
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Az Auchan Magyarország Kft. etikai kódexének elfogadására vonatkozó nyilatkozatokhoz kapcsolódó 

adatkezelésekhez 

 

 

Az etikai kódex elfogadására szolgáló adatlap kitöltése  személyes adatok kezelésével jár. Az adatkezelés 

tekintetében az Auchan Magyarország Kft. (Budaörs, Sport u. 2-4., adatvedelem@auchan.hu) 

adatkezelőnek minősül, ezért 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 szóló (EU) 2016/679 rendelet („GDPR”) 13. cikk (1)-(2) bekezdései alapján az alábbi 

adatkezelési tájékoztatást adjuk. 

Az adatkezelés kapcsán kérdésekkel dr. Csekő Katalin adatvédelmi tisztviselőhöz (DPO) lehet fordulni a 

2040 Budaörs, Sport utca 2-4. postacímen az “adatvédelmi tisztviselő részére” megjelöléssel vagy a 

k.cseko@auchan.hu emailcímen.  

Milyen személyes adatokat kezelünk és miért? 

Az Adatkezelő a partnerek részére a már rendelkezésre álló kapcsolattartói emailcímre megküldött Google 

kérdőíven nyilatkoztatja a partnereket a vállalati etikai kódex elfogadásáról. Ehhez személyes adatként a 

partner nyilatkozattételre jogosult képviselőjének nevét, az elfogadásra vonatkozó információt közöljük, 

illetve ha a partner egyéni vállalkozó, úgy a partner megnevezése is személyes adat.  

Az adatkezelés célja a vállalati etikai kódex valamennyi beszállítóval való elfogadtatása, és annak 

dokumentálása, hogy ez az arra jogosult személyek részéről megtörtént. 

Miért kezelhetjük ezeket az adatokat? 

Az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke - GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja. A jogos 

érdek a korrupció elleni küzdelem. 

Mennyi ideig kezeljük az adatokat? 

A nyilatkozatok visszaküldésének nyomonköveétsére szolgáló listát a 100%-os kitöltöttség elérésekor 

töröljük, a nyilatkozatok őrzési ideje megegyezik a partnerrel kötött szerződés megőrzési idejével.  

Ki fér hozzá az adatokhoz? 

Az Auchan részéről az adatokhoz az Indirekt Beszerzés munkatársai és audit esetén az Audit Igazgatóság, 

valamint a gazdasági biztonsági elemző jogosult hozzáférni. 

A Google form és az adatok tárolására szolgáló Google Drive kapcsán, együtt a Google Suit kapcsán a 

Google Ireland Limited, továbbá az Auchan cégcsoport levelezőrendszerét üzemeltető AUCHAN RETAIL 

INTERNATIONAL, S.A. (Székhelye: 9170 Croix, Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, Franciaország) 

adatfeldolgozónak minősül. 

A Google által végzett adatfeldolgozás során a harmadik országbeli adattovábbítás esetén az adattovábbítás 

jogszerűségét SCC (általános szerződési feltételek) igénybevételével biztosítja. 
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Milyen jogok illetik meg az érintetteket? 

Az érintettnek az adatkezelés jogalapjára és jellegére tekintettel joga van a hozzáféréshez, az adatok 

helyesbítéséhez, törléséhez, a tiltakozáshoz és kérheti az adatkezelés korlátozását. Az érintetti jogok 

gyakorlása érdekében a kérelmet az adatvedelem@auchan.hu emailcímre vagy az Auchan Magyarország 

Kft. postacímére, az “adatvédelmi tisztviselő részére” megjelöléssel lehet benyújtani.  

A fentieken túl az érintettek jogorvoslati lehetőséggel, panasszal élhetnek az adatkezeléssel kapcsolatban a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), melynek elérhetőségei az alábbiak: 

- postai cím: 1374 Budapest, Pf. 603. 

- cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

- e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Az érintett jogosult továbbá adatainak GDPR-ba ütköző kezelésével kapcsolatban bírósághoz fordulni.  
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