
ADATKEZELÉSI 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 és a 2016/679/EU rendelet (általános adatvédelmi rendelet) szerint a személyes adataik kezeléséről és 

felhasználásáról (a továbbiakban együttesen: Adatkezelések) az alábbiak szerint tájékoztatja. Az Auchan a jelen tájékoztató 

szerinti Adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) által 2018. május 25-ig vezetett 

Adatvédelmi Nyilvántartásba bejelentette, és a nyilvántartás számai: NAIH-78825/2014; NAIH-109229/2016; NAIH-

109230/2016. Az Auchan az Adatkezelések során folyamatos mentés, archiválás, vásárlói szegmensek alkotása, leíró és a 

vásárlói szokásokat illető prediktív analitika tevékenységek elvégzésére adatfeldolgozókat vehet igénybe azzal, hogy a 

mindenkori adatfeldolgozó személyéről az érintettek az www.auchan.hu/adatfeldolgozo webcímen találnak információt. Az 

Auchan által kezelt adatokhoz az Auchan azon munkavállalói és az Auchan által egyéb jogviszony alapján foglalkoztatott 

személyek férhetnek hozzá, akiknek ez a munka – vagy egyéb szerződésükből, az irányadó jogszabályokból, az Auchan-nál 

irányadó vállalati szabályozásból fakadó kötelezettségeik teljesítéséhez szükséges.  

Az adatszolgáltatás önkéntes, és az Adatkezelések jogalapja az egyes adatkezelések tekintetében a résztvevők által 

külön-külön megadható előzetes és kifejezett hozzájárulásuk. A résztvevők a jelen adatlapon megadott bármelyik 

hozzájárulásukat bármikor külön-külön, vagy együttesen is visszavonhatják a lenti elérhetőségek bármelyikén. A 

résztvevők részéről a Programból való kilépési szándékot rögzítő nyilatkozat vagy a Program során történő 

adatkezeléshez adott, vagy az általa megadott valamennyi hozzájárulás együttes visszavonása a Programból való 

kilépést eredményezi. Egy hozzájárulás visszavonása a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végzett adatkezelés 

jogszerűségét nem érinti.  

A Programba való belépésnek és a kedvezmények igénybe vételének a papíralapú Bizalomkártya Igénylő Adatlapon illetve 

a www.bizalomkartya.auchan.hu weboldalon  (a továbbiakban együtt: Adatlap) az általános adatkezelésre vonatkozó rubrika 

kitöltésével és a papíralapú Bizalomkártya Igénylő Adatlap kitöltése esetén a résztvevő aláírásával megadott hozzájárulása 

valamint az Adatlapon kötelezőként feltüntetett adatok megadása elengedhetetlen feltételei. A Programba belépett 

résztvevőkről az Auchan az Adatlapon kötelezően és önkéntesen megadott adatokat az Auchan Bizalomkártya személyes 

célú használatának biztosítása, a kedvezmények nyújtása, a Program adminisztrációja, és a résztvevő azonosítása céljából 

kezeli.  

Amennyiben a résztvevők adatkezelésenként ehhez külön hozzájárulnak a lenti „Értesítések, megkeresések” részben szereplő 

további opcionális nyilatkozatok megtételével, az Auchan ezen felül a fentiekben megjelölt és a Bizalomkártya használata 

során keletkezett tranzakciós adatokat kezeli elektronikus és postai direkt marketing tevékenység végzése céljából (azaz ezen 

adatok felhasználásával általános vagy testreszabott, saját és más harmadik személyek termékeire, szolgáltatásaira és 

tevékenységére vonatkozó ajánlatainak és egyéb reklámok, hírlevelek, tájékoztatás rendszeres küldése céljából), és 

piackutatási célból is. Külön marketing célú hozzájárulás hiányában az Auchan a vásárlási adatokat csak az érintett személyek 

azonosítására alkalmatlan módon, statisztikai célra használja csak fel és nem kapcsolja a vásárlással érintett 

Bizalomkártyához, vagy annak tulajdonosához. 

Az Auchan a résztvevők által az alábbiakban megadott személyes adataikat, valamint a vásárlási szokásaikról szóló adatokat 

legfeljebb a Program időtartama alatt, az adatkezelési cél megszűnéséig, vagy az érintettek adott hozzájárulásának 

visszavonásáig kezeli (attól függően, hogy melyik a korábbi); és ezt követően az adatok törlésére, álnevesítésére, vagy 

statisztikai célú felhasználás érdekében anonimizálásukra kerül sor. Az Auchan Programból való végleges kilépés a 

Programban való részvételhez szükséges adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásának tekinti. Az Auchan az Adatlapon 

kötelezőként kitöltendő bármely személyes adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonását, vagy az 

adatok bármelyikének törlésének kérését az Auchan a Programból való kilépésként és az azzal járó adatkezeléshez adott 

hozzájárulás visszavonásaként kezeli.   

A Résztvevők, mint érintettek az Adatkezelésekről az Auchantól az alábbi elérhetőségeken bármikor tájékoztatást kérhetnek, 

kérelmezhetik a rájuk vonatkozó adatokhoz való hozzáférést (ideértve azt a lehetőséget is, hogy a Résztvevő elkérje a vele 

kapcsolatban kezelt adatok másolatát is), kérhetik adataik helyesbítését (ideértve a hiányos adatok kiegészítését is), bizonyos 

korlátok között kérhetik bármely adatuk törlését (ezt az Auchan megtagadhatja, ha pl. az adott adatra őt terhelő jogi 

kötelezettség teljesítéséhez szüksége van), kérhetik az adatkezelés korlátozását (ha pl. a résztvevő vitatja az adatok 

pontosságát, vagy jogellenes adatkezelés esetén a résztvevő ellenzi az adatok törlését), illetve gyakorolhatják 



 

 

 

adathordozhatósághoz való jogukat is (azaz kérhetik a rájuk vonatkozó adatok kiadását vagy más adatkezelő részére történő 

továbbítását). 

Az Adatkezelő elérhetőségei: Auchan Magyarország Kft. Innovációs Igazgatóság, postacím: 2040 Budaörs, Sport utca 2-

4; e-mail: bizalomkartya@auchan.hu. 

A résztvevőnek jogai sérelme esetén célszerű egyeztetést kezdeményeznie az Auchan-nal, és amennyiben ez nem vezet 

eredményre, vagy a résztvevő ezt nem kívánja, jogosult bírósághoz vagy panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulnia. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén a bíróság soron kívül jár el, és 

a résztvevő dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg. A NAIH 

elérhetőségei: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; telefonszám: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-

mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: naih.hu. 

A lemondás a címzett reklámküldeménynek nem minősülő, személyes adatok kezelésével együtt nem járó tevékenység során 

terjesztett reklám és vagy akciós újságokat, katalógusokat stb. nem érinti. A Programból való kilépés esetén kérjük, hogy ezt 

a résztvevők az Auchan Áruházak vevőszolgálatain személyesen, vagy a bizalomkartya@auchan.hu e-mailcímre küldött e-

maillel intézzék. Az Auchan az egyes lemondások feldolgozását – technikai okok miatt – 30 (harminc) napos átfutási idővel 

tudja vállalni. Az Adatkezeléssel kapcsolatos további információk közzététele a www.bizalomkartya.auchan.hu weboldalon 

történik. 

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, továbbá hozzájárulok ahhoz, hogy az Auchan Magyarország Kft. a 

Bizalomkártyám használata során keletkezett, a vásárlásaimmal és vásárlói szokásaimmal kapcsolatos adatokat a fenti 

tájékoztatóban írtak szerint az általam megadott egyéb adatokkal együtt kezelje. 

Dátum*: □□□□ □□ □□    Aláírás*:  

*Kötelező kitölteni 

 

ÉRTESÍTÉSEK, MEGKERESÉSEK 

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

Hozzájárulok ahhoz, hogy az Auchan az általam megadott elérhetőségeimre hírlevelet és általános, vagy a korábbi 

vásárlásaim alapján testreszabott ajánlatokat küldjön az Auchannál vagy a partnereinél elérhető termékekről és 

szolgáltatásokról.   □ 

 

Hozzájárulok ahhoz, hogy az Auchan vagy az általa megbízott vállalkozás piackutatási céllal megkeressen. 

      □ 
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