
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

Az AUCHAN Magyarország Kft. (székhelye: 2040 Budaörs, Sport utca 2-4., cégjegyzékszáma: 13-09-

165237), mint adatkezelő (a továbbiakban: Auchan) az Auchan Bizalomkártya Program (a 

továbbiakban: Program) Résztvevőit, mint érintetteket (a továbbiakban: Résztvevők) az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) szerint a 

személyes adataik kezeléséről és felhasználásáról (a továbbiakban együttesen: Adatkezelés) az 

alábbiak szerint tájékoztatja. Az Auchan a jelen tájékoztató szerinti Adatkezelést a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) által vezetett Adatvédelmi Nyilvántartásba 

bejelenti. Az Auchan az Adatkezelés során adatfeldolgozót vehet igénybe azzal, hogy a mindenkori 

adatfeldolgozó személyét az Adatvédelmi Nyilvántartásba bejelenti. 

A Résztvevők tudomásul veszik, hogy az adatszolgáltatásuk önkéntes és az Adatkezelés jogalapja az 

általuk a Programba való belépéssel adott előzetes és kifejezett hozzájárulás. Tudomásul veszik 

továbbá, hogy a Bizalomkártya Igénylés során megadott személyes adataikat, valamint a vásárlási 

szokásaikról szóló adatokat az Auchan a Program időtartama alatt határozatlan ideig, de legkésőbb a 

hozzájárulásuk visszavonásáig kezeli. A Résztvevők tudomásul veszik, hogy a Programból való végleges 

kilépést az Adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásának kell tekinteni, valamint a Bizalomkártya 

Igénylő Adatlapon (a továbbiakban: Adatlap) kötelezőként kitöltendő bármely személyes adatuk 

kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulásuk visszavonása vagy korlátozása a Programból 

való kilépési szándék kifejezésének tekintendő. 

Az Adatkezelés a Programhoz kapcsolódik, valamint marketing célokat szolgál, beleértve a piackutatást, 

a hírlevél küldést és a direktmarketinget is. Az Adatkezelés céljai: 1. Program adatbázisába történő 

felvétel; 2. az Auchanban elérhető termékekről és szolgáltatásokról szóló tájékoztatók és ajánlatok 

küldése; 3. Az Auchan Csoporthoz tartozó vállalkozások (Oney, Immochan) és az Auchan partnereinek 

termékeiről és szolgáltatásairól szóló tájékoztatás; 4. piackutatási célú megkeresések.  

A Résztvevők a Bizalomkártya Igényléssel, azaz személyes adataik Programban történő megadásával 

kifejezett hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy az Auchan a személyes adataikat és a vásárlási 

szokásaikról szóló adatokat a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje, illetve személyes 

adataikat az Auchan Csoporthoz tartozó vállalkozások (Oney, Immochan), valamint az Auchan üzleti 

partnerei részére továbbadja (az adatok esetleges értékesítésére is kiterjedően), illetve a mindenkor 

bejelentett adatfeldolgozónak átadja. A Résztvevők tudomásul veszik, hogy a fenti címzettek csak 

lehetséges adatkezelők, részükre az adattovábbítás nem automatikus.  A Résztvevők az Adatlapon 

külön adhatják hozzájárulásukat ahhoz, hogy az Auchan, illetve fent leírt partnerei közvetlen 

üzletszerzés útján részükre reklám,- piackutatási és egyéb küldeményeket, valamint hírleveleket 

továbbítsanak. 

A Résztvevők, mint érintettek az Adatkezelésről az Auchantól tájékoztatást kérhetnek, valamint 

kérhetik a kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, törlését, zárolását, az Adatkezelés ellen 

tiltakozhatnak, valamint bíróság előtt jogorvoslattal élhetnek, illetve a NAIH eljárását 

kezdeményezhetik. Az Adatkezeléshez, a reklám továbbításához, a piackutatásban való részvételhez és 

a hírlevél küldéshez való hozzájárulás bármikor, ingyenesen és indokolás nélkül együttesen vagy külön-

külön is visszavonható. Az Adatkezelő elérhetőségei: Auchan Magyarország Kft. Innovációs 



Igazgatóság, postacím: 2040 Budaörs, Sport utca 2-4; telefon: Auchan InfoCenter: +36 80 10 90 10; e-

mail: bizalomkartya@auchan.hu, lemondás esetén: lemondom@auchan.hu. A lemondás a címzett 

reklámküldeménynek nem minősülő reklám és vagy akciós újságokat, katalógusokat stb. nem érinti.  

Abban az esetben, ha a lemondás, illetve korlátozás a Programból való kilépést is eredményezi, az ezzel 

kapcsolatos ügyintézés az Auchan Áruházak vevőszolgálatain vagy az InfoCenter +36 80 10 90 10 – es 

telefonszámán történhet. A Résztvevők tudomásul veszik, hogy az Auchan az egyes lemondások 

regisztrálását – technikai okok miatt – 30 (harminc) napos átfutási idővel tudja vállalni. Az 

Adatkezeléssel kapcsolatos további információk közzététele a www.bizalomkartya.auchan.hu 

weboldalon történik. 
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AJÁNLATOK, HÍRLEVELEK, ÉRTESÍTÉSEK 

Kérjük, hogy amennyiben élni kíván az alábbi lehetőségekkel, azokat jelölje be x-szel: 

 Hozzájárulok ahhoz, hogy az Auchan Magyarország Kft. az általam megadott címre tájékoztatást 

küldjön 

Az Auchanban elérhető termékekről és szolgáltatásokról  □ 
 
Hozzájárulok ahhoz, hogy az Auchan Magyarország Kft., vagy az általa megbízott vállalkozás 
piackutatási céllal megkeressen.       □ 
 
Az Auchan Csoporthoz tartozó vállalkozások (Oney, Immochan) és az Auchan partnereinek 
termékeiről, szolgáltatásairól       □ 

 

Aláírásommal igazolom, hogy az Auchan Bizalomkártya Program részvételi feltételeit és a személyes 

adataim felhasználásról szóló Adatvédelmi Tájékoztatót megismertem, megértettem, és azok tartalmát 

teljes mértékben elfogadtam, az általam itt megadott adatok a valóságnak megfelelnek. 

Dátum*: □□□□ □□ □□    Aláírás*:  

*Kötelező kitölteni 


