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ADATVÉDELMI SZABÁLY 
 

Ez az adatvédelmi szabály biztosítja az összes szükséges információt ahhoz, hogy megértse személyes adatainak kezelését, 
amikor a Campari Csoport által kezelt weboldalhoz vagy mobilalkalmazáshoz („alkalmazáshoz”) fér hozzá. Ismerteti továbbá 
személyes adatai használatának, megosztásának módját, valamint azt, hogyan léphet kapcsolatba velünk, ha személyes adataival 
kapcsolatban bármilyen igény merül fel. 
A feldolgozott személyes adatok típusa és a feldolgozás célja változhat az Ön választásától, jóváhagyásától és az Ön által használt 
webhely vagy alkalmazás által kínált (és az Ön által használt) szolgáltatásoktól függően. Például a személyes adatai gyűjtésének 
módja változhat, ha érdekli az egyik márkánk által javasolt eseményen való részvétel, vagy ha hírlevelet kér. 
 

 

ADATKEZELŐ 

A személyes adatok feldolgozásáért felelős Campari Csoporthoz tartozó vállalat függ 
attól az országtól, ahonnan Ön csatlakozik, valamint attól, hogyan működik együtt 
webhelyeinkkel és alkalmazásaival. Ebben az adatvédelmi szabályzatban az érintett 
Campari Csoport vállalat elnevezése "Adatkezelő". 
Kérjük, tanulmányozza az alábbi „helyi vállalatok” című szakaszt, és ellenőrizze, melyik 
a megfelelő Adatkezelő. 

 

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: gpdp.office@campari.com  

 

SZEMÉLYES ADATOK 
KATEGÓRIÁJA 

• Elérhetőségek, amelyek tartalmazzák a nevet, e-mail címet, telefonszámot, 
szállítási és számlázási címet. 

• Bejelentkezési és fiók adatok, beleértve a képernyőnevet, jelszót és az egyedi 
felhasználói azonosítót. 

• Egyéb személyes adatok, ideértve a nemet, a szülővárost, a születési időt. 

• Fizetési vagy hitelkártya-információk és vásárlási előzmények. 

• Képek, fotók és videók. 

• Személyes preferenciák és egyéb információk, amelyek kapcsolódnak Önhöz és a 

személyes életéhez. 

• Műszaki navigációs adatok (például IP-cím), a süti preferenciáknak megfelelően. 

 
ADATFORRÁS Az adatokat Ön szolgáltatja. 

 

 
FELDOLGOZÁS CÉLJA 

 
JOGALAP 

 
ADATMEGŐRZÉS 

Válasz az információs kérésére: adja meg a kért információkat 

egy kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül, pl. amikor általános 

kérdéseket tesz fel, például: „hol találok egy adott terméket?”. 

Jogos érdek 
A kérés feldolgozásához szükséges 

időtartamra, vagy legfeljebb egy évig. 

Hírlevelek: elektronikus úton küldött információs jellegű 

közlemények ("Hírlevél") azoknak, akik kifejezetten azt kérik, e-

mail címük, nevük és vezetéknevük megadásával a megfelelő 

adatgyűjtő űrlapon. 

Olyan (ingyenes) 

szerződés teljesítése, 

amelyben Ön az egyik fél. 

Addig, amíg nem kéri a hírlevél 

szolgáltatásról való leíratkozást. 

Versenyek / rendezvények: versenyre való regisztráció 

engedélyezése a kötelezően feltüntetett adatok tekintetében (*), 

valamint a versenyhez kapcsolódó szervezeti tevékenységek 

irányítása. 

Olyan (ingyenes) 

szerződés teljesítése, 

amelyben Ön az egyik fél. 

Egy évvel a díj odaítélése után. 

Néhány országban ezeket az 

információkat a törvényi előírások 

miatt hosszabb ideig meg kell 

őriznünk.  

Közvetlen marketing: kapcsolatba léphetünk Önnel 

kereskedelmi és/vagy promóciós célok miatt automatikus 

kapcsolatfelvételi eszközökkel (például sms, mms és e-mail) az 

Adatkezelő ő által kínált szolgáltatásokkal/termékekkel 

kapcsolatos promóciós és kereskedelmi közlemények küldése 

révén. 

Beleegyezés (választható 

és bármikor visszavonható)  

Amíg nem vonja vissza 

beleegyezését. 

Profilozás: preferenciáinak, szokásainak, viselkedésének, 

érdeklődési körének elemzése, például az Adatkezelő 

weboldalainak és közösségi oldalainak a posztjaira/tartalmaira 

való kattintásokból következtetve személyre szabott 

kereskedelmi közlemények küldése és/vagy célzott promóciós 

tevékenységeket végrehajtása érdekében. 

Beleegyezés (választható 

és bármikor 

visszavonható). Különleges 

hozzájárulás csak azokban 

az országokban 

szükséges, ahol az 

alkalmazandó 

Amíg nem vonja vissza 

beleegyezését. 

mailto:gpdp.office@campari.com


 
2020. Július 

 

jogszabályok külön 

engedélyt írnak elő a 

profilozási 

tevékenységeken alapuló 

marketing kampányok 

elvégzésére. 

Összesített kutatás: ügyfelek viselkedésének és 

preferenciáinak megértése az összesített kutatáshoz és 

elemzéshez. További információkért lásd lent: „Az ügyfelek 

viselkedésének és preferenciáinak megértése”.  

Jogos érdek 

Addig, amíg nem kéri a feldolgozás 

tiltását, vagyis, hogy elemzésünk 

alapján kizárjuk. A statisztikai 

jelentések készítéséhez a közösségi 

hálózatokon szerzett információk 

rendszeresen frissítésre kerülnek. 

Kommunikációs adathordozók (előfizetés): jogi nyilatkozat 

engedélyezése fényképei vagy videóid közzétételéhez. 

Olyan (ingyenes) 

szerződés teljesítése, 

amelyben Ön az egyik fél. 

A szerződés időtartama és 

felmondása után az alkalmazandó jog 

által előírt időtartamra. 

Kommunikációs közeg (felhasználás): a videofelvételek 

és/vagy fotófelvételeknek a felelősségkizárásban meghatározott 

módon történő használata. 

Olyan (ingyenes) 

szerződés teljesítése, 

amelyben Ön az egyik fél. 

Mivel elterjesztésnek vannak kitéve, 

nem lehet meghatározni az 

adatmegőrzési időszakot. 

Webhelyünk/alkalmazásunk optimalizálása: 

webhelyeink/alkalmazásaink futtatásához sütiket telepítünk a 

teljesítmény optimalizálása és a tartalom testreszabása 

érdekében. 

A szükséges sütik 

telepítéséhez jogos 

érdekeinket vesszük 

figyelembe, az opcionális 

sütik telepítéséhez az Ön 

hozzájárulását. 

Az adatmegőrzési idő a telepített 

sütitől függ (lásd a 

weboldal/alkalmazás sütikre 

vonatkozó irányelveit). 

Megrendelésének feldolgozása: azon 

webhelyeken/alkalmazásokon, ahol megvásárolhatja 

termékeinket, adatokat gyűjtünk a rendelés megfelelő 

feldolgozása érdekében.  

Olyan (ingyenes) 

szerződés teljesítése, 

amelyben Ön az egyik fél. 

Az alkalmazandó pénzügyi törvények 

betartásához szükséges ideig. 

Ügyfél elégedettség kiértékelése: az Ön adatainak gyűjtésével 

szolgáltatásaink szintjét (például versenyek, rendezvények, 

termékértékesítés) értékeljük ki az Önnel való interakció után. 

Jogos érdek Legfeljebb egy évig. 

Fiók: lehetővé teszi, hogy fiókot hozzon létre weboldalunkon/ 

alkalmazásainkon. 

Olyan (ingyenes) 

szerződés teljesítése, 

amelyben Ön az egyik fél. 

Amíg nem törli a fiókját. 

Jogi kötelezettség: az alkalmazandó jog betartására vonatkozó 

kötelezettségek teljesítése (pl. pénzügyi kötelezettségek). 

Jogi kötelezettséget 

betartása. 

Az alkalmazandó jog által 

megkövetelt időtartam. 

Az Ön személyes adatait más módon is felhasználhatjuk, és külön értesítést küldünk az adatgyűjtésről, és szükség esetén az Ön 

hozzájárulását kérjük. A fenti adatmegőrzési időszak letelte után az adatokat megsemmisítésre, törlésre, vagy anonimizálásra kerülnek. 

 

 

ADATSZOLGÁLTATÁS 
JELLEGE 

Az Ön által megadott adatok beszerzése önkéntes alapon történik. Ha megtagadja az 
Ön által kért szolgáltatás nyújtásához szükséges információk megadását, akkor nem 
leszünk képesek a szolgáltatást biztosítani. Bizonyos technikai információkat 
automatikusan gyűjtésre kerülhetnek, amikor kapcsolatba lép weboldalainkkal és 
alkalmazásainkkal. 
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SZEMÉLYES ADATOK 
CÍMZETTJEI 

Az adatokat az adatkezelőkként működő külső felek - például a hatóságok és a 
felügyeleti és ellenőrző szervek - dolgozhatják fel, és általában az adatok kérésére 
jogosult felek, beleértve a magánszereplőket is, azok a hatóságok, amelyek kifejezetten 
közigazgatási vagy intézményi célokra kérik az adatkezelőt a hatályos nemzeti és 
európai jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, valamint olyan személyek, 
társaságok, egyesületek vagy szakmai cégek, amelyek segítséget és tanácsot 
nyújtanak. Ezenkívül, ha részt vesz egy versenyen vagy rendezvényen, adatai 
közzétehetők a közösségi média csatornáin (például Facebook, Instagram, YouTube), 
a vonatkozó feltételekkel összhangban. Ennek eredményeként az ilyen szociális média 
társaságok önálló adatkezelőkként működnek. 
 
 
Az adatokat az adatkezelő nevében a feldolgozás feldolgozójaként kijelölt olyan külső 
alanyok is feldolgozhatják, akik megfelelő operatív utasításokat kapnak. Ezek az 
alanyok alapvetően a következő kategóriákba tartoznak: 
a. webhelyek és információs rendszerek karbantartását kínáló cégek; 
b. a piackutatások elvégzésében támogatást nyújtó cégek; 
c. cégek, amelyek felügyeleti és karbantartási szolgáltatásokat nyújtanak az 

adatkezelő adatbázisához; 
d. e-mail szolgáltatásokat kínáló cégek; 
e. menedzsment szolgáltatásokat kínáló cégek a marketing automatizálási platform 

számára; 
f. cégek, amelyek szervezeti támogatást és fogadási szolgáltatásokat nyújtanak 

eseményekhez. 
 
Ahol harmadik féltől származó sütik kerültek telepítésre (az Ön hozzájárulásával), az 
Ön adatait olyan harmadik felek dolgozhatják fel, akiknek az adatokat továbbításra 
kerültek. 

 

ADAT TOVÁBBÍTÁS 
Az adatkezelőtől függően személyes adatai különböző országokban kerülhetnek 
feldolgozásra. Ennek ellenére, ha az adatkezelő jogi irodával rendelkezik Európában, 
az adatok feldolgozása az Európai Unión belül történik. 

 

ADATALANYOK JOGA 

A begyűjtött személyes adatokra vonatkozóan külön jogokat gyakorolhat, ha 
kapcsolatba lép az adatkezelővel a következő e-mail címen: 
gpdp.office@campari.com. 

 
FELÜGYELETI 

HATÓSÁGOKKAL SZEMBENI 
KÖVETELÉS JOGA 

Ha úgy gondolja, hogy személyes adatainak feldolgozása jogellenesen történt, az 
alkalmazandó jogtól függően panaszt nyújthat be az illetékes adatvédelmi hatósághoz. 

Ha az adatkezelő irodával rendelkezik az Európai Unióban, itt található az 

illetékes felügyeleti hatóságok listája. 

 
AUTOMATIZÁLT 

DÖNTÉSHOZATAL 

Az összegyűjtött személyes adatokra nem vonatkoznak olyan automatikus 
döntéshozatali gyakorlatok, amelyek bármilyen módon negatív hatással lennének Önre 
nézve. 

 

AZ ÜGYFELEK 
VISELKEDÉSÉNEK ÉS 

PREFERENCIÁINAK 
MEGÉRTÉSE 

Néhány nyilvánosan elérhető személyes információt felhasználunk stratégiai marketing 
és kommunikációs döntések meghozatalára, az ügyfelek érdeklődéseinek, 
preferenciáinak és viselkedésének összesített elemzése alapján. Valójában 
úgynevezett „szociális lehallgatási eszközöket” alkalmazunk, amelyek gyűjtik és 
elemzik a felhasználók által a közösségi hálózatokon megosztott nyilvánosan elérhető 
információkat. Például az ilyen eszközök segítségével megértjük, hogy egy adott szót 
vagy hashtaget (például #koktélok) hogyan használnak a közösségi hálózatokon, és 
hogyan reagálnak az emberek a közösségi média csatornáinkon általunk közzétett 
posztokra. 

 

A DOKUMENTUM VERZIÓJA 
Utolsó frissítés: 2020. Július 
Verzió: 2.0 
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HELYI VÁLLALATOK 

ORSZÁG VÁLLALAT CÍM 

Ausztria Campari Austria GmbH Naglergasse 1/Top 13 ,1010, Wien 

Benelux Campari Benelux S.A. Avenue de la Méterologie, 10, Bruxelles 

Franciaország 
Société des Produits Marnier Lapostolle 

S.A. 
32 rue de Monceau, 75008 Paris 

Németország Campari Deutschland GmbH Adelgundenstrasse 7, 80538 München, Deutschland 

Görögország Kaloyiannis - Koutsikos Distilleries S.A. 6 & E Street, A' Industrial Area, Volos 

Olaszország Davide Campari-Milano N.V. 

Székhely: Amsterdam, Hollandia - Cégjegyzékszám: 78502934  

Másodlagos székhely és a központi ügyintézés helye: Via F. 

Sacchetti, 20 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - Olaszország 

Olaszország Camparino S.r.l. Piazza Duomo, 21 Milano 

Spanyolország Campari España S.L. Calle de la Marina 16-18, planta 29, Barcellona 

Svájc Campari Schweiz A.G. Lindenstrasse 8, Baar 

Egyesült Királyság Glen Grant Ltd. 

Glen Grant Distillery, Rothes, Morayshire Elgin Road, trading as 

Campari UK, Level 27, The Shard, 32 London Bridge Street, 

London SE1 9SG 

Egyéb országok Davide Campari-Milano N.V. 

Székhely: Amsterdam, Hollandia - Cégjegyzékszám: 78502934  

Másodlagos székhely és a központi ügyintézés helye: Via F. 

Sacchetti, 20 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - Olaszország 

 


