ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Az MH Auchan Benzinkutak Kft. ezúton tájékoztatja mindazon természetes személyeket, akik Auchan
Business Flotta Üzemanyagkártya szerződést kívánnak a Társasággal kötni, hogy a szerződéshez kötődő
kapcsolattartói adatok megadása személyes adatok kezelésével jár. Ezért a GDPR 13. cikk (1)-(2)
bekezdése alapján az alábbi tájékoztatást adjuk:

Adatkezelő neve
és székhelye:

MH Auchan Benzinkutak Kft. (2040 Budaörs, Sport utca 2-4;
elérhetőségei:, postacím: 2040 Budaörs, Sport utca 2-4; telefon:
3680442002 ; e-mail: info_benzinkutak@partner.auchan.hu)
Felhívjuk a figyelmet, hogy a folyamatban önálló adatkezelőként
részt vesz a Coface Hungary Services Kft. (1134 Budapest, Váci
út 45., H. ép. 7. em), mely az Ügyfél által igényelt éves üzemanyag
mennyiségi összeget hitelképesség szempontjából elbírálja
egyszerű, vagy külön eljárásban. Az MH Auchan Benzinkutak
Kft. személyes adatot nem továbbít a cég részére.

Adatvédelmi
tisztviselő
adatai:

dr. Csekő Katalin
Postacím: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4.
e-mail: adatvedelem@partner.auchan.hu

Az Adatkezelés
jogalapja:

A szerződő fél által megadott kapcsolattartó neve és ha a cég emailcíme helyett a vállalkozás kapcsolattartó nevét tartalmazó emailcímet ad meg, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, vagyis
a harmadik fél jogos érdeke.

Az Adatkezelés
célja:

A Business Flotta Üzemanyagkártya használatával kapcsolatos
információ-szolgáltatás.

Az
Adatkezelő
részéről
kezelt
személyes adatok
köre:

A kapcsolattartó neve, továbbá ha a szerződő fél cégek a cég emailcíme helyett kapcsolattartó nevét tartalmazó e-mailcímet
adnak meg, abból a kapcsolattartó neve is kiderül

Az adatkezelés
időtartama:

Az Adatkezelő az adatokat az Üzemanyagkártya szerződés teljes
tartama alatt kezeli, a szerződés megszűnését követően pedig az
igények érvényesítésének lehetősége miatt további 5 évig őrzi,
mely időtartam leteltét követően az adatokat törli rendszeréből, a
papíralapú iratokat megsemmisíti. A rendszerben történő
inaktivitás önmagában nem egyenlő a szerződés megszűnésével,
ahhoz a tranzakciók deaktiválása is szükséges.

Ügyfélpanasz esetén az adatkezelési időre a honlapunkon a
https://uzemanyag.auchan.hu/adatvedelem link alatti adatkezelési
tájékoztatóban találnak részletes információkat.

Adatfeldolgozók

Auchan Magyarország Kft. 2040 Budaörs, Sport u. 2-4. – az
üzemanyagkártya rendszer üzemeltetése

al-adatfeldolgozója az AdiumSoft Számítástechnikai Kft., 2600
Vác, Horváth Mihály utca 19. székhelyű – az üzemanyagkártya
rendszer üzemeltetése

Sárkány Informatikai Zrt., 1116 Budapest, Vasvirág sor 52. – az
üzemanyag kártya gyártásában résztvevő gazdasági társaság.

Protocall Web- és Telemarketing Kft.; 2724 Újlengyel, Ady Endre
utca 41. - ügyfélpanaszok intézése

Az Ügyfél/Kártya
birtokos,
mint
Érintett jogai

Az Érintett az alábbi jogok illetik meg, ezekkel kapcsolatos
megkereséseit az adatvedelem@partner.auchan.hu elérhetőségre
vagy postacímünkre küldheti

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.
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.

Törléshez (elfeledtetéshez) 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 (1) bekezdésének a)-e) pontjaiban meghatározott
esetekben:
●

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon
kezelték;

●

az érintett visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja
értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

●

az érintett a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező
jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés
ellen;

●

a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

●

a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az adatkezelő az általa nyilvánosságra hozott a személyes adat fent meghatározott esetben történő
törlésekor az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az
észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa
az adatokat kezelő adatfeldolgozókat, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra
mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
A tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett
rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem
kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos
okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben,
vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
(2) Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra,
hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a
profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést a GDPR 18. cikk a)-d)
pontjában foglalt esetekben, vagyis, 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 a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás
arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai
elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az Adatkezelő minden esetben 30 napon belül válaszol a fentebb felsorolt jogai gyakorlásával kapcsolatos
megkeresésekre.
Adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy

●
●
●

a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt,
széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az
Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, továbbá, hogy
kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, amennyiben ez
technikailag megvalósítható.

Ez a jog akkor gyakorolható, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés
automatizált módon történik.
Automatizált adatkezeléshez kapcsolódó jogok
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a
profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős
mértékben érintené. Az érintettet ez a jog alanyi alapon megilleti, így annak gyakorlása nem függ attól,
hogy ezt kérelmezi vagy sem.
Automatizált adatkezelés így kizárólag abban az esetben alkalmazható, ha az

●
●
●

az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul;
az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges
vagy
az Adatkezelőre vonatkozó uniós vagy tagállami jog lehetővé teszi.

Az első két esetben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az Érintett jogainak,
szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az Érintettnek legalább azt a jogát, hogy
● álláspontját kifejezze,
● a döntéssel szemben kifogást nyújtson be, és
● az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen.
Az alkalmazhatóság fenti eseteiben a döntések nem alapulhatnak a személyes adatok különleges
kategóriáin, kivéve a kifejezett hozzájárulást és a jelentős közérdeket, és csak abban az esetben, ha az
érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések
megtételére került sor.
Az érintetti jogok gyakorlása elhunyt személy esetén

A jelen tájékoztatóban foglalt adatkezelések tekintetében az érintett jogosult arra, hogy a halálát követő
érintetti jogok gyakorlása érdekében nyilatkozatot tegyen (ügyintézési rendelkezés, illetve közokiratban
vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban tett nyilatkozat fogadható el).
A nyilatkozattétel érdekében, továbbá az elhunyt érintett halálát követő joggyakorlás tárgyban az a
tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken az Auchan Jogi Osztályával kell kapcsolatba lépni.
Az elhunyt érintett halálát követő jognyilatkozatban erre kijelölt személy vagy az érintett Polgári
Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója általi joggyakorlás esetén az Auchan megvizsgálja, hogy a
kérelemben megjelölt jog gyakorolható-e. Amennyiben igen, ellenőrzi az érintett halálának tényét és idejét,
melyet a joggyakorlásra jogosult személy halotti anyakönyvi kivonattal vagy bírósági határozattal igazol,
valamint a joggyakorlásra jogosult személy saját személyazonosságát, melyet közokirattal igazol, továbbá
azt, hogy az érintett valóban tett-e ilyen nyilatkozatot vagy a közeli hozzátartozó személyazonosságát,
melyet közokirattal igazol, továbbá azt, hogy a közeli hozzátartozó kapcsolat valóban fennáll-e az
elhunyttal. E tényekről történő meggyőződést dokumentálni kell, de a fenti iratokról másolat nem
készíthető.
Az Auchan kérelemre tájékoztatja az érintett Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozóját, ha az
érintett elhunytát követően valaki a jogokat gyakorolta, valamint az ennek során tett intézkedésekről,
kivéve, ha azt az érintett az érintetti jogok gyakorlására jogosult személyt kijelölő nyilatkozatában
megtiltotta.
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
-telefonszám:
-

cím:
fax:

1363
+36

Budapest,
(1)
+36

Az érintettet megilleti a bírósághoz fordulás joga is.

Pf.:
(1)

9.
391-1400
391-1410

