
 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

A koronavírus járvány második hulláma kapcsán bevezetett életkori korlátozások 

ellenőrzéséhez  

 

 

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 

484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 9/A. § (1) bekezdésének a) pontja alapján saját és családja 

érdekében a 65. életévét betöltött személy a napi fogyasztási cikket értékesítő 

élelmiszerüzletet hétfőtől péntekig 9.00 óra és 11.00 óra közötti időben, szombaton és 

vasárnap 8.00 óra és 10.00 óra közötti időben látogathatja. A Korm. rendelet 9/A.§ (2) 

bekezdése alapján az  élelmiszerüzletben, (...) hétfőtől péntekig 9.00 óra és 11.00 óra közötti 

időben, szombaton és vasárnap 8.00 óra és 10.00 óra közötti időben az ott foglalkoztatottak 

kivételével kizárólag az (1) bekezdés szerinti személy tartózkodhat. 

 

A Korm. rendelet 11. § b) pontja alapján a 8-10. § szerinti védelmi intézkedések (tehát a 9/A. 

szerinti is ide tartozik) betartatásáról az üzlet üzemeltetője köteles gondoskodni. 

 

Az életkori korlátozások ellenőrzésére tett intézkedések személyes adatok kezelésével 

járnak, ezért a GDPR 13. cikk (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapján az Auchan 

Magyarország Kft. (székhelye: 2040 Budaörs, Sport utca 2-4.; adatvédelmi tisztviselő: dr. 

Csekő Katalin, aki az adatvedelem@auchan.hu emailcímen és a vállalat postacímén elérhető)  

alábbi tájékoztatást adja: 

 

Mire számítsunk a korlátozás miatt? 

 

A fenti korlátozás alapján hétfőtől péntekig 9.00 óra és 11.00 óra közötti időben, 

szombaton és vasárnap 8.00 óra és 10.00 óra közötti időben kizárólag a 65 év feletti 

vásárlóink tartózkodhatnak az áruházban.  

 

Ezen időszakban az eladótérbe való belépést megelőzően, illetve az ott tartózkodás 

során szükséges lehet az életkor igazolása fényképes azonosító okmány 

felmutatásával. Az életkor megfelelő igazolásának hiányában munkatársaink az érintett 

személy belépését megtagadják, illetve megkérik, hogy ebben az időszakban ne tartózkodjon 

az eladótérben.  

 

Milyen célból és miért végezzük ezt az ellenőrzést?  

 

Az adatkezelés célja az áruházakat érintő korlátozásokkal kapcsolatos előírások 

érvényesítése. 

 

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján a fent hivatkozott 

rendeletben meghatározott  jogi kötelezettség teljesítése.  

 

Milyen adatokra vonatkozik ez és mennyi ideig tart? 
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Az ellenőrzés során adatokat nem rögzítünk, csak betekintés és annak alapján 

döntéshozatal történik. 

 

 

Kik vesznek részt ebben a folyamatban? 

 

Az ellenőrzést végző biztonsági szolgálat adatfeldolgozóként közreműködik a folyamatban. 

Arra vonatkozóan, hogy egyes telephelyeinken ezt melyik cég végzi, már az áruházba belépés 

előtt, a telekhatárokon és a vevőszolgálaton jól láthatóan kihelyezett, kamera piktogrammal 

ellátott tájékoztatóinkon megtekinthetik. 

 

Amennyiben az érintett életkor igazolásának megtagadása esetén nem működik együtt, az 

illetékes rendőrkapitányságot értesítjük. 

 

Milyen jogok illetik meg az érintetteket? 

Az érintetteket az adatkezelés jogalapja és jellege alapján az alábbi jogok illetik meg: 
 

Az érintetti jogok gyakorlására irányuló kérelmét kérjük, hogy az adatvedelem@auchan.hu e-
mailcímre  vagy postacímünkre küldje. 
 

Az érintett hozzáféréshez való joga  
 
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy 
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy a személyes 
adataihoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 

- Az adatkezelés célja;  
- Az érintett személyes adatainak kategóriái; 
- A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam 

meghatározásának szempontjai; 
- Azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat 

közölték vagy közölni fogják. ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a 
nemzetközi szervezeteket. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi 
szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást 
kapjon a továbbításra vonatkozóan a GDPR által előírt megfelelő garanciákról is; 

- Amennyiben az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető 
információ; 

- Az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok 
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok 
kezelése ellen; 

- A valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 
- Az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az 

esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen 
adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel 
jár.  

 
Az Auchan az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére kell 
bocsátania. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken 
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alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, 
az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, 
kivéve, ha az Érintett ezt másként kéri. Ez jelen esetben azt jelenti, hogy a felvételekből másolatot 
kérhet. A jog gyakorlása nem járhat más személyek jogainak sérelmével, vagyis más személyes adata 
ebben az esetben nem kérhető. Ez alól kivételt képez a rögzített hangfelvétel kiadása, melyet a 
fogyasztóvédelmi törvény vonatkozó rendelkezései alapján az érintett teljes terjedelmében 
meghallgathat vagy arról másolatot kérhet. 
 

Helyesbítéshez való jog  
 
Az érintett kérésére az Adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül helyesbítenie kell a rá vonatkozó 
pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelés céljának figyelembe vételével az érintett kérheti a 
hiányos személyes adatok kiegészítését is. Figyelembe véve az adatkezelés jellegét (nem rögzítünk 
adatot), a helyesbítés legfeljebb úgy értelmezhető, hogy ha az okmányon található születési dátumból 
az életkort tévesen állapították meg, az érintett kérheti, hogy az okmányát még egyszer tekintsék meg. 

 

Adatkezelés korlátozáshoz való jog  
 
Az Adatkezelő az érintett kérésére köteles korlátozni az adatkezelést az alábbi feltételek 
valamelyikének teljesülése esetén:  
- Az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett 

igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 
- Az adatkezelés jogellenes, az érintett ellenzi az adatok törlését, és törlés helyett az adatok 

felhasználásának korlátozását kéri;  
- Az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás addig tart, 

ameddig az Adatkezelő ezt ellenőrizni tudja;  
- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget 
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

 
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az alábbi 
célokból, illetve jogalapok alapján lehet kezelni:  
- az érintett hozzájárulásával,  
- az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből vagy  
- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy 

jogi személy jogainak védelme érdekében.  
Amennyiben az adatkezelés korlátozása feloldásra kerül az Auchan köteles erről az érintettet 
előzetesen tájékoztatni, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést. 

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog  
 

Az érintett kérésére az Auchan indokolatlan késedelem nélkül törli a rá vonatkozó személyes adatokat.   
Ezenkívül az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem 
nélküli törlésére, amennyiben: 
- A személyes adatokat jogellenesen kezelték;  
- Az érintett hozzájárulását visszavonta, feltéve hogy nincs más jogalap; 



- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 
adatkezelésre; 

- A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más 
módon kezelték;  

- Uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség írja elő a törlést. 
 
Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiek értelmében törölni köteles, 
az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével minden észszerűen 
elvárható lépést meg kell tennie – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy 
tájékoztassa az adatokat kezelő többi adatkezelőt arról, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban 
forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve 
másodpéldányának törlését. 
 
Tilos az adatokat törölni, amennyiben az adatkezelés:  
- a személyes adatok kezelését előíró, uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése 

érdekében szükséges;  
- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges (pl. az adatokra 

bírósági eljárásban, bizonyítékként való felhasználás céljából van szükség). 
- a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges; 
- közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból szükséges és a 

törlés lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné az adatkezelést; 
 
Figyelembe véve az adatkezelés jellegét (nem rögzítünk adatot), rögzített információ hiányában nem 
tudunk mit törölni. 

Jogorvoslathoz való jog  
 
Amennyiben úgy érzi, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban sérelem érte, kérjük, hogy 
a fenti email címen jelezze azt részünkre, és mindent elkövetünk annak orvoslása érdekében. 
 
Ettől függetlenül minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen valamelyik – különösen szokásos 
tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban lévő – 
felügyeleti hatóságnál a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsértése esetén. 
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:  

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság   
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11./ 1363 Budapest, Pf. 9. 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu    
Fentieken túl az Érintettet megilleti a bírósághoz fordulás joga is. 
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