
 

 

 
 

   

 

Adatvédelmi irányelvek 
 

Az alapvető adatvédelmi rendelet és a tagállamok egyéb nemzeti 
adatvédelmi jogszabályai, valamint egyéb adatvédelmi előírások értelmében 

a felelős személy a következő: Profil Alsace S.A.S Zone Industrielle Kiesweg 
F-67630 Niederlauterbach  

Tel. : +33 (0) 388 946 888  
Fax : +33 (0) 388 946 885  

E-mail : info@profilalsace.com  
Weboldal : www.profilalsace.com 

 
AZ ADATVÉDELMI HIVATALOS NEVE ÉS CÍME 

 
Ha kérdése van az adatvédelemmel kapcsolatban, kérjük, írjon nekünk egy 

e-mailt vagy forduljon közvetlenül az adatvédelmi tisztviselőhöz: Az 

adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:  
datenschutzbeauftragter@w-st.de 

Münchener Straße 1 
66763 Dillingen 

Fon: (06831) 762 - 132  
Fax: (06831) 73040 

 
Ez csak olyan információnak tartózik, amely nem teszi lehetővé az Ön 

személyével kapcsolatos következtetéseket. Ez az információ technikailag 
szükséges az Ön által kért weboldalak tartalmának helyes kiszállításához, és 

kötelező az internet használatakor. Az ilyen információkat statisztikailag 
értékeljük, hogy optimalizáljuk honlapunkat és a mögöttes technológiát. 

 
 

Cookie 

 
Sok más weboldalhoz hasonlóan úgynevezett "cookie-kat" is használunk. A 

cookie-k olyan kis szövegfájlok, amelyeket a webkiszolgálóról a 
merevlemezre továbbítanak. Ez automatikusan ad nekünk bizonyos 

adatokat, például: IP-cím, használt böngésző, számítógépes operációs 
rendszer és internetkapcsolat. 

A cookie-k nem használhatók programok indítására vagy vírusok 
számítógépre való átvitelére. A cookie-k információi alapján 

megkönnyíthetjük a navigációt, és lehetővé tesszük honlapjaink helyes 
megjelenítését. 

Az általunk összegyűjtött adatok semmilyen esetben nem továbbíthatók 
harmadik félnek, vagy a személyes adatokkal való kapcsolat nélkül, az Ön 

hozzájárulása nélkül. 
Természetesen weboldalunkat cookie-k nélkül is megtekintheti. Az internetes 

böngészők rendszeresen beállítják a cookie-kat. A böngésző beállításain 

keresztül bármikor kikapcsolhatja a cookie-k használatát. Kérjük, használja 
az internetböngésző súgó funkcióit, hogy megtudja, hogyan módosíthatja 

http://www.profilalsace.com/


 

  
  

 

ezeket a beállításokat. Kérjük, vegye figyelembe, hogy weboldalunk egyes 

funkciói nem működhetnek, ha letiltotta a cookie-k használatát. 
 

                                                                                        
  
 
 

SSL titkosítás 

 
Az adatátvitel biztonságának védelme érdekében a legmodernebb titkosítási 
technikákat (például SSL-t) használjuk a HTTPS-en keresztül 
 

Hírlevél 

 
A www.meiser.de honlapon a felhasználók lehetőséget kapnak arra, hogy 

feliratkozzanak cégünk hírlevelére. A hírlevél küldésének egyetlen feltétele 
az Ön e-mail címe. A további, külön megjelölt adatok meghatározása 

önkéntes, és személyesen is fel fogja használni. 
A hírlevélben rendszeres időközönként tájékoztatjuk ügyfeleinket és üzleti 

partnereinket a vállalkozás kínálatáról. Cégünk hírlevelét alapvetően csak az 
érintett személy tudja 

(1) az érintettnek érvényes e-mail címe és (2) az érintett regisztrált a 
hírlevél küldésére. Jogi okokból egy megerősítő e-mailt küldünk az érintett 

személy által először e-mail címre, amely a kettős opt-in eljárás során a 
hírlevél feladásához először érkezett be. Ez a visszaigazoló e-mail annak 

ellenőrzése, hogy az e-mail cím tulajdonosa az érintett személy 

engedélyezte-e a hírlevél fogadását. 
 

A hírlevélre való bejelentkezéskor az érintett személy által a regisztrációkor 
használt IP-címet, valamint a regisztráció időpontját is tároljuk, amelyet az 

internetszolgáltató (ISP) ad meg. Ezeknek az adatoknak az összegyűjtése 
azért szükséges, hogy egy későbbi időpontban megérthessük az érintett e-

mail címének (lehetséges) visszaélését, és ezáltal biztosítják az adatkezelő 
jogi biztosítékát. 

 
A hírlevélre való regisztráció során gyűjtött személyes adatok kizárólag a 

hírlevél elküldésére szolgálnak. Ezenkívül a hírlevél előfizetőit e-mailben 
értesíthetjük, ha ez szükséges a hírlevél szolgáltatásának vagy 

regisztrációjának működtetéséhez, ahogy ez a hírlevél-ajánlat vagy a 
műszaki változtatások esetén is előfordulhat. A hírlevél-szolgáltatás 

keretében gyűjtött személyes adatokat harmadik félnek nem továbbítják. A 

hírlevélre való feliratkozást az érintett személy bármikor felmondhatja. A 
személyes adatok tárolására vonatkozó beleegyezés, amelyet az érintett 

adott nekünk a hírlevélhez, bármikor visszavonható. A hozzájárulás 
visszavonása érdekében minden hírlevélben megtalálható a megfelelő link. A 

hírlevélről bármikor leiratkozhat, közvetlenül a vezérlő honlapján, vagy más 
módon tájékoztathatja az adatkezelőt. 

 



 

  
  

 

 

Erintkezés 
 

A jogi előírásoknak köszönhetően gyors elektronikus kapcsolattartást 
biztosítunk cégünkhöz e-mailben vagy kapcsolattartó honlapunkon. Ha az 

érintett személy e-mailben vagy kapcsolattartó űrlapon lép kapcsolatba az 
adatkezelővel, az érintett által megadott személyes adatok automatikusan 

mentésre kerülnek. Az adatkezelőnek az adatkezelőnek biztosított 
adatkezelő önkéntes alapon történő megadása 

tárolják az érintettnek történő feldolgozás vagy kapcsolatfelvétel céljából. 
Ezeket a személyes adatokat harmadik feleknek nem teszik közzé. 

 
Adatok törlése vagy blokkolása 

 
Szabályozzuk az adatelkerülés és az adatgazdaság elveit. Ezért személyes 

adatait csak addig tároljuk, amíg az itt meghatározott tárolási célok 

eléréséhez szükséges. A határidők megfelelő céljának vagy lejáratának 
megszűnése után a megfelelő adatok rutinszerűen, a blokkolt vagy törölt 

jogszabályok szerint kerülnek megadásra. 
 

A tájékoztatáshoz, a korrekcióhoz, a felfüggesztéshez, a 
visszavonáshoz és az ellenzékhez fűződő jogai 

Az Ön személyes adataival kapcsolatban a következő jogok érvényesek:  
- Hozzáférési jog,  

- A helyesbítéshez vagy törléshez való jog,  
- A feldolgozás korlátozására vonatkozó jog,  

- A feldolgozás elleni tiltakozás joga,  
- Az adatátvitel joga. 

 
Ha hozzájárulását adta adatai feldolgozásához, bármikor visszavonhatja azt. 

Az ilyen visszavonás befolyásolja a személyes adatok feldolgozásának 

elfogadhatóságát, miután megadta nekünk. 
 

Amennyiben személyes adatainak feldolgozását az érdekek 
kiegyensúlyozására alapozzuk, ellenezhetjük a feldolgozást. Ez az eset áll 

fenn, ha különösen a feldolgozás nem szükséges az Önnel kötött szerződés 
teljesítéséhez, amelyet minden esetben a funkciók következő leírásában 

mutatunk be. Ilyen nézeteltérés esetén kérjük, hogy magyarázza el az 
okokat, hogy miért ne dolgozhassuk fel személyes adatainkat. Indokolt 

kifogás esetén megvizsgáljuk a helyzetet, és vagy megszakítjuk vagy 
módosítjuk az adatfeldolgozást, vagy rámutatunk arra, hogy kényszerítő, 

törvényes okunk van, amellyel folytatjuk a feldolgozást. 
Természetesen bármikor kifogásolhatja személyes adatainak reklám- és 

adatelemzési célú feldolgozását. A hirdetési konfliktusról az alábbi 
elérhetőségeken keresztül értesítheti bennünket: 

 

 
 



 

  
  

 

 

Profil Alsace S.A.S  
Zone Industrielle Kiesweg  

F-67630 Niederlauterbach  
 

Tél. : +33 (0) 388 946 888  
Fax : +33 (0) 388 946 885  

E-mail : info@profilalsace.com  
Weboldal : www.profilalsace.com  

 
Önnek joga van arra is, hogy panaszkodjon számunkra arról, hogy 

személyes adatait az adatvédelmi felügyeleti hatóság végzi. 
 

Adatvédelem az alkalmazásokban és a pályázati folyamatban 
 

Az adatkezelő összegyűjti és feldolgozza a kérelmezők személyes adatait a 

pályázati eljárás feldolgozása céljából. A feldolgozás elektronikus úton is 
elvégezhető. Ez különösen akkor igaz, ha a kérelmező elektronikus úton, 

például e-mailben vagy a weboldalon elérhető webes űrlapon nyújtja be a 
megfelelő alkalmazási dokumentumokat az adatkezelőnek. Ha az adatkezelő 

munkaszerződést köt egy kérelmezővel, a továbbított adatokat a 
munkaviszony céljából a törvénynek megfelelően tárolják. Ha az adatkezelő 

nem kötött munkaszerződést, a pályázati dokumentumok automatikusan 
törlődnek két hónappal az elutasításról szóló határozat kihirdetését 

követően, feltéve, hogy a törlés nem sérti az adatkezelő egyéb jogos 
érdekeit. Más jogszerű érdekek ebben az értelemben, például az általános 

egyenlő bánásmódról szóló törvény (AGG) szerinti eljárás bizonyítási terhe. 
 

Szociális média plug-inek használata 
 

Jelenleg a következő közösségi média plug-ineket használjuk: Facebook, 

Xing, LinkedIn, Google Maps. Az úgynevezett két kattintásos megoldást 
használjuk. Más szóval, amikor meglátogatja webhelyünket, először a 

személyes adatok nem kerülnek továbbításra a bővítmények szolgáltatóira. 
A bővítmény szolgáltatója felismerhető az első betű vagy a logó feletti 

jelölésen. Lehetőséget adunk arra, hogy közvetlenül a gomb 
megnyomásával kommunikáljon a plug-in szolgáltatójával. Csak akkor, ha 

rákattint a kijelölt mezőre és aktiválja azt, a plug-in szolgáltató megkapja az 
online szolgáltatásunk megfelelő webhelyére vonatkozó információkat. 

Ezenkívül a nyilatkozat „Általános adatok és információk gyűjtése” alatt 
említett adatokat továbbítják. A Facebook és a Xing esetében a 

németországi szolgáltatók szerint az IP-cím a gyűjtés után azonnal 
névtelenné válik. A plug-in aktiválásával a személyes adatokat a megfelelő 

plug-in szolgáltatóhoz továbbítja és ott tárolja (az USA-beli szolgáltatókkal 
az USA-ban). Mivel a plug-in szolgáltató elvégzi az adatgyűjtést, különösen 

cookie-k segítségével, javasoljuk, hogy törölje az összes cookie-t, mielőtt a 

böngésző biztonsági beállításain keresztül rákattint a szürkés dobozra. 
 



 

  
  

 

 

Nincs hatásunk az összegyűjtött adat- és adatfeldolgozási műveletekre, és 
nem ismerjük az adatgyűjtés teljes körét, a feldolgozás célját, a megőrzési 

időszakokat. Nincsenek információink a plug-in szolgáltató által gyűjtött 
adatok törlésére. 

 
A plug-in szolgáltató az Önről gyűjtött adatokat felhasználási profilként 

tárolja, és azokat reklámozás, piackutatás és / vagy weboldaltervezés 
céljára használja fel. Ez az értékelés különösen a nem-bejelentkezett 

felhasználók számára történik a szükséglet alapú reklám bemutatásához és 
a szociális hálózat többi felhasználójának tájékoztatásához 

tevékenységeinkről honlapunkon. Joga van, hogy tiltakozzon ezeknek a 
felhasználói profiloknak a kialakításával szemben, és ennek érdekében 

kapcsolatba kell lépnie a megfelelő plug-in szolgáltatóval. A bővítmények 
lehetővé teszik számunkra, hogy kommunikáljunk a szociális hálózatokkal és 

más felhasználókkal, hogy javíthassuk ajánlatainkat, és érdekesebbé tegyük 

Önnek, mint felhasználónak. 
 

Az adatátvitel függetlenül attól történik, hogy van-e fiókja a plug-in 
szolgáltatónál, és be van-e jelentkezve. Ha be van jelentkezve a plug-in 

szolgáltatóba, az általunk gyűjtött adatok közvetlenül a meglévő fiókjához 
kerülnek a plug-in szolgáltatóval. Ha megnyomja az aktivált gombot és 

például, ha összekapcsolja az oldalt, a plug-in szolgáltató ezt az információt 
tárolja a felhasználói fiókjában, és nyilvánosan osztja meg az ismerőseivel. 

Javasoljuk, hogy rendszeresen jelentkezzen be a szociális hálózat használata 
után, de különösen a gomb aktiválása előtt, mivel ez megakadályozza, hogy 

a plug-in szolgáltatóval hozzárendelje a profilját. 
 

Az adatgyűjtés céljáról és terjedelméről, valamint a plug-in szolgáltató által 
végzett feldolgozásról bővebben az alábbi szolgáltatók adatvédelmi 

nyilatkozatában olvashat. Itt további információkat talál a magánélet 

védelmének jogairól és beállításairól. 
 

A megfelelő plugin-szolgáltatók és URL-címek adatai az adatvédelmi 
értesítéseikkel: 

 
a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; 

http://www.facebook.com/policy.php; 
http://www.facebook.com/help/186325668085084, 

http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications 
http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo.  

Facebook hat sich dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen, 
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 

  
b) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 

94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. 

Google hat sich dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen, 
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.  

https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework


 

  
  

 

 

c) Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, DE; 
http://www.xing.com/privacy. 

  
d) LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 

94043, USA; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn hat sich 
dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-

US-Framework.  
 

 
YouTube-videók integrálása 

 
A YouTube-videókat online kínálatunkban szerepeltettük, melyeket a 

http://www.YouTube.com címen tárolnak, és amelyek közvetlenül a 
weboldalunkról játszhatók le. Ezek mindegyike integrálva van a "kiterjesztett 

adatvédelmi módba", ha nem adja át az Ön adatait felhasználóként a 

YouTube-ra, ha nem játszik le a videókat. A (2) bekezdésben említett adatok 
csak a videók lejátszásakor kerülnek továbbításra. Nincs hatásunk az 

adatátvitelre. 
 

A webhely meglátogatásával a YouTube megkapja a webhelyünk megfelelő 
aloldalát elérő információkat. Ezenkívül a nyilatkozat „Általános adatok és 

információk gyűjtése” alatt említett adatokat továbbítják. Ez annak ellenére 
történik, hogy a YouTube olyan felhasználói fiókot biztosít, amelyre 

bejelentkezett, vagy nincs felhasználói fiók. Amikor bejelentkezett a Google-
ba, az adatait közvetlenül a fiókjához rendelik. Ha nem kívánja társítani a 

profilt a YouTube-on, ki kell jelentkeznie a gomb aktiválása előtt. 
A YouTube tárolja adatait felhasználási profilként, és azokat hirdetés, 

piackutatás és / vagy webhelyének testreszabása céljából használja. Ez az 
értékelés különösen (még azok számára is, akik nem jelentkeztek be) 

végeznek megfelelő hirdetést, és tájékoztatják a szociális hálózat többi 

felhasználóját a honlapunkon végzett tevékenységükről. Joga van ahhoz, 
hogy tiltakozzon e felhasználói profilok létrehozásával szemben.  

 
Az adatgyűjtés és a YouTube-on történő feldolgozás céljával és 

terjedelmével kapcsolatos további információkért olvassa el az adatvédelmi 
irányelvet. További információt a jogairól 

és adatvédelmi beállításairól itt talál: 
https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy. A Google feldolgozza az Ön 

személyes adatait az Egyesült Államokban és benyújtotta az EU-USA 
Adatvédelmi Pajzsához, https://www.privacyshield.gov/EU-US 

keretrendszerhez. 
 

Adatvédelmi irányelvek a tawk.to használatához  
 

A vezérlő integrálta a tawk.to összetevőt ezen a honlapon. A Tawk.to egy élő 

támogató ügyfélszolgálati szoftver, amely lehetővé teszi, hogy valós idejű 

http://www.xing.com/privacy


 

  
  

 

közvetlen kommunikációt (úgynevezett élő csevegést) hozzon létre saját 

webhelyének látogatóival. A Tawk.to-t a litván (EU) székhelyű tawk.to (SMS  
 

SIA) üzemelteti, # 6 - 8 Tirgoņu iela, Rīga, Lettország, LV-1050. A 
magánélete fontos a tawk.to nak. Az adatvédelmi irányelvet itt tekintheti 

meg: https://www.tawk.to/privacy-policy/. 
 

A tawk.to összetevő cookie-t állít fel az érintett informatikai rendszerében. A 
tawk.to cookie segítségével pszeudonimizált felhasználói profilok hozhatók 

létre. Az ilyen pszeudonimizált használati profilokat a vezérlő használhatja a 
látogatói viselkedés elemzésére, valamint az élő chat-rendszer megfelelő 

működésének elemzésére és fenntartására. Az elemzés az ajánlatunk 
javítására is szolgál. A tawk-komponensen keresztül gyűjtött adatok nem 

használhatók az érintett azonosítására anélkül, hogy először megkapnák az 
érintett konkrét kifejezett hozzájárulását. Ezeket az adatokat nem 

kombinálják a személyes adatokkal vagy más, azonos álnevet tartalmazó 

adatokkal. 
Az érintett személy bármikor megakadályozhatja a cookie-k webhelyünkön 

történő beállítását, a használt internetböngésző megfelelő beállításával és 
így ellentmond a cookie-k állandó beállításának. A használt internetböngésző 

ilyen beállítása megakadályozná azt is, hogy a tawk.to komponens cookie-t 
állítson be a tárgy információs rendszerén. Ezenkívül a tawk.to összetevő 

által már beállított cookie bármikor törölhető az internetböngészőn vagy más 
szoftvereken keresztül. 

 
A feldolgozás jogi alapja 

 
6. cikk. A GDPR cégünk a feldolgozási műveletek jogi alapjaként szolgál, 

amelyben egy adott feldolgozási célhoz hozzájárulást kapunk. Ha a 
személyes adatok feldolgozása olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, 

amelynek az érintett az érintett, mint például az áruforgalomhoz vagy 

bármely más szolgáltatás vagy ellenszolgáltatás nyújtásához szükséges 
feldolgozási műveletek esetében, a feldolgozásnak az alábbiak szerint kell 

történnie: 6. cikk.b DSGVO. Ugyanez vonatkozik a szerződéskötést 
megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges feldolgozási 

műveletekre, például termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatos 
vizsgálatok esetén. Ha cégünk olyan jogi kötelezettség alá tartozik, amely a 

személyes adatok feldolgozását írja elő, mint például az adózási 
kötelezettségek teljesítése, a feldolgozás a 6. cikk I. c DSGVO. Ritkán 

előfordulhat, hogy a személyes adatok feldolgozása az érintett vagy más 
természetes személy alapvető érdekeinek védelme érdekében szükséges. Ez 

lenne a helyzet, ha például a helyiségünk látogatója megsérült, és a nevét, 
életkorát, egészségbiztosítását vagy egyéb létfontosságú információt át kell 

adni egy orvosnak, kórháznak vagy más harmadik félnek. Ezután a 
feldolgozás a 6. cikk (1) bekezdésén alapulna. Végső soron a feldolgozási 

műveletek a 6. cikk (1) bekezdésén alapulhatnak. Azok a feldolgozási 

műveletek, amelyek nem tartoznak a fenti jogalapok valamelyikébe, ha a 
feldolgozás cégünk vagy harmadik fél jogos érdekeinek védelméhez 

https://www.tawk.to/privacy-policy/


 

  
  

 

szükséges, kivéve, ha az érintett személy érdekei, alapvető jogai és alapvető 

szabadságai érvényesülnek. Az ilyen feldolgozási műveletek különösen 
megengedettek, mivel az európai jogalkotó kifejezetten említette őket.  

 
Tekintetben úgy ítélte meg, hogy jogos érdeke feltételezhető, ha az érintett 

az adatkezelő ügyfele (a DSGVO 47. preambulumbekezdése, második 
mondata). 

 
 

Az adatkezelő vagy egy harmadik fél által végzett feldolgozás 
jogszerű érdeke A személyes adatok feldolgozása a 6. cikk alapján 

történik. f DSGVO, jogos érdekünk a mi megvalósításunk 
Üzleti tevékenység a munkavállalók és részvényeseink jóléte érdekében. 

 
A személyes adatok tárolásának időtartama 

 

A személyes adatok tárolásának időtartamának kritériuma a vonatkozó 
törvényes megőrzési idő. A határidő lejárta után a megfelelő adatokat 

rutinszerűen törlik, ha már nem kötelesek a szerződés teljesítésére vagy 
szerződés megindítására. 

 
A személyes adatok nyújtására vonatkozó jogi vagy szerződéses 

rendelkezések; A szerződés megkötésének szükségessége; Az 
érintett kötelezettsége a személyes adatok megadására; a nem 

teljesítés lehetséges következményei 
 

Tisztázzuk, hogy a személyes adatok nyújtása részben törvény által 
megkövetelt (például adózási szabályok), vagy szerződéses 

megállapodásokból (például a vállalkozó részleteiből) származhat. Néha 
szükség lehet arra, hogy olyan szerződést kössenek, amely szerint az 

érintett személy személyes adatokat bocsát rendelkezésre, amelyeket 

később feldolgoznunk kell. Például, az érintettnek személyes adatokat kell 
megadnia, amikor cégünk szerződést köt vele. A személyes adatok 

megadása elmulasztása azt jelentené, hogy az érintett személyrel kötött 
szerződés nem zárható le. Mielőtt az érintettet az érintett adta volna meg, 

az érintett az adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat. Adatvédelmi 
tisztviselője eseti alapon tájékoztatja az érintettet arról, hogy a személyes 

adatok nyújtását törvény vagy szerződés írja-e elő, vagy a szerződés 
megkötéséhez szükséges, ha a személyes adatok közlésére vonatkozó 

kötelezettség és a személyes adatok nem nyújtásának következménye van. 
 

Adatvédelmi irányelveink módosítása 
 

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy megváltoztassuk ezt az Adatvédelmi 
irányelvet, hogy megfeleljen a hatályos jogszabályi előírásoknak, illetve 

hogy az Adatvédelmi irányelvekben bármilyen változtatást hajtson végre, 

például új szolgáltatások bevezetésekor. Az új látogatásra az új adatvédelmi 
irányelv vonatkozik. 



 

  
  

 

 

Profil Alsace S.A.S  
Zone Industrielle Kiesweg  

F-67630 Niederlauterbach 
 

Tel. : +33 (0) 388 946 888  
Fax : +33 (0) 388 946 885  

E-mail : info@profilalsace.com  
Weboldal : www.profilalsace.com 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
             
   
 
 

 
      

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

  
  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



 

  
  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 


