Nr.27.
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS FOLYAMATLEÍRÁS A „DIREKT MARKETING CÉLÚ”
ADATKEZELÉSRŐL

A ROSSMANN Magyarország Kereskedelmi Kft. (a továbbiakban Társaság vagy Adatkezelő) az
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) 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 (általános adatvédelmi
rendelet, a továbbiakban GDPR) előírásai szerint ezúton tájékoztatja Önt, jelen tájékoztatóval és
folyamatleírással az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről. A folyamatban való
részvétellel Ön, mint érintett a jelen folyamatleírás szerint válik az adatkezelés érintettjévé.
AZ ADATKEZELŐ PONTOS MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGEI:
Társaság neve:
Rövidített neve:
Székhelye:
Adószám:
Cégjegyzékszám:
Adatkezelő képviselője:
Adatvédelmi tisztviselő megbízás alapján:
Rózsa

ROSSMANN Magyarország Kereskedelmi Kft.
ROSSMANN Magyarország Kft.
2225 Üllő, Zsaróka út 8.
11149769
13-09-088090
Flórián László András ügyvezető
L Tender-Consulting Kft. képviseletében Bujáki

AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATÁNAK LEÍRÁSA:
Amennyiben a „ROSSMANN Wellness” elnevezésű hűségprogram Résztvevője a Kódfeltöltés során a
„Hozzájárulok, hogy a ROSSMANN elektronikus úton hírleveleken keresztül tájékoztasson az aktuális
és jövőbeni promócióiról, akcióiról.” szövegű jelölőnégyzetet is bejelöli, úgy ezzel kifejezetten
hozzájárul ahhoz, hogy adatai a Szervező direktmarketing adatbázisába bekerüljenek, és azokat a
Szervező – a Résztvevő esetleges tiltó nyilatkozatának kézhezvételéig – minden további
ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és
lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben („DM Adatkezelési tv.”) meghatározott
piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára a jövőben felhasználja. A Résztvevő a fentiek keretében
hozzájárul ahhoz is, hogy a Szervező a fent megjelölt célból elektronikus levelezés vagy azzal
egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz útján is elektronikus hirdetést küldjön részére a gazdasági
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grt.”),
illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Eker tv.”)
rendelkezéseinek megfelelően
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:
A Hűségprogram keretében önként megadott, illetve hozzájárulással felvett egyéb személyes adatok
vonatkozásában az adatkezelés célja, hogy a Szervező a megadott személyes adatokat direktmarketing
kommunikációs célra, azaz a Grt., az Eker tv., valamint a DM Adatkezelési tv. szabályainak megfelelő
tartalmú hirdetések (hírlevelek) küldése céljára (pl. a Résztvevőnek a Szervező promócióiról,
nyereményjátékairól való folyamatos tájékoztatása, stb., céljából,) felhasználja („Direktmarketing célú
adatkezelés”).
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:
a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása
KEZELT ADATOK KÖRE:

az online felületen történő regisztráció során megadott adatok: teljes név, e-mail cím, egyedi jelszó,
részvételi szabályzatban meghatározott vásárálst igazoló bizonylaton szereplő AP kód, lakcím,
ROSSMAN + kedvezménykártya száma

Nr.27.

AZ ADATKEZELÉS SORÁN AZ ADAT AZ ALÁBBI HARMADIK SZEMÉLYEK RÉSZÉRE, A MEGJELÖLT
JOGALAPPAL KERÜL TOVÁBBÍTÁSRA:
A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:
érintett hozzájárulásának visszavonásáig
AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL TÉNYE:
az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.
AZ ÉRINTETTI JOGGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK:
A Társaság tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az
alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:
 kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, azaz gyakorolhatja a GDPR 15. cikke
szerinti hozzáférési jogát,
 kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 kérheti személyes adatainak törlését amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték
vagy más módon kezelték;
b) ha Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek
nincs más jogalapja;
c) ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre,
d) amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes adatait Társaságunk jogellenesen kezelte;
e) a személyes adatok törlését kérheti, ha azt törvény kötelezően elrendeli,
 kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
 tiltakozhat az adatkezelés ellen
Kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be az Adatkezelőnek címzett, jelen tájékoztatóban feltüntetett
elérhetőségén. Amennyiben Ön azonban szóbeli tájékoztatást kér, úgy személyazonossága igazolását
követően a Társaság erre felhatalmazott munkatársa a tájékoztatást szóban is megadhatja, ha a
tájékoztatáshoz szükséges adatok részére rendelkezésére állnak. Minden más esetben az igényt
munkatársunk rögzíti és a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatjuk
Önt kérelmével kapcsolatosan. Ezt a határidőt maximum további két hónappal hosszabbíthatjuk meg,
ha a kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt indokolja, ellenben erről a
kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül, elektronikus úton tájékoztatjuk.
Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal
élhet. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatos panasszal Ön fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez.
Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, hogy ha előbb az adatkezelőhöz, esetünkben
tehát hozzánk fordult, de nem intézkedtünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadta el.
Javasoljuk ezért, hogy először Társaságunkkal vegye fel a kapcsolatot!

