COCA-COLA „NETRE SZOMJAZOL?” ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÖSSZEFOGLALÓJA
Ez az adatkezelési tájékoztató a Coca-Cola „Netre szomjazol?” elnevezésű nyereményjáték (Játék) adatkezelési
feltételeit rövid, tömör és átlátható módon foglalja össze.
Az adatkezelő: a; a Coca-Cola HBC Magyarország Kft. (székhely: 2330 Dunaharaszti, Némedi út 104.); és az s.a. Coca-Cola
Services n.v (1424 Chaussée de Mons, B-1070 Brussels);
Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdések esetén az elérhetőségek:
e-mail: info@mail.jatek.woah.com, vagy a fogyasztok@coca-cola.hu,
ügyfélszolgálati telefon: 06-1-267-4848
Az adatkezelés célja:
A Játék lebonyolítása keretében az alábbi célokból kezelünk adatokat:
- promóciós játékok szervezése, lebonyolítása;
- reklámcélú elektronikus levelek, élőtelefonos hívások, megkeresések lebonyolítása;
- Coca-Cola termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos fogyasztói szokások vizsgálata;
- a weboldal felhasználhatóságának és minőségének elemzése;
- csalások felderítése.
Az adataidat az alábbi jogalapok alapján kezeljük a Játék keretében:

Hozzájárulás - a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján - reklámüzenetek küldésével, promóciós játék szervezésével,
reklámcélú telefonos hívások lebonyolításával, a fogyasztói szokásaidnak vizsgálatával és a Veled való kapcsolattartással
összefüggésben. jogosult vagy arra, hogy hozzájárulásodat bármikor visszavond. A hozzájárulás visszavonása nem érinti
a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Jogos érdek - a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pontja alapján - A Coca-Cola jogos érdekének tekinti továbbá, hogy a Játékkal
kapcsolatosan a program tisztaságát és a visszaéléseket megelőzze, illetve a Coca-Cola márka jó hírnevét megőrizze, ezért
visszaélés
gyanúja
esetén
a Játék bármely résztvevőjét nyilatkozattételre, személyazonossága igazolására hívhatja fel, továbbá visszaélés gyanúja
esetén bárkit kizárhat a Játékból, mellyel döntéssel és adatmegőrzéssel kapcsolatos adatkezelés a Coca-Cola jogos
érdekén alapul. A weboldal felhasználhatóságának és minőségének elemzése a Coca-Cola álláspontja szerint szintén
jogos érdeken alapul.

Jogi kötelezettség: - a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (c) és (e) pontja alapján - adózási, számviteli okokból vagy hatósági, vagy
bírósági megkeresés alapján lehet kötelező az Ön adatainak kezelése
Címzettek köre: Az adataidhoz a Coca-Cola Magyarország Szolgáltató Kft.; a Coca-Cola HBC Magyarország Kft.; és az s.a. CocaCola Services n.v férhet hozzá a „szükséges ismeret elve” alapján. Adatfeldolgozóként a Rewart Kft. (székhely: 1016 Budapest,
Hegyalja út 7-13.); a GBaRT Design Stúdió Kft. (székhely: 1029 Budapest, Zsíroshegyi út 16.), az Interswitch Kft. (székhely: 1056
Budapest, Irányi utca 15. IV. em. 10.), a Magyar Telekom Nyrt. (székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 55.) jár el.
Adatok megőrzése: Az adatkezelők és az adatfeldolgozók a megadott személyes adatokat a Játékkal összefüggésben, a Játék
lebonyolítási időtartama alatt a Játékosok regisztrációjának nyilvántartása, kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelik,
illetve dolgozzák fel. Az adatkezelők a Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatokat a Játék lezárását követően törlik.
Amennyiben ehhez hozzájárultál, a regisztráció során megadott adataidat marketing-kapcsolattartás, közvetlen üzletszerzési
célú megkeresések (a termékeik és szolgáltatásaik ajánlása, hirdetéseik továbbítása, telefonon vagy egyéb elektronikus
hírközlési úton (pl. sms, mms, e-mail), automatizált hívórendszeren keresztül, illetve postai úton) érdekében kezeli és
felhasználja.
Amennyiben hozzájárultál, a regisztrációval egyidejűleg, a Coca-Cola Services SA. létrehoz számodra egy Coca-Cola
felhasználói fiókot, mellyel lehetőséged van bejelentkezni a Coca-Cola által létrehozott bármely nyereményjátékba,
weboldalra, applikációba.
Az adatkezelők a személyes adatokat a fenti marketing célból addig kezelik, amíg az ehhez adott hozzájárulásodat vissza nem
vonod.
További részletek és az jogaid: lásd a TELJES ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓT; 2018.AUGUSZTUS 1.

LEGUTÓBB MÓDOSÍTVA: 2018.08.01
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1. Adatvédelmi nyilatkozat
 A Coca-Cola Company és leányvállalatai törődnek a személyiségi jogokkal és szeretnék, ha tudnád,
hogy miként gyűjtenek, használnak fel és adnak ki Hozzád mint magánszemélyhez közvetlenül vagy
közvetetten kapcsolódó adatokat ("Személyes adatok").
 A jelen adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: "Adatvédelmi Tájékoztató ") ismerteti, hogyan
dolgozza fel az NV Coca-Cola Services SA társaság, székhelye: Chaussée de Mons 1424, 1070
Brüsszel (a továbbiakban: "CCS” vagy "mi”) a Te Személyes adataid a Netreszomjazol?
nyereményjátékkal kapcsolatban (a továbbiakban: „Promóció”).
 A jelen Adatvédelmi Tájékoztató ismerteti különösen az általunk Tőled kapott Személyes adatok
típusait, miként használjuk fel ezeket, kivel osztjuk meg Személyes adataid (és hol találhatók ezek
a személyek), mennyi ideig tároljuk az adatokat, és milyen lehetőségeid vannak a Személyes
adataidnak általunk történő kezelésével kapcsolatban. Ismertetjük továbbá azokat az
intézkedéseket, amelyekkel Személyes adataid védjük, és tájékoztatunk arról, hogy miként
léphetsz kapcsolatba velünk adatvédelmi gyakorlatunk kapcsán.
 Az Adatvédelmi tájékoztatót lehetőséged van elolvasni (i) a Promócióra történő regisztráció során,
ha rákattintasz a regisztráció alatt biztosított linkre és (ii) a regisztráció után, ha rákattintasz az
"Adatvédelmi nyilatkozat" linkre, amely Promóció minden oldalának alján megtalálható.
Köszönjük, hogy az Adatvédelmi Tájékoztatót gondosan elolvasod.
 A Promóció használatához regisztrált felhasználónak kell lenned. Ebben a vonatkozásban a jelen
Adatvédelmi Tájékoztatón kívül az alábbi linken elérhető adatvédelmi tájékoztató („Adatvédelmi
nyilatkozat") is érvényes Rád.
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2. Személyes adatok
a. Személyes adatok
Ha regisztrált felhasználó vagy, az alábbi Személyes adatokat összekapcsoljuk a Regisztrációs
Adatvédelmi Tájékoztató kapcsán gyűjtött és feldolgozott adatokkal.
Az alábbi Személyes adatokat gyűjtjük Rólad és dolgozzuk fel:











Név,
Születési idő,
Telefonszám,
E-mail cím,
Jelszavak
A vásárolt promóciós Coca-Cola termék kódja,
A böngésző és az eszköz adatai,
Az általunk Neked küldött emailek használatára vonatkozó információk,
A szülő vagy gondviselő e-mail címe* (a Játékos részvételének jóváhagyásához, a 16. életévét
be nem töltött játékosok számára
Az akcióban, nyereményjátékban, szavazáson, sorsoláson, azonnali nyereményes akcióban,
vetélkedőkön és másfajta promóciókban való részvételére vonatkozó Személyes adatok (pl. a
promóció típusa, a promócióban való részvétel időpontja, hol volt az esemény, a kapcsolódó
márka és termékek, a promócióban való részvétel eredménye (nyert/nem nyert)).

Nem gyűjtünk és dolgozunk fel:
b. “Érzékeny adatokat”, azaz pl. az alábbi érzékeny tulajdonságokra vonatkozó Személyes adatokat:








faji vagy etnikai hovatartozás,
politikai nézetek,
vallás vagy világnézet,
egészségi állapot,
büntetett előélet, vagy
szakszervezeti tagság;
szexuális irányultság.

Kérünk, hogy ne küldj be hozzánk, továbbá sem a Promócióban vagy azon keresztül sem egyéb
módon ne adj át részünkre Érzékeny adatokat.

3. Hogyan gyűjtjük a Személyes adataid
Személyes adataid az alábbiak szerint gyűjtjük:




Az Promóción keresztül: Személyes adataid az Promóción keresztül gyűjtjük, amikor
regisztrálsz az Promóció használatához, amikor belépsz a Promócióra és amikor a Promóciót
használod.
amikor Te önként adsz át Személyes adatokat: olyan adatokat, mint pl. a név, születési idő,
nem és irányítószám, valamint további információkat akkor gyűjtünk, amikor Te ezeket önként
átadod nekünk (például amikor kitöltöd az általunk Neked elküldött felmérést vagy kérdőívet).
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e-maileken keresztül: Személyes adataid gyűjtjük a Neked küldött e-maileken keresztül úgy,
hogy követjük, hogyan használod fel ezeket az e-maileket.

A jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban leírt célokra egyesítjük azokat a Személyes adatokat, amelyeket a
Promóción keresztül gyűjtöttünk Rólad.
4. Hogyan használjuk fel Személyes adataid
Jelen pontban meghatározott adatkezelés jogalapja minden esetben önkéntes hozzájárulásod.
Mi és az adatfeldolgozók a megadott személyes adatokat a Játékkal összefüggésben, a Játék
lebonyolítási időtartama alatt a Játékosok regisztrációjának nyilvántartása, kapcsolattartás és
adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából kezeljük, illetve dolgozzuk fel. CCS a
Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatokat a Játék lezárását, illetve a nyeremények átadását
követően törli.
Amennyiben a Játékos a regisztráció során a megfelelő mező kipipálásával ehhez hozzájárult,
valamint már elmúlt 16 éves, a Coca-Cola HBC Magyarország Kft., a Coca-Cola Magyarország
Szolgáltató Kft., a Magyar Telekom Nyrt. és az s.a. Coca-Cola Services n.v a regisztráció során
megadott adatait marketing-kapcsolattartás, közvetlen üzletszerzési célú megkeresések
(a termékeik és szolgáltatásaik ajánlása, hirdetéseik továbbítása, telefonon vagy egyéb elektronikus
hírközlési úton (pl. sms, mms, e-mail), automatizált hívórendszeren keresztül, illetve postai úton)
érdekében kezeli és felhasználja.
Amennyiben a Játékos a regisztráció során a megfelelő mező kipipálásával ehhez hozzájárult,
valamint már elmúlt 16 éves, az s.a. Coca-Cola Services n.v létrehoz számára egy Coca-Cola
felhasználói fiókot, mellyel lehetősége van bejelentkezni a Coca-Cola által létrehozott, bármely
nyereményjátékba, weboldalra, applikációba. érdekében kezeli és felhasználja.
Az adatkezelők a személyes adatokat a fenti marketing célból addig kezelik, amíg a Játékos az ehhez
adott hozzájárulását vissza nem vonja.
Személyes adataid az alábbi célokra használjuk fel:
a. Promóciós életciklus:


A profiladataid és a promócióban való részvételedhez kapcsolódó Személyes adataid
felhasználhatjuk a Te részvételeddel folyó promóciókhoz (pl. emlékeztető e-maileket küldünk,
átadjuk Személyes adataid a teljesítő partnereknek).
Az adatkezelés célja: A Személyes adataidnak a fenti célból történő feldolgozása a vonatkozó
promóciós feltételek teljesítésén alapul.

b. Válaszolunk a megkereséseidre:


Az Általad az ügyfélszolgálaton vagy más kommunikációs csatornákon keresztül beküldött, a
promóciós vagy más hasonló tevékenységre vonatkozó megkeresésekre, panaszokra,
kérdésekre és javaslatokra válaszolunk.

Az adatkezelés célja: A személyes adataidnak fenti célból történő kezelése azon jogos érdekünk
alapján, hogy a promóciós vagy más hasonló tevékenységre vonatkozó ügyfélmegkereséseket,
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panaszokat, kérdéseket és javaslatokat megfelelően és időben tudjuk kezelni és biztosítani tudjuk,
hogy a promóciós és hasonló tevékenységek szervezésével kapcsolatos törvényi kötelezettségeink
teljesüljenek.
c. A Weboldalra vonatkozó feltételek és a jelen Adatvédelmi Tájékoztató módosításai:


Tájékoztatunk az Promócióra vonatkozó feltételek és a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat
módosításairól.

Az adatkezelés célja: A személyes adataidnak feldolgozása abból a célból, hogy tájékoztatni tudjunk
Téged az Promócióra vonatkozó feltételek és a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat módosításairól, azon a
jogos érdekünkön alapul, hogy kellő időben tudjuk Téged értesíteni, mielőtt a változások hatályba
lépnének.
d. Promóciós kampányaink mechanizmusának javítása:


A profiladataid és a promócióban való részvételedhez kapcsolódó Személyes adataid
felhasználhatjuk promóciós kampányaink mechanizmusának javítására.

Az adatkezelés célja: A személyes adataidnak e célból történő kezelése azon a jogos érdekünkön alapul,
hogy javítani tudjuk promóciós kampányaink működését.
e. Törvényi kötelezettségek:


Jogi kötelezettségeink, jogi eljárások vagy hatóságok rendelkezéseinek teljesítése,
amelyek között lehetnek a lakóhelyed szerinti országon kívüli hatóságok rendelkezései is,
ha feltételezzük, hogy törvényes kötelezettségünk a fentieknek eleget tenni, és ha a
Személyes adataidnak kiadása szükséges ahhoz, hogy a vonatkozó törvényi
kötelezettségeket, eljárásokat vagy kormányzati rendelkezéseket teljesíteni tudjuk.

Az adatkezelés célja: A Személyes adataidnak feldolgozása a fenti célokból törvényi
kötelezettségeink alapján történik.
f. Érdekeink védelme:


Szerződéses feltételeink érvényesítéséhez, működésünk vagy bármelyik fióktelepünk
működésének törvényes védelméhez, jogaink, személyiségi jogaink vagy vagyonunk,
illetve fióktelepeink jogai, személyiségi jogai vagy vagyona törvényes védelméhez, és azért,
hogy érvényesíteni tudjuk a rendelkezésre álló törvényes jogorvoslatokat vagy korlátozni
tudjuk a minket érő lehetséges károkat.

Az adatkezelés célja: A személyes adataidnak e célból történő kezelése azon a jogos érdekünkön alapul,
hogy meg tudjuk védeni szervezetünket.
g. Egyesülések és felvásárlások és egyéb vállalati műveletek:


Vállalkozásunk, vagyonunk vagy készleteink vagy azok bármely részének átszervezése,
beolvadása, értékesítése, vegyesvállalat létesítése, átruházása vagy egyéb módon történő
értékesítése (beleértve csőd- vagy hasonló eljárás kapcsán).
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Az adatkezelés célja: A személyes adataidnak beolvadások és felvásárlások, és a fenti vállalati
tevékenységek céljából történő kezelése azon a jogos érdekünkön alapul, hogy a vállalati stratégiánkat
végre tudjuk hajtani.
h. Csalásfelderítés


A profiladataid és a promócióban való részvételedhez kapcsolódó Személyes adataid
felhasználhatjuk az adott promócióival kapcsolatos csalások felfedezésére.

Az adatkezelés célja: A személyes adataidnak fenti célból történő kezelése azon a jogos érdekünkön
alapul, hogy meg tudjuk védeni szervezetünket a csalásokkal szemben.
5. Kinek adjuk ki a Személyes adataid?
Személyes adataid az alábbi címzetteknek adjuk ki:
a. Coca-Cola Magyarország Szolgáltató Kft., Coca-Cola HBC Magyarország Kft., amely segít
nekünk a promóciók kezelésében.
b. Salesforce.com, amely az Ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) rendszerünket üzemelteti, ahonnan a
marketing- és tranzakciós e-maileket küldjük.
c. Gigigo, amely online platformunkat (Orchextra) kezeli, amelyről a promóciós kampányok és
hasonló tevékenységek adminisztrálhatók.
d. Amazon S3, amely a nyereményeket biztosítja és kezeli.
e. Mixcodes, amely a PIN-kódokat és azonosítókat érvényesíti és kezeli.
f. Beckon, amely az általunk használt marketing irányítópultot és jelentési megoldást üzemelteti.
g. Google: felhőtárolás és nagy tömegű keresési adatbázis.
h. Amazon Data Services Ireland Ltd., amely azt az adatközpontot működteti, amelyik az
Orchextra – a promóciós kampányok és rendezvények szervezésére és kezelésére használt
platformunk – kapcsán használt adatokat tárolja.
i. Mito Communications Zrt., mint adatfeldolgozó a WOAH Promóció üzemeltetésében.
j. Rewart Kft. (székhely: 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13.) – az adatfeldolgozás célja:
nyereményjátékban történő részvétel lebonyolítása, adminisztrációja;
k. GBaRT Design Stúdió Kft. (székhely: 1029 Budapest, Zsíroshegyi út 16.) – az adatfeldolgozás
célja: nyereményjátékban történő részvétel adminisztrációja és a technikai háttér biztosítása;
l. Interswitch Kft. (székhely: 1056 Budapest, Irányi utca 15. IV. em. 10) – az adatfeldolgozás célja:
a nyereményjáték során beérkező kérdések/kérések kezelése, ügyfélszolgálat;
m. Magyar Telekom Nyrt. (székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 55.) – az adatfeldolgozás célja:
az adatforgalom biztosítása.
6. Harmadik felek weboldalai
Jelen Adatvédelmi Tájékoztató nem tárgyalja és mi nem vállalunk felelősséget az olyan harmadik felek
adatvédelmi, tájékoztatási és egyéb gyakorlatával kapcsolatban, amelyek weboldalaira hivatkozás
mutat a Weboldalunkon. A Weboldalon más weboldalakra mutató hivatkozások elhelyezése nem
jelenti azt, hogy a hivatkozott weboldalt mi vagy kapcsolt vállalkozásaink támogatnánk.
A Weboldal különösen tartalmazhat egy vagy több hivatkozást e-kereskedelmi weboldalakra, beleértve
a Coca-Cola márkanév alatt futó e-kereskedelmi oldalakat is. Jelen Adatvédelmi Tájékoztató nem
vonatkozik azon e-kereskedelmi weboldalalakra, amelyekre a Weboldalon található hivatkozások
mutatnak. Az e-kereskedelmi weboldalon keresztül megadott Személyes adatokra az adott ekereskedelmi oldal adatvédelmi tájékoztatója, és nem a jelen Adatvédelmi Tájékoztató az irányadó. Az
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e-kereskedelmi oldalon gyűjtött Személyes adatok felhasználására nincs befolyásunk és azzal
kapcsolatban nem vállalunk felelősséget.
7. Milyen adatokat tovűbbítunk az Európai Gazdasági Térségen kívülre?
A jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott célok elérése érdekében személyes adataid az
Európai Gazdasági Térségen kívülre a következő országokba ("Harmadik országok") továbbítjuk,
amelyeket úgy kell tekinteni, mint amelyek a GDPR 45. cikke szerint megfelelő védelmi szintet
biztosítanak: […] [Megjegyzés: az Európai Bizottság eddig azt ismerte el, hogy Andorra, Argentína,
Kanada (kereskedelmi szervezetek), Feröer-szigetek, Guernsey, Izrael, Man-sziget, Jersey, Új-Zéland,
Svájc, Uruguay és az Egyesült Államok (az Adatvédelmi Pajzs kereteire korlátozva) biztosít megfelelő
szintű védelmet]
Olyan Harmadik országokba is továbbítjuk személyes adataid, amelyek nem biztosítanak megfelelő
védelmi szintet, ebben az esetben adattovábbításainkra a következő, GDPR szerinti megfelelő
garanciák mellett kerül sor, hogy biztosítsuk személyes adataid megfelelő védelmét:
- Az EU Bizottság által a GDPR 46. cikk (2) bekezdése szerint elfogadott általános adatvédelmi kikötések
(kattints ide az EU Bizottságnak a Harmadik országbeli adatfeldolgozók részére történő
adattovábbításra vonatkozó általános szerződési feltételekről szóló határozata eléréséhez); valamint
- EU-USA Adatvédelmi Pajzs az Egyesült Államokban található szervezetek részére történő
adattovábbításokra (kattints ide az EU Bizottságnak az EU-USA Adatvédelmi Pajzsra vonatkozó
határozata eléréséhez).
Személyes adataidnak Harmadik országokba történő továbbítására (beleértve a vonatkozó
adattovábbítási mechanizmust is) vonatkozó tájékoztatásért, kérjük lépj kapcsolatba velünk a
következő címen: fogyasztok@coca-cola.hu.
8. Milyen jogaid vannak a Személyes adataidnak általunk történő feldolgozásával kapcsolatban,
hogyan gyakorolhatod ezeket és hogyan veheted fel velünk a kapcsolatot?
a. Jogaid a Személyes adataidnak általunk történő feldolgozásával kapcsolatban:
Személyes adataidnak jelen Adatvédelmi tájékoztatóban leírtak szerint általunk történő
feldolgozásával kapcsolatban jogod van:




az általunk Rólad tárolt Személyes adatokról másolatot kérni;
követelni, hogy bármely pontatlan Személyes adatot aktualizáljunk vagy javítsunk ki, illetve
bármely hiányos Személyes adatot egészítsünk ki;
követelni, hogy szüntessük meg Személyes adataidnak a promócióink és a Weboldalon
található alkalmazások fejlesztése céljából történő feldolgozását.

Ezenkívül jogosult vagy meghatározott esetekben:





tiltakozni Személyes adataidnak feldolgozása ellen;
követelni, hogy töröljük Személyes adataid;
korlátozni Személyes adataid általunk történő feldolgozását; és
követelni, hogy bizonyos Személyes adataid adjuk át Neked vagy továbbítsuk vagy
továbbíttassuk egy másik adatkezelőnek.

b. A jogaid gyakorlása
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Ha bármelyik fenti jogod gyakorolni kívánod, bármelyik alábbi elérhetőségen veheted fel velünk a
kapcsolatot.




Emailt küldhetsz nekünk az alábbi címre: fogyasztok@coca-cola.hu
Hívhatsz minket az alábbi számon: 06-24-500-500
Írhatsz az alábbi postai címre: Coca-Cola HBC Magyarország Kft., Dunaharaszti, Némedi út
104, 2330

Kérjük pontosan jelöljd meg, milyen információ ellenőrzését vagy módosítását kéred tőlünk.
c. Az illetékes adatvédelmi hatóságnál történő panasztétel joga
Jogosult vagy panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz (különösen a szokásos lakhelyed,
munkahelyed vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban), amennyiben úgy érzed, hogy
bármely Személyes adatod oly módon kezelik, ami kimeríti az EU 2016. április 27-i 2016/679 sz.
Általános Adatvédelmi Rendeletének megsértését.
Amennyiben úgy érzed, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogodat az irányadó
jogszabályok szerint jogorvoslattal élhetsz a hatáskörrel rendelkező szerveknél:
•
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu; www.naih.hu);
•

Bíróságnál.

Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár
el, a részletes szabályozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII.
törvényben olvashatók.
9. A Személyes adataidra vonatkozó megőrzési határidők
Személyes adataidat igyekszünk pontosan és naprakészen tartani. A Veled kapcsolatban tárolt
Személyes adatokat töröljük, ha már nincs szükségünk rájuk, illetve akkor ha az adatkezeléshez való
hozzájárulásodat visszavontad.
Személyes adataidat a Te részvételeddel folyó promóciók teljes időtartamáig megőrizzük, nem érintve
a vonatkozó kötelező adatmegőrzési kötelezettségeket és határidőket.
10.Irányadó jog
A Jelen Adatvédelmi tájékoztatóra és annak értelmezésére Magyarország joga az irányadó.
11. Az Adatvédelmi Tájékoztató frissítései
a. A jelen Adatvédelmi Tájékoztató legutóbbi módosításának időpontját megtalálod az oldal
tetején az „LEGUTÓBB MÓDOSÍTVA" felirat mellett.
b. A jelen Adatvédelmi Tájékoztató minden tervezett változásáról kellő időben értesítünk Téged,
mielőtt a változások hatályba lépnének.

8

Az Adatvédelmi Tájékoztatót (és annak esetleges módosításait) nyilvántartási
kinyomtathatod, letöltheted vagy egyéb módon másolatot készíthetsz róla.

célból

Jelen Szabályzatra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá az Európai Parlament és a Tanács (EU) a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679
rendelete (2016. április 27.) rendelkezései az irányadóak.

Copyright 2018 The Coca-Cola Company. Minden jog fenntartva.
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