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Valeo adatvédelmi nyilatkozat – alapelvek
A Valeo globális járműipari vállalatként folyamatosan fejleszti és fenntartja kapcsolatát ügyfeleivel,
beszállítóival, leendő ügyfeleivel, munkavállalóival, az állásra jelentkezőkkel, a diákokkal és más
érintett felekkel. A Valeónak tisztán üzletvitellel kapcsolatos célból gyűjtenie, tárolnia és használnia
kell egyes személyes adataikat.
A Valeo fejleszt is olyan termékeket, amelyek személyes adatokat gyűjtenek, használnak és
továbbítanak (járművezetőkét, utasokét, gyalogosokét…). Ritka esetekben a Valeo
adatfeldolgozóként is tevékenykedhet.
Mindenesetre a Valeo elkötelezett amellett, hogy a személyes adatokat az adatvédelmi szabályokkal,
köztük az európai általános adatvédelmi rendelettel (General Data Protection Regulation, GDPR)
összhangban kezelje, valamint hogy tiszteletben tartsa az érintettek jogait.
A Valeo szabályzata előírja, hogy tisztességesen, jogszerűen és átláthatóan gyűjtsön személyes
adatokat, kizárólag jogszerű célra használja fel őket, sértetlenségük megóvása érdekében
intézkedéseket tegyen, a szükségesnél hosszabb ideig ne őrizze meg őket, valamint hogy az
érintetteket jogaik gyakorlásában teljes mértékben támogassa.
Ahol a Valeónak ki kell szerveznie az európai személyes adatokkal kapcsolatos folyamatokat és/vagy
európai személyes adatokat kell az Európai Unión kívülre továbbítania, ott a kiválasztott
adatfeldolgozók kötelesek megfelelni az adatvédelmi jogszabályoknak, valamint a Valeo adatvédelmi
szerződési feltételeinek és útmutatásának. Ezek tartalmazzák a Valeo adatvédelmi incidensre, az
érintettek jogainak vagy igényeinek kezelésére vonatkozó előírásait, valamint a jóvá nem hagyott
alfeldolgozók bevonásának tilalmát. A nemzetközi továbbításra vonatkozó pontok szintén jogilag
kötelezőnek minősülnek.
Amikor a Valeo olyan termékeket fejleszt, tervez és gyárt, amelyek a GDPR vagy más jogszabályok
keretében adatvédelmi kötelezettséget keletkeztethetnek, akkor a Valeo ezen termékek tervezése
és fejlesztése idején is figyelembe veszi a magánélet- és adatvédelmi szempontokat. Az esetlegesen
vonatkozó adatvédelmi kötelezettségek leírása az érintett termék adatvédelmi előírásaiban
találhatók, így a vásárló teljes mértékben megismerheti a rendeletnek való megfelelőséghez
szükséges intézkedéseket.
A termékeink megfelelő fejlesztésének és biztonságának érdekében a Valeo összes prototípusát még
a tervezési fázisban leteszteljük. A tesztek vagy a hozzá kapcsolódó kísérletek egy részét valós
életszerű körülmények között kell elvégezni, amely során a járművezetők, utasok és gyalogosok
adatainak gyűjtésére is szükség lehet. Az adatokat csakis a terméktesztelés céljából gyűjtjük,
elemezzük és használjuk fel, a fejlesztés alatt álló technológia vonatkozásában, egy meghatározott,
az érintettek védelmét szolgáló adatvédelmi keretrendszeren belül. A Valeo adatvédelmi tájékoztató
és nyilatkozat pontos és részletes tájékoztatást nyújt arról, hogy a Valeo miképpen kezeli az ilyen
tesztekkel és kísérletekkel kapcsolatos személyes adatokat.
A fenti kötelezettségvállalásokat a Valeo adatvédelmi megfelelőségi programja támogatja, amely
számos szabályzatot, eljárást, eszközt, nyomtatványt és szerződési pontot magában foglal, valamint
részletes képzési és tudatosságfejlesztő programot is tartalmaz. A Valeo vészjelző rendszere szintén
mindenki számára elérhető, ha okkal feltételezhető, hogy a Valeo adatvédelmi megfelelőségi
programját valaki nem tartotta be, vagy ha jelenteni kívánják ennek a programnak a jogszabályba
ütköző, potenciális megsértését.
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Kérelmével, kérdésével vagy igényével a csoport közös adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat a
következő címen: dpo.external@valeo.com.
Valeo adatvédelmi nyilatkozat
Jelen szabályzat célja a Valeóban érdekelt felek és a Valeo üzleti partnereinek tájékoztatása a Valeo
által az adatvédelem kapcsán alkalmazott megközelítésről. Ismerteti a jogaikat, illetve a személyes
adataikra vonatkozó kezelési és védelmi intézkedéseket.
Jelen szabályzat különösen érvényes a szerződéses vagy szerződéskötést megelőző kapcsolatok, a
munkaerő-felvételi folyamat vagy néhány innovatív termékvizsga vagy -vizsgálati fázis
vonatkozásában gyűjtött adatokra.
1. Ki vagyunk?
A Valeo egy 30 országban működő globális vállalat. A Valeo szervezetek teljes listája a Valeo.com
oldalon olvasható.
A Valeo csoport közös adatvédelmi tisztviselője Catherine Delhaye. Irodája a párizsi székhelyünkön
található, és ezen a címen érhető el:
Valeo Management Services
Data Protection Officer
43, rue Bayen
75848 Paris Cedex
France

dpo.external@valeo.com

A helyi Adatvédelmi képviselők elérhetősége itt található: Adatvédelmi Támogatók (Data Protection
Champions)
2. Milyen információkat gyűjtünk?
Gyűjtjük és kezeljük a tevékenységeink végzéséhez vagy a B2B üzleti vagy szerződéses kapcsolat
kiépítéséhez és fenntartásához szükséges elérhetőségeket és kapcsolattartási információkat.
Az általunk kezelt személyes információk leginkább a munkavállalókkal, az állásra jelentkezőkkel,
ügyfelekkel, beszállítókkal, kereskedőkkel, érdekelt felekkel, újságírókkal, közvetítőkkel, bankokkal és
pénzügyi intézményekkel kapcsolatosak, és/vagy közigazgatási szervektől vagy hatóságoktól
származnak.
Általában nem gyűjtünk és nem is kezelünk magánélettel kapcsolatos adatokat.
3. Hogyan gyűjtjük a személyes adatokat?
A személyes adatokat az idő nagy részében közvetlenül az üzleti partnereink képviselőitől gyűjtjük,
például a következőkön keresztül:
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►

Névjegykártya, e-mailek

►

Meghívók, konferenciák, rendezvények

►

Jelentkezési űrlapok, adatigénylések, ajánlatkérések, pályázatbenyújtások

►

Megbízások, számlák, jóváírási értesítések

►

Internetes portáljaink, ahol a látogatók kérdéseket tehetnek fel, részt vehetnek
blogjainkban, üzeneteket hagyhatnak, feliratkozhatnak hírlevelünkre; sütik

►

Önéletrajzok vagy jelentkezési lapok

Adatokat gyűjtünk továbbá – szükség esetén az Ön hozzájárulásával – sütiken keresztül a
webhelyünk használata közben arról, hogy a felhasználó miként éri el vagy használja fel
webhelyünket („felhasználói adatok”). A felhasználói adatok közé sorolhatjuk különösen a használt
böngésző típusát, az operációs rendszert, a megjelenített oldalt, a használat időtartamát és a
korábban megtekintett lapot, a felhasználó tartózkodási helyét (város és ország) és egyéb, a webhely
meglátogatására használt számítógéppel, mobileszközzel, technológiával vagy készülékkel
(együttesen:„eszköz”) kapcsolatos automatikus egyedi eszközazonosítókat („eszközazonosítók”)
tartalmazzák. Az eszközazonosító egy szám, amely automatikusan az Ön eszközéhez kapcsolódik,
amikor a webhelyet vagy annak kiszolgálóit használja, és amely segítségével számítógépeink
azonosítani tudják az Ön eszközét. A webhelyen sütiket használunk a felhasználói adatok gyűjtésére,
beleértve az eszközazonosító is. A Valeo által felhasznált sütikről többet megtudhat a
sütiszabályzatunkból, amely elérhető itt.
Ha egy kiválasztási folyamat támogatásához átvilágítást kell végeznünk, akkor mindent megteszünk
azért, hogy a releváns adatokat külső szakemberektől és törvényes forrásokból szerezzük meg. Az
ilyen átvilágítások alapján soha nem születik automatizált döntés.
Ezenfelül adatokat kaphatunk a Valeo vészjelző rendszerén keresztül is, amely a Valeo összes
munkavállalója és érdekelt fele számára elérhető. A rendszert a Valeo részletes vészjelzőeljárásai
irányítják. A feljelentő neve és a feljelentett vagy megemlített személyek nevei szigorúan bizalmasak.
Egy teljesen különálló belső kiszolgálón tároljuk őket, és csak azok ismerhetik meg őket, akiknek
feltétlenül szükséges, és ők is csak titoktartási megállapodás aláírása esetén. A feljelentési
vizsgálatok eredményeit is hasonló szintű gondossággal kezeljük.
Végezetül: a terméktesztek és a kísérleti eljárások keretében, illetve a termékeink fejlesztési
fázisaiban is gyűjthetünk adatokat. Kérjük, tekintse meg a Valeo tesztautók adatainak rögzítésére
vonatkozó adatvédelmi nyilatkozatot (Valeo Test Cars Data Capture Privacy Notice).
4. Kik kapják meg az Ön személyes adatait?
A legtöbb személyes adatot a Valeo munkavállalói kezelik és dolgozzák fel, akik az Ön országában,
vagy egy másik országban található Valeo-helyszínen dolgoznak. Földrajzi helyzetétől függetlenül
minden Valeo entitásra vonatkozik a Valeo részletes adatvédelmi programja. Néhány munkavállaló,
pl. a HR munkatársai vagy a belső ellenőrök és vizsgálóbiztosok különösen képzettek és tájékozottak
bizonyos adatok érzékenységével kapcsolatban.
Ha a Valeónak alvállalkozókat vagy adatfeldolgozókat kell igénybe vennie, akkor az utóbbiakra
vonatkoznak a szükséges szerződési feltételek, és az adatokat csak tisztán azonosítható célokra
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használhatják. A személyzetüknek el kell fogadnia egy szigorú titoktartási megállapodást, és
továbbképzésen is részt kell venniük.
Ha a Valeónak a személyes adatokat az Európai Unió területén kívülre kell továbbítania, akkor
minden szükséges biztonsági intézkedést alkalmazunk annak érdekében, hogy az egyének személyes
adatainak védelmét fenntartsuk.
A Valeo nem vesz részt a személyesadat-kereskedelemben; a személyes adatokat nem értékesítjük
külső feleknek. Például: ha neveket vagy telefonszámokat ideiglenesen elérhetővé kell tennünk egy
külső fél, esetleg egy rendezvényszervező számára, azt csakis ideiglenesen, konkrét indokkal és
korlátozott időtartamra tesszük, és a külső félnek vállalnia kell a személyes adatoknak a rendezvény
lezárulását követően esedékes megsemmisítését.
5. Meddig tároljuk az Ön személyes adatait?
A Valeo az Ön személyes adatait biztonságos környezetben tárolja a gyűjtés céljainak eléréséhez
szükséges időtartam alatt, vagy a vonatkozó jogi, ideértve a polgárjogi, büntetőjogi és kereskedelmi
jogi szabályozás által előírt minimális megőrzési időszak alatt.
6. Hogyan használjuk fel az Ön személyes adatait?
A személyes adatokat a következőkkel kapcsolatban használhatjuk fel:
►

Válaszok adása az Ön kérdéseire, vagy marketinggel és rendezvényekkel kapcsolatos
kommunikáció folytatása

►

Meghívók küldése és kezelése

►

Megbízások, számlák, jóváírási értesítések küldése és feldolgozása

►

Termékek és szolgáltatások nyújtása

►

Személyes fiók létrehozása és adminisztrációja

►

Az adatigénylésekkel, ajánlatkérésekkel, pályázatbenyújtásokkal, projektekkel, minőségi
vagy karbantartási ügyekkel stb. kapcsolatos információk cseréje

►

Jogi kötelezettségek teljesítése (pl.: csalások megakadályozása, vesztegetésellenes
átvilágítási eljárások, gazdasági szankciók háttérvizsgálata)

►

Belső auditkövetelmények teljesítése

►

Felmérések és véleménykutatások elvégzése

►

A fejlesztés alatt álló termékek és alkalmazások tesztelése az alábbiaknak megfelelően,
valamint új technológiák és innovációk tesztelése

Ha webhelyeink egyikére látogat, a személyes adatait a következőkre használhatjuk fel:
►

E-mail-értesítések küldése a Valeóval kapcsolatos információk megosztásának céljából

►

Hírlevél küldése a legutóbbi Valeo-eseményekről

►

A webhelyen keresztül Ön által küldött kérdések, hozzászólások és egyéb kérelmek
feldolgozása

►

A webhelyek bizonyos tartalmainak megosztása a közösségi platformokon
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►

Kereskedelmi és marketingcélok, például Valeo-termékekkel kapcsolatos információk;

►

Műszaki célokra, erre a célra fenntartott műszaki támogatással

►

Adminisztratív és műszaki feladatok ellátása a webhellyel, annak funkcióival és
szolgáltatásaival kapcsolatban

►

A webhely közönségének mérése, a látogatók böngészési információinak megszerzése
céljából

Ha a Valeo a kutatásba és fejlesztésebe rengeteget fektető, a legmodernebb technológiával
előállított járművekkel foglalkozó vállalatként innovatív termékeket vagy technológiákat vagy
alkalmazásokat kell, hogy tervezzen és teszteljen valós körülmények között, akkor előfordulhat,
hogy ebben Ön is érintett lesz, és az adatait a kutatási, elemzési és/vagy hitelesítési folyamataink
során felhasználhatjuk:
►

Például a járműkereskedők általi forgalmazásra szánt új járműveinkben található érzékelők
elemzése, tanulmányozása és fejlesztése céljából az utcán található gyalogosok vagy más
járművezetők magatartása és attitűdje kamerák segítségével rögzítésre kerülhet.
Hasonlóképpen, a járművezetők és az utasok a járműben tanúsított reakciói
tanulmányozhatók a tesztfázisokban, de ezeket az adatokat soha nem kapcsoljuk személy
szerint Önhöz, vagy használjuk fel Önnel mint érintettel kapcsolatban, csak a lehető
legnagyobb számú végfelhasználót megcélzó termékek fejlesztéséhez szükséges statisztikai
célokra alkalmazzuk

►

A Valeo kifejlesztett egy specifikus protokollt a kapcsolt adatgyűjtésre, -továbbításra, felhasználásra és az azokkal kapcsolatos titoktartásra és biztonsági intézkedésekre stb. Ez a
protokoll vonatkozik mindazokra, akik részt vesznek a járművek tesztelésében

Általában kerüljük: Általában nem használunk automatizált döntéshozatali folyamatokat és
profilalkotó eszközöket; nem értékesítjük a személyes adatokat.
7. A személyes adataim feldolgozásának mi a jogalapja?
Adatgyűjtést és -kezelést általában az üzleti és/vagy szerződéses kapcsolataink támogatása céljából
végzünk. Előfordulhat, hogy jogi kötelezettségeink teljesítéséhez, például számlák kiállításához van
rájuk szükség.
Továbbá törvényes érdekünk fűződik a személyes adatok kezeléséhez például a következő okokból:
kapcsolatok kiépítése új ügyfelekkel, új kínálatunk és technológiáink népszerűsítése, képviselőink
körültekintő kiválasztása a nemzetközi szabályzásoknak – pl.: export-ellenőrzés vagy
vesztegetésellenes intézkedések – való megfelelés érdekében, a termékeink valós körülmények
közötti megbízhatóságának felmérése a termékbiztonsággal kapcsolatos kötelezettségeinknek való
megfelelés céljából.
Végezetül a velünk kapcsolatban lévő érintettek hozzájárulását beszerezzük, különösen a
webhelyeink látogatóitól. A hozzájárulását módosíthatja vagy visszavonhatja a 10. szakaszban leírtak
szerint.
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8. Hogyan osztjuk meg az Ön személyes adatait?
A Valeo egy globális vállalat, s akként is tevékenykedik. Ebből kifolyólag egyes adatokat kezelés
céljából megoszthatunk más Valeo vállalatokkal. Az ilyen adatokra vonatkozik a Valeo adatvédelmi
megfelelőségi programja, és a Valeo egész szervezetén belül azonos szintű gondossággal és
figyelemmel kezeljük őket.
Ha a Valeónak az adatokat külső szolgáltatóhoz kell kiszerveznie, akkor az adatfeldolgozót kellő
körültekintéssel választjuk ki, illetve az általános adatvédelmi rendeletnek megfelelő adatkezelési
megállapodások és a nemzetközi adattovábbításról szóló záradékok kerülnek aláírásra.
9. Hogyan védjük az Ön személyes adatait?
Elkötelezettek vagyunk az adatok biztonságának, titkosságának és épségének biztosítása mellett.
Globális adatvédelmi megfelelőségi programunk olyan programokat, ellenőrzéseket és releváns
szabályzásokat, eljárásokat és iránymutatásokat tartalmaz, amelyek segítenek fejleszteni és
fenntartani kulturális, szervezeti, fizikai és műszaki biztonsági intézkedéseinket.
A program tartalma:
►

A Valeo általános adatvédelmi szabályzata

►

A Valeo üzleti partnerekre vonatkozó magatartási kódexe, amely értelmében az üzleti
partnerek és szolgáltatók kötelesek vállalni, hogy a személyes adatokat bizalmasan kezelik

►

Az adatfeldolgozói szabályzat, amely az adatfeldolgozókat az európai rendeletnek
megfelelő szerződéses feltételeknek veti alá

►

A Valeo nemzetközi személyesadat-továbbításra vonatkozó szabályzata, az Európán kívülre
történő adattovábbítások esetében kötelező erejű nemzetközi adattovábbítási
záradékokkal kiegészítve

►

A Valeo személyesadat-védelmi incidensekre vonatkozó értesítési eljárása

►

Termékteszteléssel és -kísérlettel kapcsolatos adatfelhasználásra vonatkozó protokoll;

►

Titoktartási megállapodások

►

Kötelező továbbképzési programok

►

Eszközök és metodikák

►

Auditok és ellenőrzések

A programot egy globális multidiszciplináris csapat támogatja.
Ezenfelül az adatvédelmi iroda, az információbiztonsági iroda és az informatikai rendszerek osztálya
szorosan összedolgoznak az általunk kezelt személyes adatok megfelelő védelmének biztosítása
céljából.
Például meghatározott intézkedéseink és tervezeteink vannak:
►

A véletlenszerű adatvesztés ellen

►

A jogosulatlan hozzáférés, felhasználás, megsemmisítés vagy közzététel ellen
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►

A üzleti tevékenység folyamatosságának biztosítására és a katasztrófák utáni rendszerhelyreállítás esetére

►

A személyes adatok hozzáférhetőségének korlátozására

►

Adatvédelmi hatásvizsgálatok a törvény és az Ön üzleti politikája szerint történő
elvégzésére

►

A személyzet és az alvállalkozók számára adatvédelmi továbbképzések nyújtására

►

A külső felek által jelentett kockázatok kezelésére, szerződések és biztonsági
felülvizsgálatok segítségével

Ezenfelül rendelkezünk:
►

Valeo belső biztonsági szabályzattal

►

A Valeo titoktartási imázsára és közösségi médiahasználatra vonatkozó szabályzattal

►

A külső partnerekre alkalmazható Valeo IS biztonsági szabályzattal

Tájékoztatjuk, hogy ez a lista nem teljes.
10. A személyes adatokkal kapcsolatos jogai
Elsősorban joga van a Valeóval a személyes adatait nem megosztani. Szeretnénk felhívni a figyelmét
arra, hogy ha bizonyos személyes adatait nem osztja meg, az akadályozhat minket kötelezettségeink
teljesítésében, vagy korlátozhatja az Ön webhelyhasználatát, a webhely funkcionalitásait és
szolgáltatásait, ha az efféle személyes adatok szükségesek az adott használathoz.
Ha az adatgyűjtés az utakon történő felvételek eredménye, akkor a felvételt rögzítő jármű megfelelő
értesítéseket biztosít az érintettek részére, amelyeken keresztül hozzáférhetnek a Valeo csoport
releváns adatvédelmi tájékoztatóihoz, és jobban megérthetik az efféle adatgyűjtés céljait és az
adatkezelés módját.
A GDPR értelmében Önnek a következő jogai vannak:
►

Hozzáférés személyes adataihoz: hozzáférést kérhet a következő információkhoz:


Az adatkezelés céljai



Az érintett személyes adatok kategóriá



A adattovábbítások címzettjei, vagy a címzettek kategóriái, ha vannak ilyenek,
különösen a harmadik országok vagy a nemzetközi szervezetek esetén



A személyes adat tárolásának időtartama (vagy az időtartam meghatározásához
használt kritériumok)



Hogy a személyes adat automatizált kezelésnek lesz-e alávetve, beleértve a
profilalkotást is, és ha igen, milyen profilalkotási logika kerül alkalmazásra és milyen
lehetséges következményei lehetnek



Ha az adat egy harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez kerül továbbításra,
akkor a vonatkozó óvintézkedésekkel kapcsolatos információk; az adat forrására
vonatkozó információk, ha nem közvetlenül az érintettől kerültek begyűjtésre
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►

Hozzájárulás visszavonása: hozzájárulását visszavonhatja, ha a személyes adatai
kezelésének az volt a jogalapja

►

Személyes adatok helyesbítése: ha a személyes adatai pontatlanok, akkor Önnek joga van
a hibás adatok kijavítását és a hiányos adatok kiegészítését kérni/igényelni az Ön által
megadott helyes adatok alapján

►

Törlés (más néven „elfeledtetéshez való jog”): Önnek jogában áll előírni személyes
adatainak azonnali törlését, ha a következő feltételek egyike teljesül:











A személyes adat már nem szükséges az adatgyűjtés eredeti céljának eléréséhez



A hozzájárulását már visszavonta, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja



Az érintett tiltakozik a személyes adatainak kezelése ellen



A személyes adat kezelése törvényt sért

Adatkezelés korlátozása: Ön élhet a személyes adatai kezelésének korlátozására
vonatkozó jogával, ha a következő körülmények egyike áll fenn:


Ön kétségbe vonja az adatok pontosságát



Az adataira jogi igénnyel kapcsolatban szüksége van

Automatizált döntéshozatal ellenzése: Önnek joga van kivonni magát az automatizált
döntéshozatali eljárásokból, ha a döntésnek Önre nézve jelentős hatása lenne, és kérhet
emberi közbenjárást a döntés meghozatalához
Adathordozhatóság: jogában áll kérni/igényelni, hogy személyes adatait egy „tagolt, széles
körben használt, géppel olvasható formátumban” továbbítsuk az Ön vagy egyéb külső fél
számára, pl. szolgáltatónak. Ez vonatkozik azokra a személyes adatokra, amelyek
kezelésének jogalapja az Ön hozzájárulása, és a kezelést automatizált módon végezzük.
Amennyiben lehetséges, Ön kérheti/igényelheti a személyes adatai közvetlen továbbítását
rendszerünkből egy Ön által megnevezett másik szolgáltatóhoz
Panasz benyújtása az információügyi biztos hivatalánál: panaszt a következő szerveknél
nyújthat be: Commission Nationale Informatique et Libertés (a francia nemzeti
adatvédelmi hatóság), a Valeo csoport adatvédelmi tisztviselőjénél, az Ön tartózkodási
országának nemzeti adatvédelmi szervénél

A tiltakozás jogával élhet úgy is, hogy leiratkozik hírlevelünkről az összes hírlevél alján található
„leiratkozás” (unsubscribe) hivatkozásra kattintással.
Ezzel a jogával írásban is élhet, jogos indokok alapján, a bejegyzett irodáink címére küldött levélben,
vagy e-mailben a következő címen: dpo.external@valeo.com.
A jogai érvényesítésének részeként valamilyen okmánnyal igazolnia kell személyazonosságát, és
további információkkal kell szolgálnia, ha ez a kérelem feldolgozásához szükséges.
Felhívjuk a figyelmét, hogy nem minden kérelem jogos vagy teljesíthető.
11. Hogyan érhet el minket?
Ha kérdése vagy aggodalma merül fel az adatvédelemmel vagy a személyes adataival kapcsolatban,
vagy panaszt szeretne benyújtani, akkor lépjen kapcsolatba a Valeo adatvédelmi tisztviselőjével
ezen a címen: dpo.external@valeo.com.
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12. Az adatvédelmi nyilatkozat frissítése
A Valeo fenntartja a jogot, hogy jelen nyilatkozatot bármikor frissítse.
A nyilatkozat jelentős módosításairól tájékoztatást küldünk Önnek egy „frissítési” értesítés
formájában,
a
frissítés
dátumával
együtt.
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Ethics and Compliance
https://sites.google.com/a/valeo.com/ethics-compliance-portal/home
www.valeo.com
© Copyright 2020 Valeo. All rights reserved. Hungarian version
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