszi igénybe az 

alábbiak szerint. Az adatfeldolgozó az Adatkezelő utasításai szerint jár el, az Adatkezelő az adatfeldolgozó 

tevékenységéért úgy felel, mintha azt maga látta volna el.  

Az Általános Adatvédelmi Rendelet (General Data Protection Regulation, továbbiakban GDPR) 13. cikke 

alapján a személyes adatok kezelésével összefüggésben az alábbiakról tájékoztatjuk:  

Adatkezelő: Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. (székhelye: Georg Knorr u. 8, 6000 Kecskemét, Magyarország) 

Tel.: 76/511-100, E-mail: WWWKecskemet@knorr-bremse.com; kapcsolattartó: Bucsai Edina;  

 

Adatfeldolgozók: A Rendezvények megszervezéséhez és lebonyolításához az Adatkezelő az alábbi Adatfeldolgozókat 

veszi igénybe, részükre az adatok adatfeldolgozás céljából az alábbi táblázatban rögzítettek szerint kerülnek átadásra:  

Szervezésében közreműködő szolgáltató: Beneford Kft., 1221 Budapest, Tegzes u. 6. Adószám: 12098659-2-43, 

HU12098654   

Weboldal tárhely szolgáltató:  Webonic Kft., székhelye: 8000 Székesfehérvár, Budai út 9-11.,   nyilvántartási száma: 

Cg: 07-09-025725 ; telefonszám: 22/787-674; e-mail cím:. SUPPORT@WEBONIC.HU   

mailto:WWWKecskemet@knorr-bremse.com
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Rufusz Computer Informatikai Zrt., Budapest, Budafoki út 59. 19a, 1111, info@rufusz.hu, telefonszám: +36 1 209 

4773 cégjegyzékszám: 12-10-040860, Adószám: 13644545213 

Videós: Tóth László egyéni vállalkozó, Magyarország, 6060 Tiszakécske, Virág u. 78. , nyilvántartási száma: 

52958650, Adószáma: 69282070-1-23 

Fotós: Papp Zoltán János KATA e.v., 1074 Budapest, Vörösmarty u. 4/a, 3. em. 26. ajtó, Adószám: 71795043-1-42 

 

A kezelt adatok köréről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, forrásáról, az alábbi táblázatból tájékozódhat:  

 

Adatkezelés 

leírása 

Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés 

jogalapja 

Adatok 

forrása 

Adatkezelés 

címzettjei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendezvényre 

jelentkezők 

adatainak 

kezelése – 

Netes 

regisztráció 

*Név 

*E-mail cím 

 

Rendezvényen 

résztvevők 

azonosítása, 

szerződés 

létrehozása, 

teljesítése, 

kapcsolattartás 

Érintett 

hozzájárulása 

(GDPR 6. cikk (1) 

a))  

Érintett Szervezésében 

közreműködő 

szolgáltató, mint 

adatfeldolgozó 

 

Weboldal tárhely 

szolgáltató, mint 

adatfeldolgozó 

Információ arról, 

hogy igényli-e a 

Knorr-Bremse 

Fékrendszerek Kft. 

által biztosított busz 

szolgáltatást 

 

(opcionálisan 

megadható adat, az 

mely megadásának 

elmaradása esetén 

úgy kezeljük, hogy 

nem kívánja a Knorr-

Bremse 

Fékrendszerek Kft. 

által biztosított buszt 

igénybe venni) 

 

Rendezvény 

megközelítésének 

biztosítása 

Érintett 

hozzájárulása 

(GDPR 6. cikk (1) 

a)) 

Érintett Szervezésében 

közreműködő 

szolgáltató, mint 

adatfeldolgozó 

 

Weboldal tárhely 

szolgáltató, mint 

adatfeldolgozó 

Mérnök/ 

Mérnökhallgatói 

status 

 

Információ arról, 

hogy honnan értesült 

a Rendezvényről  

 

Statisztika 

készítése 

Jogos érdek (GDPR 

6. cikk (1) f)) annak 

értékelése, hogy a 

Rendezvényről 

szóló információ 

milyen 

célközönséghez és 

Érintett Szervezésében 

közreműködő 

szolgáltató, mint 

adatfeldolgozó 

 

Weboldal tárhely 

szolgáltató, mint 

mailto:info@rufusz.hu
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Intézmény (Egyetem, 

munkahely stb.) 

 

 (opcionálisan 

megadható adatok, 

az adatok 

megadásának 

elmaradása 

semmilyen 

befolyással nincs a 

regisztrációra, 

továbbá az adat a 

későbbiekben nem 

alkalmas az Érintett 

beazonosításához) 

 

milyen csatornán 

jutott el 

adatfeldolgozó  

Rendezvény 

jelenléti ív 

Név 

Aláírás 
Jelenlét 

ellenőrzése 

Jogos érdek (GDPR 

6. cikk (1) f)) annak 

biztosítása, hogy a 

rendezvényen 

kizárólag az 

előzetesen 

regisztrált 

személyek 

vegyenek részt, 

illetve annak 

mérése, hogy az 

előzetes 

regisztrációhoz 

képest milyen 

arányban jönnek el 

a regisztráltak  

Érintett Szervezésében 

közreműködő 

szolgáltató, mint 

adatfeldolgozó 

 

 

Rendezvény 

résztvevőről 

készült 

felvételek 

Képmás, hang fotó és videó 

felvételek 

készítése és 

felhasználása 

marketing célra 

Tömegfelvétel 

esetén: Jogos érdek 

(GDPR 6. cikk (1) 

f)) az Adatkezelő 

tevékenységének 

ismertetése, 

marketing 

Tömegfelvételnek 

nem minősülő 

felvételek esetén: 

Érintett 

hozzájárulása 

Érintett Szervezésében 

közreműködő 

szolgáltató, mint 

adatfeldolgozó 

 

Weboldal tárhely 

szolgáltató, mint 

adatfeldolgozó 

 

Fotós/videós, 

mint 

adatfeldolgozó 
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(GDPR 6. cikk (1) 

a)) 

Marketing 

ügynökség, mint 

adatfeldolgozó 

Állásajánlatok 

és aktualitások 

iránt 

érdeklődők 

Név 

E-mail 
Kapcsolattartás 

érdeklődőkkel, 

toborzás 

Érintett 

hozzájárulása 

(GDPR 6. cikk (1) 

a)) 

Érintett Szervezésében 

közreműködő 

szolgáltató, mint 

adatfeldolgozó 

 

Weboldal tárhely 

szolgáltató, mint 

adatfeldolgozó 

Rendezvény 

résztvevők 

által adott 

értékelések, 

kommentek 

Név 

E-mail 

Értékelés 

Értékelések 

gyűjtése és 

felhasználása 

marketing célra 

Jogos érdek (GDPR 

6. cikk (1) f)) a 

Rendezvények 

népszerűsítése 

Érintett Szervezésében 

közreműködő 

szolgáltató, mint 

adatfeldolgozó 

 

Weboldal tárhely 

szolgáltató, mint 

adatfeldolgozó 

 

Az adatkezelés időtartama: A regisztráció kötelező adatait, valamint a buszos utazás igénylés adatait az adott 

Rendezvény lebonyolításáig kezeljük. A statisztikai célra gyűjtött adatokat anonim módon kezeljük, az adatok 

felvételét követően azok nem kapcsolhatók össze az Érintettel. A Rendezvény jelenléti ívét a Rendezvény 

lebonyolításáig kezeljük.  A Rendezvényen készült video -és képfelvételeket a hozzájárulás visszavonásáig 

kezeljük. Az állások iránt érdeklődők által megadott adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük. Az 

értékelések adatait mindaddig megőrizzük, amíg arra az Adatkezelőnek a jogos érdeke igazolható.  
 

Jelen adatkezeléssel kapcsolatban Önt az alábbi jogosultságok illetik meg: 

Tájékoztatjuk, hogy minden olyan személyes adat tekintetében, melyet kizárólag az Ön hozzájárulása alapján 

kezelünk, hozzájárulását lehetősége van visszavonni, mely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján 

végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.  

 

Személyes adataihoz való hozzáférés joga: Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra 

vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, 

jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz, és a jogszabályban meghatározott információkhoz hozzáférjen. Ez 

alapján tehát Önnek joga van megkeresni az Adatkezelőt és tájékoztatást kérni az adatainak kezeléséről, valamint 

hozzáférést kérni az adataihoz.  

Adatok helyesbítéséhez való jog: Adatainak megváltozása esetén Ön – a helyes adatok közlésével – bármikor 

kérheti az adatai helyesbítését.  

Adattörlés iránti jog: Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől az adatainak törlését kérje, ha az adatkezelésre már 

nincs szükség abból a célból, amire az adatok felvételre kerültek, ha az adatkezelés jogellenes, vagy ha az adatok 

törlését jogszabály előírja.  
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Adatok kezelésének korlátozása iránti jog: Ön kérheti az adatkezelés korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, ha 

az adatkezelőnek már nincs szükséges az adatokra az adatkezelési célhoz, de Ön szeretné azokat felhasználni egy 

jogi igény előterjesztéséhez. Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy az adatot csak tárolni szabad a korlátozás 

feloldásáig, valamint csak jogi igény előterjesztéséhez használható fel.  

Adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor 

tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ilyen esetben az Adatkezelő egyénileg vizsgálja meg, hogy fennáll-

e olyan jogos ok, ami az adatkezelés szükségességét indokolja. 

Adathordozhatósághoz való jog: Ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, vagy szerződés teljesítéséhez 

szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik, úgy Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől megkapja az 

általa kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, 

továbbá Ön jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt 

akadályozná az Adatkezelő. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez 

technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. 

Felügyeleti hatósághoz történő panasz beadása iránti jog: Ön jogosult arra, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz panaszt nyújtson be. (Elérhetősége: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 

22/C., 1530 Budapest, Pf. 5., +36-1-391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu). 

Bírósági igényérvényesítés: Ön jogosult arra, hogy bírósághoz forduljon, ha megítélése szerint az adatkezelő, 

illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó az Ön személyes adatait a személyes 

adatok kezelésére vonatkozó előírások megsértésével kezeli. 

 

Adatbiztonság 

Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési 

intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi 

szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan 

hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen 

megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő az Adatkezelési Szabályzattól és jelen Tájékoztatótól 

tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is) gondoskodik. Adatkezelő 

az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika 

mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok 

magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene. 

A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos bármilyen kérdés esetén írjon az WWWKecskemet@knorr-

bremse.com e-mail elérhetőségünkre, részletes Adatvédelmi Szabályzatunk a Társaságunk székhelyén elérhető, kérés 

esetén rendelkezésre bocsátjuk.  

 

Tájékoztató az Okoskamion Rendezvényen készült video –és képfelvételek készítéséről és felhasználásáról 

 

Tájékoztatjuk, hogy a Rendezvényen fotó -és videofelvételek készülhetnek, melyek a Knorr-Bremse Fékrendeszerek 

Kft., mint Adatkezelő marketing célokra kíván felhasználni.  

 

A vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint az ilyen felvételek készítéséhez és felhasználásához az Ön 

hozzájárulására van szükség, kivéve a tömegfelvételeket, mely esetben nincs szükség az Ön hozzájárulására. A 

Rendezvényen való részvétellel Ön tudomásul veszi, hogy az ott készült tömegfelvételeken szerepelhet. 

 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
mailto:WWWKecskemet@knorr-bremse.com
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Annak biztosítása érdekében, hogy Ön dönthessen arról, hogy a tömegfelvételnek nem minősülő felvételek 

készítéséhez hozzájárul-e vagy sem az alábbiakról tájékoztatjuk:  

 

 A felvételek készítésének célja a Rendezvény bemutatása és promóciója. Ezen túlmenően a felvételeket a Knorr-

Bremse Fékrendszerek Kft. a saját marketing tevékenysége során használja fel a saját honlapján és a közösségi 

oldalakon Facebook, LinkedIn, Instagram stb. való megjelenése során, valamint toborzási célokra (karrier portál, 

brosúrák, hirdetések).  

A felvételeken szereplő személyek nem kerülnek azonosításra. Nem készülnek kizárólag egy személyre fokuszált 

felvételek, a felvételek készítésekor a cél az, hogy bemutassuk a rendezvények atmoszféráját és hangulatát, valamint 

a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. tevékenységét.  

 

A felvételt készítő Fotós/Videós a felvételeket utólag szerkesztheti, módosíthatja, beleértve, de nem korlátozva a 

kompozíciókészítés, optikai módosítás, torzítás tevékenységeket, ez azonban nem lehet rosszindulatú, és nem 

okozhat nyilvánvaló anyagi vagy erkölcsi hátrányt az eredeti felvételekhez képest. 

 

A felvételt készítő Fotós/Videós a felvételeket sem kereskedelmi célra, sem saját előmenetele céljából nem 

használhatja fel (ideérve a kiállítás, illetve verseny és internetes portfolió, saját honlapján való megjelenítés céljára 

történő felhasználást is). 

 

Amennyiben Ön bejelöli, hogy hozzájárul ahhoz, hogy Önről felvétel készülhessen, úgy a hozzájárulása az 

alábbiakra terjed ki:  

(i) hozzájárul a felvételek elkészítéséhez 

(ii) hozzájárul a felvételek és azok származékainak ellentételezés nélküli felhasználásához a Knorr- Bremse 

Fékrendszerek Kft. által marketing és toborzási célokra a saját honlapján, közösségi oldalakon, vállalati 

plakátokon, céges bemutatkozó anyagokon és brosúrákon, valamint karrier portálon és álláshirdetésekben, 

időbeli és számbeli korlátozás nélkül 

(iii) hozzájárul a felvételek utólagos szerkesztéséhez, módosításához, beleértve, de nem korlátozva a 

kompozíciókészítés, optikai módosítás, torzítás tevékenységeket, mindaddig, amíg ezek a tevékenységek 

bizonyíthatóan nem rosszindulatúak, és nyilvánvaló anyagi vagy erkölcsi hátrányt nem okoznak az eredeti 

Felvételekhez képest 

(iv) hozzájárul a felvételeken szereplő képmása, mint személyes adat kezeléséhez a fenti adatkezelési 

tájékozatóban foglaltak szerint az Általános Adatvédelmi Rendelet (General Data Protection Regulation, 

továbbiakban GDPR) valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi 

CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, továbbá adatfeldolgozók részére történő továbbításához. 

(v) hozzájárul a felvételek nyilvánosságra hozatalához, mely alapján a felvételek előre meg nem határozható, 

széles körű címzettek részére válnak hozzáférhetővé. 

 

Amennyiben Ön bejelöli, hogy hozzájárul ahhoz, hogy Önről felvétel készülhessen, úgy a Rendezvényen való 

megjelenésekor (jelenléti ív aláírásakor) Ön egy kék színű kitűzőt kap, mely a fotós/videós részére jelzi, hogy Önről 

készíthet felvételt. Amennyiben Ön nem jelöli be, hogy hozzájárul ahhoz, hogy Önről felvétel készülhessen, úgy a 

Rendezvényen való megjelenésekor (jelenléti ív aláírásakor) Ön egy narancs színű kitűzőt kap, mely a fotós/videós 

részére jelzi, hogy Ön nem kíván a felvételeken szerepelni.  

Amennyiben Ön nem jelöli be, hogy hozzájárul ahhoz, hogy Önről felvétel készülhessen, úgy a Rendezvényen való 

megjelenésekor (jelenléti ív aláírásakor) még mindig dönthet úgy, hogy a hozzájárulását megadja, ilyen esetben a 
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jelenléti ív aláírásakor egy külön íven adhatja meg a hozzájárulását. Amennyiben az előzetes hozzájárulása ellenére 

Ön mégsem kíván szerepelni a felvételeken, úgy kérjük, hogy a megjelenésekor (jelenéti ív aláírásakor) jelezze ezt a 

kollégáink részére, mely esetben a kollégáink gondoskodnak róla, hogy narancs színű kitűzőt kapjon.  

 

A Fotós/Videós a felvételek készítése során figyelemmel van a kitűzők színére, de előfordulhat olyan eset, hogy a 

felvétel elkészítésekor (bár nem Önre fókuszálva) Önről is felvétel készül. Az ilyen felvételek úgy kerülnek 

szerkesztésre, hogy a felhasználás során az Ön képmása már ne szerepeljen a felvételen vagy legalábbis ÖN már nem 

lesz a felvételen felismerhető.  Ezen túlmenően a tömegfelvételek esetén nem szükséges az Ön hozzájárulása.  

 

Tájékoztató az Okoskamion Rendezvényről adott kommentek, értékelések megosztásáról és felhasználásáról 

 

Tájékoztatjuk, hogy a Rendezvényen és azt követően lehetőség van a Rendezvény értékelésére, kommentek 

megosztására (együttesen: Értékelések). Az Értékeléseket a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. saját belátása szerint 

marketing célokra kívánja felhasználni.  

 

Az Értékelések önkéntesek, kérjük, azok megfogalmazásakor és közzétételekor legyenek tekintettel a következőkre:  

 

a) Az Értékelés tartalmáért az értékelő felelős, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is 

kizárólag az értékelő viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek 

az Értékeléssel kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan az 

értékelőt terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. jogosult 

az értékelőre áthárítani.  

b) Azokat az Értékeléseket, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) 

szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket 

tartalmaznak, (v) az adott Rendezvény témájától eltérő tárgyat, illetve idegen feliratot tartalmaznak, (vi) 

internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (vii) reklám értékűek, (viii) a Knorr-Bremse 

Fékrendszerek Kft. jó hírnevét sértik, (ix) sértik valamely 3. személy szerzői jogát, (x) jogsértőek a Knorr-

Bremse Fékrendszerek Kft. haladéktalanul törli, kivéve, ha a közzététel jogsértést valósít meg és annak nyomán 

bármely jogi eljárás indul, mely esetben bizonyítékként felhasználásra kerül.   

 

Amennyiben Ön Értékelést oszt meg vagy bocsát rendelkezésre, úgy tekintjük, hogy  

a) szavatolja, hogy a rendelkezésre bocsátott szöveg a saját műve, annak felhasználásáról korlátozás nélkül 

jogosult rendelkezni; 

b) a közzétett/beküldött Értékelés, mint szerzői műnek minősülő szöveg tekintetében a Knorr-Bremse 

Fékrendszerek Kft. részére kizárólagos és ingyenes felhasználási jogot enged, mely alapján a Knorr-Bremse 

Fékrendszerek Kft. jogosult arra, hogy az Értékelést saját belátása szerint közzétegye és felhasználja az értékelő 

keresztnevének feltüntetése mellett.  

 

Amennyiben Ön szeretné, hogy a teljes neve megjelenjen az Értékelés mellett, úgy kérjük, hogy az Értékelés végén a 

teljes nevét tüntesse fel, amellyel egyben kifejezett hozzájárulását is adja teljes nevének megosztásához. Ebben az 

esetben az Értékelés mellett az Ön teljes neve hozzáférhetővé válik a nagy nyilvánosság számára. 


