
Tajékoztatás a Vink Plast Kft. Ügyfelei részére: 

A Vink 2020. november 29-én, vasárnap 01:00 órakor értesült egy adatvédelmi visszaélésről, ami egy 
zsaroló támadás miatt következett be. 

A Vink értesítette erről az adatvédelmi visszaélésről a Dán Adatvédelmi Hatóságokat, ahol a kiszervezett 
informatikai szolgáltatónk található. Továbbá, az egyéb lehetséges adatvisszaélések megfelelő 
kezelésének biztosítása érdekében, a Vink szintén tájékoztatta azoknak az országoknak az adatvédelmi 
hatóságait, amelyek olyan szervereket működtetnek, amik kommunikációs kapcsolatban állnak a 
kiszervezett informatikai szolgáltatónk által üzemeltetett szerverekkel, mivel ezek szintén veszélybe 
kerülhettek. 

A kockázat csökkentése érdekében a Vink megszüntette az összes veszélyeztetett informatikai szolgáltatás 
csatlakozását. A Vink az esettel kapcsolatban jelenleg is vizsgálatot folytat és kijelölt egy független 
törvényszéki szakértői szolgáltatót. A veszélyeztetett informatikai műveletek mindaddig felfüggesztve 
maradnak, amíg nem bizonyosodunk meg arról, hogy a problémát sikerült megfékezni. 

Ebben a korai szakaszban a személyes adatok sérülésének mértékét még nem lehet megállapítani. Ennek 
megállapítása a törvényszéki szolgáltató hatáskörébe tartozik. Jelenleg úgy tűnik, hogy a titkosított 
adatbázisunk információi nem kerültek veszélybe és a titkosított adatbázisból nem szivárogtak ki konkrét 
ügyféladatok. Ez azonban a jelenleg is folyamatban lévő törvényszéki vizsgálat tárgya és ezt a független 
szolgáltató a lehető leghamarabb ellenőrzi/igazolja. Amint a törvényszéki szolgáltató megosztja velünk 
jelentését, a Vink frissített értesítést ad ki az ügyfelek részére. 

A Vink betartja az Európai Általános Adatvédelmi Szabályokat, ahogy a vonatkozó személyes adatok 
megsértésével kapcsolatos nemzeti követelményeket is. Ez a közlemény annak biztosítására szolgál, hogy 
a Vink eleget tegyen a potenciálisan érintett személyek értesítésével kapcsolatos szükséges 
követelményeknek és hogy tájékoztassa őket arról, hogy a velük kapcsolatos információkhoz esetleg 
hozzáférhettek. 

A Vink-ügyfelek személyes- és pénzügyi adatainak megvédése számunkra az egyik legfontosabb prioritás. 
A Vink továbbra is együttműködik az állami ügynökségi partnerekkel azért, hogy mindent megtegyen 
annak érdekében, hogy a cégek adatai biztonságban maradjanak és hogy az ügy kielégítően lezárásra 
kerüljön. 

Amennyiben további kérdése van, forduljon telefonon a Vink adatvédelmi munkatársához a következő 
telefonszámon: +36 1 424 0380 
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