Adatvédelmi Tájékoztató
www.coop.hu
A CO-OP Hungary Zrt. (a továbbiakban: Szolgáltató) a http://www.coop.hu/coop-klub/egyenlegosszerendezo/ weboldal (a továbbiakban: Honlap) üzemeltetése során a törzsvásárlói kártya
összerendelés oldalt használók (a továbbiakban: Érintett) adatait kezeli.
Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató ezúton tájékoztatja az Érintetteket a kezelt
személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint
az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.
Az Érintett a Honlap használatával elfogadja az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul
az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.
1. Adatkezelés célja
A Szolgáltató adatkezelésének célja a Szolgáltató által korábban kiadott törzsvásárlói kártyák
összerendelésének on-line felületen keresztüli biztosítása. A Szolgáltató az Érintett által rendelkezésre
bocsátott adatokat célhoz kötötten tárolja.
A Szolgáltató a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem
használja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett előzetes, kifejezett
hozzájárulása esetén lehetséges.
Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő
célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását
megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
2. Adatkezelés jogalapja
Az adatkezelésre az Érintettek önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül
sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Honlap
használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.
A Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a)
pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.
A Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért
kizárólag az azt megadó személy felel.
3. Az adatkezelő megnevezése

Név:

Co-op Hungary Zrt.

Székhely:

Budapest, Könyves Kálmán körút 11/c, 1097

E-mail cím:

coopklub@coop.hu

Telefon:

+36 (80) 870-220

Adatkezelési nyilvántartási szám:

NAIH-55289/2012

4. Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés időtartama a törzsvásárlói rendszerben való részvétel időtartamával egyezik meg.
5. A kezelt személyes adatok köre
Szolgáltató az egyes kártyák összerendelése érdekében az alábbi személyes adatokat kezeli:
Főgyűjtő adatai:
-

Kártyaszám,
Név,
Pontos lakcím,
Születési dátum,
Leánykori név,
Telefonszám,
Email cím.

Társkártyához kapcsolódó adatok:
-

Kártyaszám,
Név,
Pontos lakcím,
Születési dátum,
Leánykori név,
Telefonszám,
Email cím.

6. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás
Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni,
azokat nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére nem adják át.
A törzsvásárlói rendszerrel kapcsolatos informatikai rendszer üzemeltetése érdekében az alábbi
adatfeldolgozó igénybevételére kerül sor.
Adatfeldolgozó megnevezése:
Név: InterJnet Kft.
Székhely: 5100 Jászberény, Apponyi tér 1.

Telefonszám: +36 57/404-459
E-mail: info@abas.hu
A fentieken túl az Érintettre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben
kötelezően meghatározott esetben, illetve az Érintett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

7. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek
7.1 Tájékoztatáshoz való jog
Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes
adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat a Honlapon saját fiókjában.
A Szolgáltató az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy
kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a
kért tájékoztatást.
Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató
munkatársához fordulhat az alább megjelölt elérhetőségeken keresztül.
7.2 Érintett kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását
Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az
alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 5
munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem
vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat
Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.
Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az
érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené
az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az
adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek
korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés
céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.
Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem
kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem
elutasításának ténybeli és jogi indokait.

7.3 Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen
Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem
benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak
megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Az Érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Név: CO-OP Hungary Zrt.
Cím: 1476 Budapest, Pf.: 370
Telefonszám: +36 (80) 870-220
E-mail cím: coopklub@coop.hu
7.4 Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján
1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet
fasor 22/c.; www.naih.hu ) fordulhat vagy
2. Bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy
Amennyiben az Érintett a törzsvásárlói kártyák összerendelése során harmadik fél adatait adta meg
vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Érintettel
szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad
az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.
8. Adatbiztonság
Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a
technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek
legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését,
jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden
olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez
irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
9. Egyéb rendelkezések
Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Tájékoztatót az Érintettek előzetes értesítése
mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintett a Honlap
használatával, ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat.

