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Adatvédelmi irányelv [H-D viszontkereskedői weboldal]  

 
Mi, a Harley-Davidson® Budapest, 1112 Budapest Neszmélyi köz 3, bizonyos típusú információkat 
begyűjtünk és felhasználunk a weboldalunk és a kereskedésünk látogatóiról, ügyfeleinkről, jogi 
képviselőikről (ha van ilyen), lehetséges ügyfeleinkről, versenyeink, nyereménysorsolásaink, 
promócióink, piackutatásaink vagy rendezvényeink résztvevőiről, valamint olyan személyekről, akik 
termékeinkről és szolgáltatásainkról információt kérnek. Azt, hogy milyen információkat gyűjtünk és 
hogy miként használjuk fel, a  jelen irányelv szabályozza.  
 
Amikor a weboldalunkat használod vagy információkat adsz meg nekünk magadról, ezen Adatvédelmi 
irányelv alapján hozzájárulsz azoknak az információknak a begyűjtéséhez, feldolgozásához, 
megosztásához és akár az illetőség szerinti országodon kívüli átruházásához.   
  
Milyen információkat gyűjtünk és használunk fel rólad?  
 
Begyűjthetjük a nevedet és a kapcsolati adataidat, IP-címedet, hitelkártyaszámodat és pénzügyi adataidat, 
jogosítványod és személyi igazolványod számát, nemedet, születésnapodat, személyes érdeklődésedet és 
olyan információkat, amelyeket önkéntesen adtál meg, értékesítési megbízásaidat és ezek múltbéli adatait, 
a motorkerékpárodra vonatkozó információkat, termékjótállásokat és –garanciákat, valamint –javításokat. 
Szintén begyűjthetünk információkat arról, ahogyan ezt a weboldalt használod, demográfiai és földrajzi 
információkat, termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos érdeklődésedet és preferenciáidat, valamint 
marketing-preferenciáidat. 
 
Honnan jutunk hozzá a rólad szóló információkhoz? 
 
Közvetlenül te szolgáltatsz magadról számunkra információkat illetve mi gyűjthetjük be azokat, amikor 
közvetlenül felkeresel, általában a weboldalunkon, keresztül, amikor rendelést adsz le, ajánlatot kérsz, 
kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban felkeresel minket, egy versenyben, promócióban, piackutatásban 
vagy rendezvényen veszel részt, vagy felkeresed az üzletünket. Információkat kaphatunk más hivatalos 
Harley Davidson márkakereskedésektől, a Harley Davidson Inc.-től, fiók- és leányvállalataitól, 
kiválasztott üzleti partnereitől, és időnként harmadik felektől, és ezeket az információkat 
összeegyeztethetjük azokkal az információkkal, amelyeket már tudunk rólad. 
 
Milyen célból gyűjtjük be és használjuk fel a veled kapcsolatos információkat? 
 
Az alábbi okokból gyűjthetünk be és használhatunk fel veled kapcsolatos információkat: 
 

• az általad megrendelt vagy kért motorkerékpár, termék vagy szolgáltatás biztosítására, 
megrendeléseid feldolgozására és teljesítésére, valamint a szerződéses vagy törvényben 
szabályozott jogaink és kötelezettségeink betartására, beleértve, a jótállásokkal és 
szavatosságokkal (ha van ilyen) kapcsolatos számlázásokat és kiszállításokat; 

• az általad kért információk vagy ajánlatok biztosítására és kérdéseid megválaszolására; 
• pénzügyi minősítésed és hitelképességed átvizsgálására, amennyiben ez érdekel téged; 
• weboldalunk, a mi és a Harley Davidson termékei és szolgáltatásai minőségének fejlesztésére; 
• arra, hogy többet megtudjunk termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos preferenciáidról, és 

hogy a személyes profilod alapján személyre tudjuk szabni és fejleszteni tudjuk az élményedet, a 
mi és a Harley Davidson termékeit és szolgáltatásait; 

• versenyek, nyereménysorsolások, promóciók és rendezvények megszervezésére és 
lebonyolítására; 



• reklám célra, valamint arra, hogy aktuális információkkal lássunk el téged a mi, valamint a 
Harley Davidson termékeivel, szolgáltatásaival, tagsági programjaival, versenyekkel, 
nyereménysorsolásokkal és promóciókkal kapcsolatban, kivéve ha jelezted nekünk, hogy nem 
akarsz ilyen jellegű marketing-üzeneteket kapni, valamint alkalomadtán felmérések, elemzések és 
marketingkutatások érdekében; 

 
Kikkel osztjuk meg a rólad szóló információkat? 
 
A fenti célok bármelyike érdekében az alábbiakkal oszthatjuk meg a rólad szóló információkat: 
 

• a Harley Davidson Inc.-el és fiók- és leányvállalataival, üzleti partnereikkel, akik Harley 
Davidson márkájú termékeket kínálnak; 

• egyéb hivatalos Harley-Davidson márkakereskedőkkel; 
• olyan szolgáltatókkal, akik a megbízásunkból kínálnak szolgáltatásokat, mint például a legtöbb 

informatikai szolgáltató vagy levélküldő szolgáltatás; 
• üzleti partnereinkkel, mint például marketingügynökségekkel vagy más felekkel, amennyiben az 

ő szolgáltatásaikra feliratkozol. 
 
Információidat szintén megoszthatjuk harmadik felekkel, például jogi vagy jogszabályozási céllal 
jogalkalmazó szervekkel és bíróságokkal, amikor eladjuk a vállalatot vagy csalás, megtévesztés 
megelőzése céljából. 
 
Nemzetközileg is átadunk információkat? 
 
Azok a harmadik felek, akikkel a rólad szóló információkat megosztjuk, az Európai Unión kívül 
helyezkednek el, amelyekben a védelmi szint nem egyezik a te országodéval. Ezért tettünk 
óvintézkedéseket az így továbbított információk védelme érdekében. 
 
Harmadik félre mutató linkek  
 
Ez a weboldal tartalmazhat harmadik fél weboldalára mutató linkeket. Az ilyen weboldalak által 
begyűjtött információk biztonságáért vagy titkosságáért nem vállalunk felelőséget.  Javasoljuk, hogy 
tekintsd át a harmadik fél weboldalára alkalmazott adatvédelmi nyilatkozatot, hogy megérthesd, hogy ők 
miként gyűjtenek be és használnak fel rólad szóló információkat.   
 
Marketing 
 
Amikor megadod nekünk az elérhetőségeidet, felajánljuk neked a lehetőséget, hogy tőlünk és/vagy a 
Harley Davidson vállalattól és fiók- vagy leányvállalataitól hírleveleket és egyéb promóciós üzeneteket 
kapj. Ezekben az üzenetekben lehetnek például a legújabb Harley Davidson termékekről és 
szolgáltatásokról szóló információk, köztük olyan ajánlatok is, amelyek érdekelhetnek téged. Könnyen 
leiratkozhatsz vagy kérheted eltávolításodat marketingüzeneteink címzettjeinek aktív listájáról, vagy 
megváltoztathatod marketingkommunikációs preferenciáidat a leiratkozási linket és/vagy a kapott 
marketingüzenetekben található utasításokat követve, vagy ha felveszed velünk a kapcsolatot. 
 
Sütik (cookie) és nyomonkövetési technológiák  
 
Weboldalunkon sütiket használunk, amelyek segítségével személyre szabható hirdetéseket küldhetünk és 
elemezhetjük a tendenciákat, menedzselhetjük az oldalt, követhetjük a felhasználók mozgását, valamint 
demográfiai és földrajzi információkat gyűjthetünk be. A sütik apró szöveges állományok, amelyeket az 



általad meglátogatott weboldal helyez el a számítógépeden. Széles körben használják arra, hogy a 
honlapok működhessenek illetve hatékonyabban működhessenek, valamint hogy információval 
szolgáljanak a weblap tulajdonosának. A sütiket elfogadhatod vagy visszautasíthatod a böngésződ 
beállításainak módosításával. Ha letiltod a sütiket, elképzelhető, hogy nem fogod tudni használni a 
weblap minden funkcióját. Ha többet szeretnél megtudni a sütikről, például hogy milyen sütiket 
helyeztünk el és hogyan tudod kezelni vagy letörölni azokat, látogass el ide: www.allaboutcookies.org 
 
Weboldalunk használatával hozzájárulsz ahhoz, hogy az eszközeiden sütiket tároljunk, és hogy 
ezekhez a sütikhez vagy technológiához hozzáférhessünk.   
 
Gyermekek 
 
Tudatosan nem gyűjtünk személyes információkat tizenhat (16) éves kor alatti gyerekektől szülői 
beleegyezés ellenére, hacsak a törvény ezt lehetővé nem teszi.  Ha még nem múltál el 16 éves, ne adj meg 
információkat magadról, hacsak valamelyik szülőd vagy gondviselőd meg nem engedte azt. 
 
Miként tudsz hozzáférni és módosítani a veled kapcsolatos tárolt információkat? 
 
Ha szeretnéd megkapni az általunk rólad tárolt információk részleteit, ha az információk megváltoztak 
vagy úgy gondolod, hogy azok nem megfelelőek vagy hiányosak, nem szeretnél a továbbiakban tőlünk 
promóciós- és marketingüzeneteket kapni, vagy bármilyen kérdésed van a jelen adatvédelmi irányelvre 
vonatkozóan, vedd fel velünk a kapcsolatot: 
 
Harley-Davidson® Budapest 
1112 Budapest Neszmélyi köz 3. 
t: (36) 1 248 0922  
e: info@harley-davidson.hu 
Az Adatvédelmi irányelv módosításai 
 
Ezt az Adatvédelmi irányelvet bármikor megváltoztathatjuk annak érdekében, hogy megfelelően tükrözze 
a rólad szóló információk feldolgozásának a módját. Ekkor a weboldalunkra egy módosított Adatvédelmi 
irányelvet teszünk ki. 


