
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ - Auchan Ajándékkártya igényléséhez 

 

Tisztelt Vásárlónk, Partnerünk! 

Az Auchan ajándékkártya honlapon keresztül történő megrendelése során a megrendelőnek 

kapcsolattartói adatokat kell megadni, melyek tekintetében az Auchan Magyarország Kft. 

adatkezelőnek minősül, ezért a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében 

történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül 

helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet („GDPR”) 13. cikk (1)-(2) bekezdései alapján az alábbi 

adatkezelési tájékoztatást adjuk: 

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben nem a webes felületen megadott kapcsolattartó tölti ki az ott 

található megrendelőt, kérjük, hogy az jelen tájékoztatót ismertessék a kapcsolattartó személlyel.  Az 

Auchan munkatársa az első kapcsolatfelvétel alkalmával a kapcsolattartótól megtudakolja, hogy a 

tájékoztatásra sor került-e, amennyiben nem, a tájékoztatást a GDPR 14. cikk (3) bekezdés b) pontja 

alapján nyújtja. 

AZ ADATKEZELŐ ÉS KÉPVISELŐINEK NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGE 

AUCHAN Magyarország Kft.  

● székhely: 2040 Budaörs, Sport utca 2-4; 

● cégjegyzékszám: 13-09-165237; adószám: 13338037-2-44 

● postai cím: 2040 Budaörs, Sport utca 2-4. e-mail cím: adatvedelem@auchan.hu 

● honlap cím: www.auchan.hu, telefonszám: Auchan InfoCenter: +36 80 10 90 10 

 

AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ NEVE, ELÉRHETŐSÉGEI 

● dr. Csekő Katalin  

● postai címe: 2040 Budaörs, Sport utca 2-4. 

● e-mail cím: k.cseko@auchan.hu 

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA  

A személyes adatkezelés célja az Auchan és a Szerződéses Partner között létrejött szerződés teljesítése 

érdekében az Auchan és a partner közötti hatékony kapcsolattartás. 

 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, vagyis az adatkezelő, 

jogos érdeke. 

Az Auchan által, az adatkezelés tekintetében lefolytatott érdekmérlegelési teszt eredménye azt mutatja, 

hogy nem élveznek elsőbbséget az érintettek alapvető jogai és szabadságai az adatkezelő jogos 

érdekével szemben, ugyanis az Auchan, mint Adatkezelő számára feltétlenül szükséges az, hogy a 

Szerződéses Partnerrel fennálló szerződéses jogviszonya, megrendelés teljesítése érdekében az 

Auchan és a megrendelő kapcsolattartója közötti operatív tevékenység érdekében közvetlen kapcsolat 

legyen, így a szükséges egyeztetések az Adatkezelő és a Szerződéses Partner között gördülékenyen 

megtörténhessenek. A gördülékeny kapcsolattartás pedig elengedhetetlen a szerződés teljesítéséhez. 

 

AZ ÉRINTETT SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI 

https://bizalomkartya.auchan.hu/www.auchan.hu


 

A kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit (e-mailcím, telefonszám – ebből az e-mail megadása kötelező, 

a telefonszám az egyszerűbb kapcsolattartás érdekében opcionálisan megadható), továbbá az igénylő 

cég neve mint az érintett munkahelyére vonatkozó információ. 

 

AZ ADATOK CÍMZETTJEI, A CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI 

Az Adatkezelő az e-mailben történő kapcsolattartás esetén az adatkezelő levelezőrendszere 

tekintetében a G Suite (üzleti Gmail) tekintetében a Google LLC (USA) továbbá az Auchan 

cégcsoport levelezőrendszerét üzemeltető AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, S.A. (székhelye: 

59170 Croix, Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, Franciaország) adatfeldolgozónak minősül. 

 
A webes űrlap használata kapcsán a weboldal üzemeltetését ellátó Compass Web & Media Kft. 9700 

Szombathely, Kossuth Lajos utca 23. info@compassweb.hu +36703144446 adatfeldolgozónak 

minősül. 

 

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA 

A szállítólevél átvételét követően az Auchan részéről az ajándékkártyák aktiválása céljából 

történő megkeresést követően a kapcsolattartói adatokat 15  munkanapon belül töröljük. 
 

AZ ADATOKHOZ HOZZÁFÉRÉSI JOGOSULTSÁGGAL RENDELKEZŐK KÖRE 

Az adatokhoz az ajándékkártyák megrendelésében és kiküldésében résztvevő és a weboldal 

fejlesztésével és karbantartásával foglalkozó online marketing managerek jogosultak hozzáférni. 

 

ÉRINTETTI JOGOK 

Az Auchan a Tájékoztatóban meghatározott személyes adatok kezelése kapcsán, a jogos érdek 

jogalapra és az adatkezelés jellegére tekintettel az alábbi érintetti jogokat biztosítja: 

1. Hozzáféréshez és tájékoztatáshoz való jog 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad arról, hogy adatainak kezelése folyamatban van-e. 

Amennyiben igen, az Adatkezelő a hozzáférés biztosítása mellett tájékoztatja az érintettet a kezelt 

adatok kategóriáiról, az adatkezelés céljáról, az adatkezelés címzettjeiről, vagy a címzettek 

kategóriájáról, az adatok tárolásának időtartamáról, vagy az időtartam meghatározásának 

szempontjairól, az érintetti jogok gyakorlásáról, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatósághoz (NAIH) történő panasz bejelentési jogról, az adatok forrásáról, valamint az automatizált 

döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is. Az Európai Unión, illetve az Európai Gazdasági 

Térségen kívülre történő adattovábbítás esetén az érintett tájékoztatást kap az adattovábbítással 

kapcsolatban biztosított megfelelő garanciákról is. 

2. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy adatai helyesbítését kérje az Adatkezelőtől azok pontatlansága esetén. 

Amennyiben az Adatkezelő által kezelt személyes adatok helyesbítése szükséges, úgy az érintett 

írásban (postai úton, vagy e-mailen keresztül) kérheti az adatok helyesbítését a helyes adat 

megjelölésével.  

Az érintett köteles az Adatkezelő által kezelt bármely személyes adatában bekövetkezett változást az 

Adatkezelőnek írásban (postai úton vagy e-mailen keresztül) haladéktalanul, de legkésőbb a változást 

követő 5 napon belül bejelenteni. Amennyiben az Adatkezelő a jelen értesítés elmaradása vagy 

késedelmes teljesítése miatt nem, vagy nem megfelelően tudja valamely jogszabályon alapú 

kötelezettségüket teljesíteni, úgy az abból eredő minden kárért az érintett felel. 



3. Tiltakozáshoz való jog 

Saját helyzetével kapcsolatos okból az érintett bármikor tiltakozhat személyes adatainak jogos érdeken 

alapuló kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatok nem 

kezelhetők tovább, kivéve, ha az Auchan bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan, az ő oldalán fellépő 

jogos érdek indokolja, amely elsőbbséget élvez az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival 

szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez 

kapcsolódnak.  

4. Törléshez való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá 

vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó 

személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje a GDPR 17. cikk a) és c)-e) pontjaiban 

meghatározott esetekben, vagyis: 

● a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más 

módon kezelték; 

● az érintett a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget 

élvező jogszerű ok az adatkezelésre, 

●  a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

● a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 

 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha  

● az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát; 

● az adatkezelés jogellenes; 

● az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett 

igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 

● az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen. 

  

Az Adatkezelő minden esetben 30 napon belül válaszol a fentebb felsorolt jogai gyakorlásával 

kapcsolatos megkeresésekre. 

 

6. AZ ADATVÉDELMI FELÜGYELETI HATÓSÁGHOZ, BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS 

JOGA 

Az érintettek jogorvoslati lehetőséggel, panasszal élhetnek az adatkezeléssel kapcsolatosan a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), melynek elérhetőségei az alábbiak: 

-postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

-cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

-telefonszám: +36 (1) 391-1400 

- fax: +36 (1) 391-1410 

- e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu 

- honlap: http://naih.hu 

Tisztelettel, Auchan Magyarország Kft.  
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