JÁTÉKSZABÁLYZAT
A Coca-Cola „Segíts újrahasznosítani és nyerj!”
nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata
1.

A nyereményjáték szervezői

A Coca-Cola – „Segíts újrahasznosítani és nyerj!” promóció (a továbbiakban: „Játék”) szervezői a Coca-Cola
Magyarország Szolgáltató Kft. (székhely: 2330 Dunaharaszti, Némedi út 104.; cégjegyzék szám: 13-09-072515;
adószám: 12150126- 067506; adószám: 10886861-2-44), a Coca-Cola HBC Magyarország Kft. (székhely: 2330
Dunaharaszti, Némedi út 104.; cégjegyzékszám: 13-09-067506; adószám: 10886861-2-44), valamint a Coca-Cola
Services SA. (1424 Chaussée de Mons, B-1070 Brussels; adószám.: 462525791; cégjegyzékszám.: BE0462525791) (a
továbbiakban együtt: "Szervezők”).
A Játékhoz kapcsolódó adatkezelést a Szervező, a Játékhoz kapcsolódó egyéb feladatokat, továbbá az adatfeldolgozást
a Rewart Kft. (székhely: 1112 Budapest, Balatoni út 2/a, B épület, 1. emelet, cégjegyzékszám: 01-09-892626, adószám:
14182925-2-43, a továbbiakban: „Lebonyolító”), a Tukan Agency Kft. (székhely: 2096 Üröm, Cinege utca 23.;
cégjegyzékszám: 01-09-194451; adószám: 25008768-2-41), .), a Rackhost Zrt. (székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút
41.), a MySoftwares Kft. (székhely: 2030 Érd, Molnár utca 30.), a WALLIS MOTOR PEST Kft. (Székhely: 1138 Budapest,
Váci út 175.) valamint a Csepel Kerékpárgyártó és Forgalmazó Zrt. (Székhely: 1211 Budapest, Duna Lejáró 7.,Adószám:
12022416243) együttesen végzi.

2.

A Játékban történő részvétel feltételei

2.1.
A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött, cselekvőképes, magyarországi lakóhellyel rendelkező, a
2.4. pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy (a továbbiakban: „Játékos”), aki a Játék
4. pontban írt időtartama alatt,
2.1.1. vásárol legalább 1 (egy) db, bármely magyarországi üzletben, a jelen Játékszabályzat 3. pontjában
meghatározott promócióban résztvevő Coca Cola, Coca Cola Zero, Coca Cola Light 0,5L és 1,75L PET kiszerelésű
terméket (”Termék”); és
2.1.2. elektronikusan regisztrál a www.jatek.coke.hu domain alatt található weboldalon (a továbbiakban: „Honlap”)
a regisztráció menüpont alatt és ennek során a következő valós adatait megadja: vezetéknév, keresztnév, születési
dátum/év, nap, hónap/, e-mail cím, („Regisztráció”).
2.1.3. a Regisztráció során a megfelelő mező kipipálásával elfogadja a jelen Részvételi feltételekben
(”Játékszabályzat”), Adatkezelési tajékoztatóban, valamint Cookie szabályzatban leírt valamennyi feltételt és
hozzájárul adatainak a jelen Játékszabályzatban és Cookie szabályzatban írtak szerinti kezeléséhez.
2.1.4. Sikeresen feltölti a Termék kupakjában található (”Kupak”) 10 karakterből – számokból és betűkből – álló
érvényes egyedi promóciós kódot (”Kód”). A Kód feltöltése után jogosulttá válik a nyeremények megnyerésére (a
továbbiakban együtt: ”Pályázat”).
2.2.
A Játékos köteles a promóciós Kupakot 2021. április 30.-ig sértetlenül megőrizni, és nyertesség esetén a
Szervezők esetleges felhívására a Szervezők részére bemutatni. Szervezők a nyeremény átadását megelőzően a jelen
játékszabályzat 5.7. pontjában foglaltak szerint ellenőrizhetik a nyertes által feltöltött kódot, és ennek során kizárólag
azokat a Kupakokat fogadják el a Játékban, amelyeken a 10 karakterű Kód teljesen olvashatóan látszik és megegyezik
a feltöltöttel. Ellenkező esetben Szervezők nem fogadják el nyertesnek az adott Játékost.
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2.3.
A Játékszabályzatnak megfelelő, de nem valós Kódot, adatokat tartalmazó Pályázatok érvénytelenek, és azok
nem kerülnek figyelembevételre a Játékban. A Szervezők a nem valós adatokat, Kódot megadó résztvevőket
kizárhatják a Játékból. A Játékosok a regisztráció során megadott adatok alapján kerülnek azonosításra, így az adatok
esetleges változásaiból eredő, a Szervezők érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag
e-mail cím helytelen megadása, elérhetetlensége) Szervezőket semmilyen felelősség nem terheli.
2.4.
A Játékban nem jogosultak sem közvetlenül, sem közvetetten részt venni a Szervezők, a Lebonyolító, illetve a
Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai,
vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen
személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.
A Játékban résztvevő termékeket árusító kereskedelmi egységek, továbbá a Szervezőkkel szerződéses kapcsolatban
álló azon gazdálkodó szervezetek, amelyek a Játék időtartama alatt a szerződés teljesítése során a Szervezők bármely
telephelyén, bármely időtartamban munkát végeznek, illetve ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói,
vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2.
pontjában meghatározott hozzátartozói szintén nem jogosultak sem közvetlenül, sem közvetetten részt venni a
Játékban.
2.5.
Egy Játékos naponta maximum 3 termékkódot, mint Pályázatot jogosult feltölteni. Valamennyi kód egyedi, így
a rendszer csak az élő kódokat fogadja el, egy kódot kizárólag egy alkalommal lehet érvényesen feltölteni. A Szervezők
nem fogadják el a véletlenszerűen kiválasztott vagy kitalált számkódokat.
2.6.
Játékosnak ügyelnie kell arra, hogy a Regisztráció során valós adatokat adjon meg, mert amennyiben az általa
megadott adatok utóbb valótlannak bizonyulnak, úgy ennek minden következményét a Játékos, mint adatszolgáltató
viseli. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőket semmilyen felelősség nem terheli. A Szervezők
kizárólag azokat a Pályázatokat tekintik érvényesnek, amelyeket a Játékosok által, saját e-mail címük megadásával
küldenek be a Játékba. A Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban
a Szervezők, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségüket kizárják. A Regisztráció hiányosságáért/hibájáért (pl.:
e-mail címelírás, számelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.) sem a Szervezők, sem a Lebonyolító
semmilyen felelősséget nem vállalnak és ennek bekövetkezésekor nem kötelesek a nyeremények átadására.
3.

A Játékban résztvevő termékek

Üzleti, kiskereskedelmi forgalomban található promóciós csomagolású termékek:
Coca-Cola 0,5 liter
Coca-Cola zero 0,5 liter
Coca-Cola light 0,5 liter
Coca-Cola 1,75 liter
Coca-Cola zero 1,75 liter
Coca-Cola light 1,75 liter
Felhívjuk a Játékos figyelmét, hogy a termék megvásárlása előtt győződjön meg annak bontatlanságáról és őrizze meg
a Kupakot 2021. április 30-ig!
4.

A Játék időtartama
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A Játék 2021. január 18. 10 óra 00 perctől 2021. március 31. 23 óra 59 percig tart. Amennyiben a nyereményjáték
technikai okokból később indul el, úgy ezért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
A Játék menete
4.1.

Nyerő időpontok

4.1.1. A Szervezők a Játék kezdő időpontját megelőzően, a véletlenszerűség elvének eleget tevő elektronikus sorsoló
program segítségével a Játék teljes időtartamának tekintetében az 5. pontban meghatározott nyereményekre
vonatkozóan összesen 785 (hétszáznyolcvanöt) darab nyerő időpontot sorsolnak ki a promóció teljes ideje alatt. A
sorsolás nem nyilvános.
4.1.2. A nyereményeket a Játékszabályzatnak mindenben megfelelő azon Játékosok nyerhetik meg, akik az előre
meghatározott adott nyerő időpontokkal megegyező, vagy azt követő legközelebb eső időpillanatban
(századmásodperc pontossággal) töltenek fel a Játékszabályzatban foglaltaknak mindenben megfelelő Pályázatot
(Kódot). Amennyiben több Játékos századmásodpercre azonos időpontban tölt fel Kódot, a Szervezők azt a Játékost
tekintik nyertesnek, akinek a Pályázatát a számítógépes szerver sorrendben elsőként dolgozza fel.
4.1.3. Amennyiben a nyertes Játékos Pályázata a jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból
érvénytelen, a Játékos a Játékból a Pályázatával összefüggő okból kizárásra kerül.
5.

A Játék során megnyerhető nyeremények

Nyerőidőpontos sorsoláshoz kötötten:
A Játék időtartalma alatt a Játékban beérkezett érvényes Pályázatok közül az alábbiakat sorsoljuk ki:
IKEA utalvány – összesen 730 db 5.000Ft-os utalvány
Csepel Torpedo 3* kerékpár – összesen 55 db kerékpár

A nyeremények részletes leírását az I. számú melléklet tartalmazza.
Egy Játékos a Játék teljes időtartam alatt több nyereményt nyerhet.

Főnyeremény,gépi sorsoláshoz kötötten:
A Játék teljes időtartama alatt feltöltött valamennyi érvényes Pályázat közül sorsoljuk ki a főnyereményt, amely egy
BMW i3 személygépjármű. A sorsolásra közjegyző jelenlétében, gépi sorsoló program segítségével a Lebonyolító
székhelyén kerül sor (1112 Budapest, Balatoni út 2/a, B épület).
A sorsolás nem nyilvános.
A sorsolás időpontja: 2021. április 16. 10:00
érvényes Pályázatok közül sorsoljuk ki az alábbiak szerint:
1

darab BMW i3 személygépjármű

A nyeremények részletes leírását az I. számú melléklet tartalmazza.
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5.1.
Nyertesség esetén a Szervezők a nyertes Játékost a nyereményről elektronikus úton értesítik, a Játékos által a
regisztráció során megadott e-mail címre küldött e-mail útján, az adott nyerő időpontot követően haladéktalanul.
5.2.
Nyeremények átvétele: A Szervezők a nyertes Játékost a nyeremény átvételéről elektronikus úton értesítik az
adott nyerő időpontot követően, amely tartalmazza a nyeremény felhasználásának részleteit.
5.3.
Szervezők és Lebonyolító fenntartják maguknak a jogot, hogy Játékostól postai úton bekérjék az egyedi kódot
tartalmazó kupakot a nyereményre való tényleges jogosultság igazolása céljából, ezért kérjük, a Játékban résztvevő
Kupakot 2021. április 30.-ig őrizzék meg! Felhívjuk a Játékos figyelmét, hogy a termék megvásárlása előtt győződjön
meg annak bontatlanságáról!
A nyeremények kiszállítása folyamatos, az IKEA utalványok elektronikus formában kerülnek kiküldésre, amennyiben
nem érkezik meg a nyerést követő két hétben, ezt jelezheti az info@mail.jatek.coke.hu e-mail címen. A Csepel
kerékpárok legyártása és kiszállítása 2021. március elejétől kezdődik előzetes egyeztetés alapján, ahol a nyertesekkel
egyeztetünk a kerékpár részleteiről. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy 2021. április 30-át követően a nyereményekkel
kapcsolatos reklamációt nem áll módunkban elfogadni. A kézbesítés során - a Szervezők és Lebonyolító érdekkörén
kívül - keletkezett károkért a Szervezők és a Lebonyolítók semmilyen felelősséget nem vállalnak.
6. Információ a Játékról
A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak a boltokban elhelyezett szóróanyagokon, valamint a
www.jatek.coke.hu internetes oldalon, információ kérhető továbbá az info@mail.jatek.coke.hu e-mail címen. A Játék
hivatalos Játékszabálya a www.jatek.coke.hu internetes oldalon jelenik meg, Szervező minden kommunikáció közül
ezt tekinti elsődlegesen irányadónak. A Játékkal kapcsolatos kérdések esetén keresse a Játék lebonyolításával
megbízott Rewart Kft. ügyfélszolgálatát a Játék teljes időtartama alatt az info@mail.jatek.coke.hu e-mail címen, vagy
érdeklődjön az alábbi telefonszámon: 06-24-500-500.

7. Személyi jövedelemadó
A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA és járulék fizetési kötelezettséget a Szervezők viselik. Szervezőket a
Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.
8. Vegyes rendelkezések
8.1.
A Szervezők, a Lebonyolító, a The Coca-Cola Company, illetve annak bármely leányvállalata tulajdonosai,
vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyereménytárgyak esetleges hibáiért, hiányosságaiért kizárják a
felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes
Játékos a nyereménnyel kapcsolatos esetleges szavatossági igényét jogszabályi keretek között a nyeremény
szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti, akit a Szervezők a nyeremény átadásakor a
nyertes Játékos számára megjelölnek.
8.2.
A Szervezők nem osztanak szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt
és legfeljebb annyi nyereményt osztanak ki, amennyi a jelen Játékszabály 5. pontjában szerepel.
8.3.
A promóciós címkék és kupakok nyomtatási hibáiért a Szervezők, a Lebonyolító, illetve a The Coca-Cola
Company és annak leányvállalatai, valamint a Játékban résztvevő üzletek és vendéglátóipari egységek, továbbá
mindezek tulajdonosai, vezető tisztviselői és alkalmazottai kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a
magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.
8.4.
A hamisított promóciós Kupakok / kódok érvénytelenek és nem vehetnek részt a Játékban, beleértve a
promóciós Kupakok felületének bárminemű manipulációját. A Játékban résztvevő Kupakok és a bennük levő egyedi,
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10 jegyű kódok érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervezők döntése az irányadó. A
Szervezők a Kupakok és a bennük levő egyedi, 10 jegyű kódok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal
kapcsolatban kizárják a felelősségüket.
8.5.
A nyertes Játékosok a jelen Játékban való részvételével tudomásul veszik és önkéntesen hozzájárulnak
ahhoz, hogy a Játék időtartama alatt, az általuk bármely közösségi felületükön közzétett, és a
#cocacolamagyarorszag, #azürespalackisérték hashtaggel ellátott tartalmakat a Szervezők, illetve a The Coca-Cola
Company, díjmentesen, időbeli, térbeli, mód és mértékbeli korlátozás nélkül jogosultak saját közösségi felületeiken
megosztani a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett, valamint kijelentik, hogy hozzájárulásuk megfelelő
előzetes tájékoztatáson alapult.
A nyertes Játékosok azzal, hogy elfogadják a szabályzatot, hozzájárulnak ahhoz is, hogy a Szervezők az általuk
feltöltött fotókat korlátozás nélkül felhasználhatják a saját online felületeiken. A nyertes Játékosok a kép
feltöltésével kifejezetten kijelentik és szavatolnak azért, hogy az általuk feltöltött fotók, mint szerzői művek
tekintetében korlátozás nélkül és önállóan jogosultak a jelen Játékszabályzatban meghatározott jognyilatkozatokat
megtenni és a jelen Játékszabályzatban meghatározott felhasználási jogokat a Szervezők részére biztosítani.
A nyertes Játékosok a Játékban történő részvétellel kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben a Szervezőkkel
szemben harmadik személy jogai, így különösen szerzői jogai megsértése miatt kártérítési vagy bármilyen egyéb
igénnyel lép fel, a Játékosok kötelesek a Szervezőket ezen igények alól haladéktalanul és teljeskörűen mentesíteni, a
kártérítésként vagy egyébként fizetett összeget a részükre haladéktalanul megtéríteni.

8.6.
A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Honlap teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-,
valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja
olyan, a Szervezőkön és a Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a
szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervezők és a
Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak.
8.7.
A Regisztráció/Pályázat hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat
feltüntetése stb.) sem a Szervezők, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak és ennek
bekövetkezésekor nem kötelesek a nyeremények átadására.
8.8.
A Szervezők a nyeremények átadásáig zárhatják ki a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a
Játékszabályban rögzített feltételeknek.
A Szervezők fenntartják a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékukból kizárják azt a Játékost, aki a
Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot vagy spam program használatával, vagy egyéb
más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.
8.9.
A nyeremények másra át nem ruházhatók, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem válthatók,
kereskedelmi forgalomba nem hozhatók és semmilyen módon nem értékesíthetők tovább.
8.10. A Szervezők, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a Honlapot, illetve az azt működtető szervert
ért külső, ún. SQL támadások, illetve bármely meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Honlapot, illetve szervert
vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán, vagy egyéb technikai hiba révén a játékosok téves rendszerüzeneteket
kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervezők, illetve a
Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.
8.11. Szervezők, illetve Lebonyolító kizárják a felelősségüket a Honlap rajtuk kívülálló okokból történő
meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul
megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.
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8.12.

A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a hatályban lévő magyar jog.

8.13.

Szervezők fenntartják a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot bármikor megváltoztassák.

8.14. A Coca-Cola, Coca-Cola Light, a Coca-Cola Zero valamint a kontúrpalack a The Coca-Cola Company bejegyzett
védjegyei.
8.15. A Szervezők fenntartják a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban,
annak kivizsgálásához információt kérjenek a Játékostól, illetve a kivizsgálás időtartamára felfüggesszék a Játékos
részvételét és a nyereményének az átadását. A Játékból – a Szervezők megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok
a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban vesznek részt a
Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak
minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik
a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit
egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. A jelen pontban
meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan
kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőknek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.
8.16. Minden olyan elháríthatatlan, külső esemény, amely a Szervezők által előre nem látható, tevékenységükkel
befolyásolni nem tudják, és amely jelen Játékszabályzat teljesítését lényegesen befolyásolja Vis Maiornak tekintendő
(pl. természeti katasztrófa, tűzeset, robbanás, árvíz, sztrájk, pandémia stb.).

Budapest, 2021. január 18.
Mellékletek:
I.
sz. melléklet: Nyeremények leírása
II.
sz. melléklet: Promóciós Adatkezelési tájékoztató
sz. melléklet: Általános Adatvédelmi tájékoztató (https://jatek.coke.hu/adatvedelmi-tajekoztato)
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I.

sz. melléklet: Nyeremények leírása és felhasználási feltételei

IKEA UTALVÁNYOK:
Összesen 730 db 5.000Ft értékű IKEA utalvány
Beváltás: 2022. március 31.
Az elektronikus ajándékkártyához tartozó kódot és PIN kódot e-mailben kapja meg a Nyertes. Az utalványt ki lehet
nyomtatni, vagy a mobiltelefonon bemutatni az áruházakban.
Az utalvány kizárólag az áruházakban váltható be, online beváltásra nincsen lehetőség. A kézhezvétel után 48 órával
a Nyertes bármelyik magyarországi IKEA áruházban használhatja a kártyát.
Vásárláskor nem szükséges a teljes összeget egyszerre felhasználni.

CSEPEL TORPEDO KERÉKPÁR
Összesen 55 db Csepel Torpedo 3* kerékpár
A kerékpárok legyártása és kiszállítása 2021. március elejétől kezdődik előzetes egyeztetés alapján.
A termékről bővebb leírást a linkre kattintva (16-ik oldal) található:
https://csepelbike.com/catalogs2020/Csepel2020.pdf

BMW i3
Műszaki adatok
Vegyes fogyasztás - l/100km
CO2 kibocsátás - g/km
Szín és kárpit
B85 Capparis fehér BMW i kék kiemeléssel
BHGI Neutronic szövetkárpit Aragats szürke I Fekete

Alapfelszereltség
2D6 19" BMW i Könnyűfém keréktárcsák, csillagküllős 427
2VB Gumiabroncsnyomás figyelő rendszer
2VC Gumijavító-készlet
428 Elakadásjelző háromszög és elsősegélycsomag
4EX Andesite ezüst belső felületek
4U6 Váltóáramú töltés vétel Professional
4U7 Egyenáramú gyorstöltés vétel
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4U9 Akusztikus gyalogosvédelem
570 Erősebb tápellátás
5DA Jobb oldali első utas-légzsák kikapcsolás
654 DAB-tuner
6AC Vészhívás
6AE Teleszerviz
6AK ConnectedDrive szolgáltatások
6AP Remote Services (Távszolgáltatások)
Z3P Töltőkábel 3 fázisú

Extrafelszereltség
2PA Kerékőr
302 Riasztóberendezés
420 Hővédő üvegezés
441 Dohányzócsomag
494 Ülésfűtés a vezető és az első utas számára
4T9 Hőszivattyú
5GC Flexible Car Use Vorbereitung
606 Business navigációs rendszer
6CP Okostelefon-integráció
6NS Kihangosító rendszer kibővített okostelelefon
kapcsolódással
7RS Komfort csomag
249 Multifunkciós kormánykerék
430 Külső és belső tükör csomag HUF 0,0
442 Pohártartó
473 Első kartámasz
493 Tárolócsomag
521 Esőszenzor és automatikus világításvezérlés
534 Automatikus klímaberendezés
544 Sebességtartó automatika fékező funkcióval
8AU Magyar nyelvű kezelési kézikönyv
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II.

sz. melléklet

COCA-COLA „SEGÍTS ÚJRAHASZNOSÍTANI ÉS NYERJ!” ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÖSSZEFOGLALÓJA
Ez az adatkezelési tájékoztató a Coca-Cola

„Segíts újrahasznosítani és nyerj!” elnevezésű

nyereményjáték (Játék) adatkezelési feltételeit rövid, tömör és átlátható módon foglalja össze.
Az adatkezelő: a Coca-Cola Magyarország Szolgáltató Kft. (székhely: 2330 Dunaharaszti, Némedi
út 104.; 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; e-mail:

info@mail.jatek.coke.hu, vagy a fogyasztok@coca-cola.hu
Az adatkezelés célja: A Játék lebonyolítása keretében az alábbi célokból kezelünk adatokat:
- promóciós játékok szervezése, lebonyolítása, nyertesek kiértesítése, nyeremények biztosítása;
- reklámcélú elektronikus levelek, élőtelefonos hívások, megkeresések lebonyolítása;
- Coca-Cola termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos fogyasztói szokások vizsgálata
- a weboldal felhasználhatóságának és minőségének elemzése
- csalások felderítése
Az adatkezelés jogalapja, jogos érdekek: Az Ön adatait 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, az Ön fogyasztói
szokásainak vizsgálatával és az Önnel való kapcsolattartással összefüggésben. Ön jogosult arra,
hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. 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 Ön adataihoz a Coca-Cola Magyarország Szolgáltató Kft.; a Coca-Cola HBC
Magyarország Kft.; és az s.a. Coca-Cola Services n.v férhet hozzá a „szükséges ismeret elve” alapján.
Adatfeldolgozóként a Rewart Kft. (székhely: 1112 Budapest, Balatoni út 2/a, B épület, 1. emelet,
cégjegyzékszám: 01-09-892626, adószám: 14182925-2-43, a továbbiakban: „Lebonyolító”), a Tukan
Agency Kft. (székhely: 2096 Üröm, Cinege utca 23.; cégjegyzékszám: 01-09-194451; adószám:
25008768-2-41), .), a Rackhost Zrt. (székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.), a MySoftwares
Kft. (székhely: 2030 Érd, Molnár utca 30.), WALLIS MOTOR PEST Kft. (Székhely: 1138 Budapest,
Váci út 175.) valamint a Csepel Kerékpárgyártó és Forgalmazó Zrt. (Székhely: 1211 Budapest, Duna
Lejáró 7.,Adószám: 12022416243).
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, valamint a nyeremények átadása céljából kezelik,
illetve dolgozzák fel. Az adatkezelők a Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatokat a Játék
lezárását, illetve a nyeremények átadását követően törlik.
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Amennyiben Ön ehhez hozzájárult, 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, Messenger
üzenet, automatizált hívórendszeren keresztül, illetve postai úton) érdekében kezeli és felhasználja.
Amennyiben Ön hozzájárul, a regisztrációval egyidejűleg, a Coca-Cola Services SA. létrehoz Ön
számára egy Coca-Cola felhasználói fiókot, mellyel Önnek lehetősége van bejelentkezni a Coca-Cola
által létrehozott, bármely nyereményjátékba, weboldalra, applikációba.
Az adatkezelők a személyes adatokat a fenti marketing célból addig kezelik, amíg Ön az ehhez adott
hozzájárulását vissza nem vonja.
A Nyertesek személyes adatait a Játékot követően, a polgári jogi elévülési idővel összhangban (öt
évig) őrizzük meg. A szerződésekben, kommunikációban és az üzleti levelekben, mint számviteli
dokumentumokban tárolt személyes adatokra jogszabály értelmében legalább nyolc évig terjedő
megőrzési idő vonatkozik.
További részletek és az Ön jogai: lásd a

TELJES

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓT; 2021. JANUÁR 18.

COCA-COLA ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A jelen Adatkezelési Tájékoztató irányadó a Coca-Cola HBC Magyarország Kft. (székhely: 2330 Dunaharaszti, Némedi
út 104.; cégjegyzékszám: 13-09-067506; adószám: 10886861-2-44) illetve a Coca-Cola Magyarország Szolgáltató Kft.
(székhely: 2330 Dunaharaszti, Némedi út 104.; cégjegyzékszám: 13-09-072515; adószám: 12150126-2-13), és az s.a.
Coca-Cola Services n.v (1424 Chaussée de Mons, B-1070 Brussels; adószám.: 462525791; cégjegyzékszám.:
BE0462525791) által szervezett „Segíts újrahasznosítani és nyerj!” elnevezésű nyereményjáték (“Játék”) keretében
gyűjtött személyes adatok kezelésére.
A Játékkal összefüggésben a megadott adatok kezeléséért a Coca-Cola HBC Magyarország Kft., a Coca-Cola
Magyarország Szolgáltató Kft és az s.a. Coca-Cola Services n.v. felelnek, mint adatkezelők. Az adatok feldolgozását a
Szervező megbízásából a Rewart Kft. (székhely: 1112 Budapest, Balatoni út 2/a, B épület, 1. emelet, cégjegyzékszám:
01-09-892626, adószám: 14182925-2-43, a továbbiakban: „Lebonyolító”), a Tukan Agency Kft. (székhely: 2096 Üröm,
Cinege utca 23.; cégjegyzékszám: 01-09-194451; adószám: 25008768-2-41), .), a Rackhost Zrt. (székhely: 6722 Szeged,
Tisza Lajos körút 41.), a MySoftwares Kft. (székhely: 2030 Érd, Molnár utca 30.), WALLIS MOTOR PEST Kft. (Székhely:
1138 Budapest, Váci út 175.) valamint a Csepel Kerékpárgyártó és Forgalmazó Zrt. (Székhely: 1211 Budapest, Duna
Lejáró 7.,Adószám: 12022416243) együttesen végzi.
1.) A kezelt személyes adatok köre

Játékban történő regisztráció során Játékosoknak a következő személyes adataikat szükséges megadniuk (a *-al jelölt
adatok megadása szükséges a regisztrációhoz / a regisztráció feltétele):
• vezetéknév*
• keresztnév*
• születési dátum *
• e-mail cím*
• jelszó *

A fenti adatok kezelésének a célja a következő:
• Az „Érintett” (játékos) a regisztráció során az e-mail cím és jelszó adatokat a Játékba való belépés
céljából,
• a születési dátum adatot annak ellenőrzésére, hogy a Játékos elmúlt-e 18 éves,
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• a teljes név adatot az azonosítás elősegítésének céljából kell, hogy megadja.

2.) Az adatkezelés célja és időtartama

Az adatkezelők és az adatfeldolgozók a megadott személyes adatokat a Játékkal összefüggésben, a Játék lebonyolítási
időtartama alatt a Játékosok kapcsolattartás, adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából kezelik, illetve
dolgozzák fel. Az adatkezelők a Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatokat a Játék lezárását, illetve a
nyeremények átadását követően törlik.
Amennyiben a Játékos a játék részvétele során ehhez hozzájárult, a Coca-Cola HBC Magyarország Kft., a Coca-Cola
Magyarország Szolgáltató Kft. és az s.a. Coca-Cola Services n.v a regisztráció során megadott adatait marketingkapcsolattartás, közvetlen üzletszerzési célú megkeresések (a termékeik és szolgáltatásaik ajánlása, hirdetéseik
továbbítása, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési úton (pl. sms, mms, e-mail, messenger üzenet), automatizált
hívórendszeren keresztül, illetve postai úton) 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.
3.) A személyes adatok kezelésének jogalapja

A Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes, amelyet a Játékos a regisztráció során
a jelen tájékoztatás ismeretében a vonatkozó mező kipipálásával ad meg.
A Játékos kizárólag saját személyes adatait adhatja meg. Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg,
a Játékból kizárásra kerül.

4.) A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelők, illetve az általa igénybevett Adatfeldolgozók a hatályos
jogszabályok szerint jogosultak.
Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából eljáró alábbi adatfeldolgozók végzik:
•

a Rewart Kft. (székhely: 1112 Budapest, Balatoni út 2/a B. ép. 1. emelet., cégjegyzékszám: 01 09 892626,
adószám: 14182925-2-43,), az adatfeldolgozás célja: nyereményjátékban történő részvétel lebonyolítása,
adminisztrációja;

•

a Rackhost Zrt. (Székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.), a Rewart Kft. informatikai hátterének
biztosítása, valamint az ügyfélszolgálati levelezés biztosítása;

•

Csepel Kerékpárgyártó és Forgalmazó Zrt. (Székhely: 1211 Budapest, Duna Lejáró 7.)az adatfeldolgozás

célja: nyereményjátékban nyeremény biztosítása
•

WALLIS MOTOR PEST Kft. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 175.)
nyereményjátékban nyeremény biztosítása

•

Tukan Agency Kft. (székhely: 2096 Üröm, Cinege utca 23.), az adatfeldolgozás célja: Játék sorsolási
technikai hátterének biztosítása.

•

MySoftwares Kft. (székhely: 2030 Érd, Molnár utca 30.) a Rewart Kft. informatikai hátterének biztosítása
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az

adatfeldolgozás célja:

5.) A Játékos jogai a kezelt adataival kapcsolatban

Az adatkezelők a Játékos kérésére tájékoztatást adnak a Játékos általuk kezelt személyes adatairól és hozzáférést
adnak számára a személyes adatokhoz, valamint tájékoztatják őt a következő információkról:
• az adatkezelés célja(i);
• az adatkezeléssel érintett személyes adatok fajtái;
• a Játékos személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapja és címzettje(i);
• az adatkezelés tervezett időtartama;
• a Játékos jogai a személyes adatok helyesbítésével, törlésével és kezelésének korlátozásával, valamint a
személyes adatok kezelése elleni tiltakozásával összefüggésben;
• a Hatósághoz való fordulás lehetősége;
• az adatok forrása;
• a profilalkotással kapcsolatos lényeges információk;
• az adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.
Az adatkezelők a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül megadja tájékoztatást. Ha a
Játékos elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban
kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha a Játékos másként kéri.

A Játékos jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését, illetve a hiányos adatok kiegészítését az adatkezelés céljának
figyelembevételével (megjelölve a helyes adatokat). Az adatkezelők a helyesbítést indokolatlan késedelem nélkül
elvégzik a nyilvántartásukban, és ennek megtörténtéről írásban értesítik a Játékost.
A Játékos a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését– részben vagy egészben – ingyenesen, indokolás nélkül.
Az adatkezelők a törlési kérelem kézhezvételét követően indokolatlan késedelem nélkül gondoskodnak az adatkezelés
megszüntetéséről, és törlik a Játékost a nyilvántartásukból, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a)
b)
c)
d)
e)

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
a Játékos visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek más jogalapja nincs;
a Játékos tiltakozik személyes adatai kezelése miatt;
a személyes adatok kezelése jogellenesen történt;
a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség
teljesítéséhez törölni kell.

A Játékos jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelők a személyes adatok helyesbítése vagy törlése helyett korlátozzák
az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
•
•
•
•

a Játékos vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
az adatkezelés jogellenes, és a Játékos ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának
korlátozását;
az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Játékos igényli azokat
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
a Játékos 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.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Játékos hozzájárulásával,
vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy
jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Az adatkezelők a Játékost, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról
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előzetesen tájékoztatják.
Az adatkezelők a tájékoztatás, helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelmeket az alábbi elérhetőségeken fogadják:
a Coca-Cola HBC Magyarország Kft. és a Coca-Cola Magyarország Szolgáltató Kft. 2330 Dunaharaszti, Némedi út 104.
postai címen vagy a fogyasztok@coca-cola.hu e-mail címen vagy a 06-24-500-500-as telefonszámon, vagy a Rewart
Kft. által, a Játék ideje alatt üzemeltetett ügyfélszolgálaton keresztül ( info@mail.jatek.coke.hu e-mail címen).
Amennyiben az adatkezelők a Játékos helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítik, a kérelem
kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közlik a helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelem elutasításának
ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy korlátozás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelők
tájékoztatják a Játékost a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
történő fordulás lehetőségéről.
A Játékos bármikor dönthet úgy, hogy a Coca-Cola HBC Magyarország Kft., a Coca-Cola Magyarország Szolgáltató Kft.,
s.a. Coca-Cola Services n.v a továbbiakban ne keresse meg őt marketing kapcsolattartásuk keretében, direkt marketing
üzenetekkel, amelyet megtehet a Játékos egy lemondó nyilatkozat alábbi címekre történő megküldésével (a pontos
személyes adatait feltüntetve): info@mail.jatek.coke.hu, vagy a fogyasztok@coca-cola.hu e-mail címen, valamint a
Coca-Cola HBC Magyarország Kft. 2330 Dunaharaszti, Némedi út 104. postai címen.
A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését
a nyeremény átadása előtt kérelmezi (kivéve, ha csak a direkt marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását
vonja vissza a Játékos). A Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben a Játék időtartama alatt kizárólag a direkt
marketing célú megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza, az adatkezelők a Játék szervezéséhez, illetve
lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adatait továbbra is kezelhetik.
Az adatkezelők minden olyan címzettet tájékoztatnak a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az
adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul,
vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Játékost kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
A Játékos tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha az adatkezelés
•

közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges;
• az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges;
• profilalkotáson alapul.
A Játékos tiltakozása esetén az adatkezelők a személyes adatokat nem kezelhetik tovább, kivéve, ha bizonyítják, hogy
az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Játékos érdekeivel,
jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
kapcsolódnak.
Az adatkezelők a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül
megvizsgálják, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoznak, és a döntésről a kérelmezőt írásban
tájékoztatják. Ha a Játékos az adatkezelők döntésével nem ért egyet, illetve, ha az adatkezelők a fenti határidőt
elmulasztják, a Játékos – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz
fordulhat.
A Játékosok adatkezeléssel kapcsolatos jogaira, az adatkezelők és adatfeldolgozók tevékenységére egyebekben a
hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadóak, az adatkezelők és adatfeldolgozók ezen előírásoknak megfelelően
járnak el.
6.) Adatbiztonság

Az adatkezelők kötelezik magukat arra, hogy gondoskodnak az adatok biztonságáról, megteszik továbbá azokat a
technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett,
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tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok megsemmisülését, jogosulatlan
felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezik magukat arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek
az adatokat a Játékosok hozzájárulása alapján továbbítják vagy átadják, felhívják, hogy eleget tegyenek az
adatbiztonság követelményének.
Az adatkezelők gondoskodnak arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa
nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.
Az adatkezelők megtesznek minden tőlük telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve
semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az adatkezelők az adatkezelési tevékenységben részt vevő
munkavállalóik, illetve az adatkezelők megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja.
A Játékos elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Játékban történő megadása esetén – annak ellenére, hogy
az adatkezelők az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű
biztonsági eszközökkel rendelkezik – az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható.
Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az adatkezelők
nem felelősek ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Felhasználónál ezen okokból
kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül a Játékos is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek,
akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

7.) Jogérvényesítési lehetőségek

Az adatkezelők mindent elkövetnek, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően
történjék, amennyiben úgy érzi ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük, írjon nekünk az
info@mail.jatek.coke.hu, vagy a fogyasztok@coca-cola.hu e-mail címre, vagy a Coca-Cola Magyarország
2330 Dunaharaszti, Némedi út 104. címre.
Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó
jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet 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.
8.) Egyéb rendelkezések

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.
Budapest, 2021. január 18.- Adatkezelők
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III.sz. melléklet
Coca-Cola ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
Teljes Tájékoztató
TARTALOMJEGYZÉK
Miről szól a jelen Adatvédelmi Tájékoztató?
A Chaussée de Mons 1424, 1070 Brüsszel létesítő okirat szerinti székhelyű NV Coca‑Cola Services SA
társaság (az „Adatkezelő”, a „CCS”, „mi”, „minket”, „miénk”) tiszteletben tartja az Ön személyes
adatainak védelmét és célja, hogy bemutassa Önnek azt, hogy miként gyűjti, használja és hozza
nyilvánosságra az Önnel, mint egyénnel közvetlenül vagy közvetve kapcsolatban álló információkat, (a
„Személyes Adatok”), valamint az Ön ezzel kapcsolatos jogait.

A CCS a jelen Adatvédelmi Tájékoztató feltüntetett személyes adatainak feldolgozásáért felelős
adatkezelő (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. április 27-ei 2016/679 sz. rendelete, (a továbbiakban: az
Általános Adatvédelmi Rendelet szerint).

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató (az „Adatvédelmi Tájékoztató”) leírja, hogy a CCS miként kezeli az Ön
olyan Személyes adatait, melyeket a weboldalakkal (a mi „Weboldalaink”) mobil weboldalakkal,
alkalmazásokkal, kisalkalmazásokkal, és más mobil interaktív funkciókkal (együttesen a mi
„Alkalmazásaink”) (az összes együttesen, mint Alkalmazások és Weboldalak, a „Weboldalak”)
kapcsolatban gyűjtött.
MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT GYŰJTÜNK ÖNRŐL?
A Weboldalakon keresztül akár online, akár offline formában, különböző módon gyűjtjük és kezeljük a
Személyes adatokat.

·
Amikor Személyes Adatokat küld nekünk. Akkor gyűjtünk Önről személyes adatokat, amikor Ön
aktívan megadja nekünk azokat, például, amikor Ön regisztrál egy fiók létrehozásához, vagy
hozzászólásokat, fényképeket és videókat küld számunkra, vagy rögzíti a hangját egy promócióban való
részvétele során, vagy felhasználókkal beszélget.

·
Amikor Ön a Weboldalainkat használja. Mi (és harmadik fél partnereink a mi nevünkben)
automatikusan egyes személyes adatokat gyűjtünk Önről, amikor Weboldalainkat használja.
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·
Amikor Ön offline állapotban van: akkor is gyűjtjük személyes adatait, ha nem használja az
Alkalmazásainkat és/vagy a Weboldalainkat, például amikor részt vesz Coca‑Cola eseményeken, vagy ha
kapcsolatba lép partnereink Weboldalaival;
a.

Az Önről gyűjtött és feldolgozott személyes adatok

·
Kapcsolattartási és profil információk: Személyes Adatok, mint például a keresztnév, vezetéknév,
felhasználónév, születési dátum, telefonszám, cím, üzleti adatok, életkor, postai cím és szállítási cím,
lakóhely szerinti ország, telefonszámok és e-mail címek, promóciós nyereménykód, amikor regisztrál a
Weboldalainkon, feliratkozik a levelezőlistánkra, benevez egy versenyre, bevált egy promóciót, vagy
benevez egy nyereményjátékba, vagy egyéb más módon kommunikál vagy kapcsolatba lép velünk.

·
Egyéni beállítások és érdeklődési információk: az értesítésekkel, a marketingkommunikációval és a
Weboldalunk megjelenítésével kapcsolatos egyéni beállítások;

·
Közösségi média profil: Amikor különböző közösségi médiahálózatokon keresztül kommunikál a
Weboldalainkkal, például amikor bejelentkezik a Facebookra a Weboldalainkon, vagy Lájkol minket a
Facebookon, vagy amikor követ minket vagy megoszt egy tartalmunkat a Facebook, Twitter, Snapchat,
LinkedIn, Instagram vagy más weboldalon, akkor ezekről a közösségi hálózatoktól információt
kaphatunk, beleértve az Ön profiladatait, a közösségi média fiókjához társított felhasználói azonosítóját,
és minden olyan információt, melynek megosztását harmadik felekkel Ön engedélyezte a közösség
hálózat részére;

·
Felhasználó által létrehozott tartalom (UGC), hozzászólások, csevegés és vélemények: Ha
közvetlenül lép velünk kapcsolatba, pl. e-mailben, telefonon, levélben vagy egy online űrlap kitöltésével
vagy egy online csevegésben való részvételével, akkor rögzítjük hozzászólásait és véleményeit.
Hozzászólásait és véleményeit akkor is rögzítjük, amikor Ön felmérésekre válaszol, nyereményjátékokba
nevez be, vagy részt vesz promócióinkban. A Személyes Adatok ezen kategóriái tartalmazhatnak
hangfelvételt, fényképeket és videofelvételeket is, amennyiben Ön engedélyezi a Weboldalaknak, hogy
az eszköze kamerájának segítségével élő videó adatfolyamokat használjanak. Ezen funkció segítségével
fokozott interaktív élményt nyújtunk Önnek. Mi és a szolgáltatóink nem gyűjtjük és nem rögzítjük a
képeket, a videó-adatfolyamot vagy az abban látható arcokról szóló információkat. Az információ az Ön
eszközén tárolódik, és eltávolításra kerül a böngésző vagy az alkalmazás kikapcsolásakor. Mindazonáltal
mi és a szolgáltatóink gyűjthetünk egyéb információkat arról, hogy Ön hogyan használja a funkciót,
például, hogy milyen gyakran és mennyi ideig használja azt.

·
Helymeghatározó adatok: Alkalmazásunk nem gyűjti, nem tárolja és nem olvassa el a
helymeghatározási adatokat GPS, Wi-Fi vagy vezeték nélküli hálózati háromszögeléssel. Mi vagy
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harmadik fél szolgáltatóink csak anonimizált, véletlenszerűen generált alkalmazás-azonosítót gyűjtünk
annak érdekében, hogy észleljük a felhasználó közelségét az értékesítési pontjainkhoz, és hely-specifikus
promóciós üzeneteket és az Ön közelében található üzleteinkben kínált kedvezményekről értesítést
küldhessünk.

b.

Automatikusan gyűjtött információk

Amikor webhelyeinket használja, e-mailjeinket elolvassa, vagy más módon kapcsolatba lép velünk egy
számítógépen vagy mobileszközön keresztül, akkor mi és harmadik fél partnereink automatikusan
gyűjthetünk információkat arról, hogy Ön hogyan fér hozzá és használja a Weboldalakat, és milyen
eszközt használ arra, hogy hozzáférjen a Weboldalakhoz.

Ezeket az információkat a felhasználói élmény fokozására és személyre szabására, a Weboldalaink
megfigyelésére és javítására, valamint más belső célokra használjuk fel.

Ezeket az információkat általában különböző nyomon követési technológiákon keresztül gyűjtjük,
beleértve a sütiket, a Flash-objektumokat, a pixeleket, a webes jeladókat, a beágyazott parancsfájlokat, a
helymeghatározó technológiákat és hasonló technológiákat (együttesen a „nyomon követési
technológiák”).

Közelebbről, a nyomon követési technológiák segítségével gyűjtjük Személyes Adatait, amikor a
Weboldalakkal kommunikál; a nyomon követési technológiák lehetővé teszik számunkra, hogy például
megtaláljuk Önnek a közelben lévő termékeket, valós idejű ajánlatokat adjunk, stb.; személyre szabott
marketingkommunikációt biztosítsunk; küzdjünk a csalás ellen; elemezzük és javítsuk termékeink
teljesítményét; gyűjtsük a telepítési adatokat (eszközazonosító, forgalom forrása, akkumulátorszint,
hordozó, eszköz modell) nyomon kövessük a média beruházásokat; és teljesítsük egyéb törvényes
céljainkat.

Ön elfogadhatja és elutasíthatja ezeket a technológiákat (kivéve, ha ez az alkalmazás megfelelő
működéséhez szükséges), ha az alábbi 5. szakaszban ismertetett módon módosítja mobiltelefonja
beállításait vagy adatvédelmi beállításait a profilbeállításaiban.

Az Önről automatikusan összegyűjtött információk összekapcsolhatók más, közvetlenül gyűjtött
személyes adataival.
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Alább az Önről automatikusan gyűjtött információkat soroljuk fel

·
A Weboldalak használatával kapcsolatos információk (pl. hányszor és mennyi ideig kommunikál az
alkalmazással, milyen videókat nézett meg, milyen nyereményjátékokon vagy versenyeken vett részt,
melyik webhelyről érkezett ide, hányszor kattintott egy elemre);

·
Az Ön marketing kommunikációnkkal kapcsolatos interakciójára vonatkozó személyes adatok (pl.
hogy megnyitja azokat vagy nem, hogy rákattint azokra, vagy nem);

·
A Weboldalakhoz való hozzáféréshez és az azokkal való interakcióhoz használt
eszközzel/eszközökkel kapcsolatos információk (pl. ennek segítségével tudjuk, hogy számítógépet,
táblagépet vagy okos-telefont használ-e, a képernyőfelbontást, az operációs rendszert, a Wi-Fi kapcsolat,
az internet böngészőjét és az IP-címét, a Kiszolgáló naplófájl adatait).

·
Viselkedési adatok: az Eszközazonosító és a Rendszeresemények kombinációjából származó
információk, amelyek felhasználhatók a viselkedési trendek és minták azonosítására, valamint arra, hogy
marketingkommunikációkat küldhessünk Önnek az olyan jellegű eseményekkel kapcsolatban, melyeken
korábban már részt vett.

·
Részvételi adatok: a promócióban való részvétellel, jutalommal, közvélemény-kutatással,
nyereményjátékkal, azonnali nyeremény promócióval, versennyel és más egyéb promócióval kapcsolatos
Személyes adatok (pl. a promóció típusa, a promócióban való részvétel dátuma és időpontja, a részvétel
eredménye, a nyeremény átvételéhez szükséges információ, például póló és/vagy cipőméret).

·
Analitikai információk: Analitikai adatokat is gyűjthetünk, vagy harmadik féltől származó analitikai
eszközöket is használhatunk, melyek segítenek bennünket a Weboldalak forgalmi és használati
trendjeinek mérésében, valamint a felhasználók demográfiai adatainak és viselkedési szokásainak
megértésében.

c.

Harmadik fél adatgyűjtése és az érdeklődésen alapuló reklámozás
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·
Érdeklődésen alapuló reklámozás: Részt veszünk az érdeklődésen alapuló reklámozásban, és
harmadik fél reklámcégeket használunk arra, hogy célzott hirdetéseket szolgáltassunk Önnek a
böngészési előzményei alapján. Engedélyezzük, hogy harmadik fél online reklámozási hálózatai,
közösségi média cégek és egyéb harmadik fél szolgáltatásai információkat gyűjtsenek arról, hogy Ön
hogyan használja Weboldalainkat és mobilalkalmazásainkat az idő során, azért hogy ők hirdetéseket
játszhassanak le vagy jeleníthessenek meg Weboldalainkon, illetve más olyan weboldalakon és
alkalmazásokon, vagy eszközökön, melyeket Ön esetleg használ. Jellemzően, bár nem minden esetben,
az érdeklődésen alapuló reklámozáshoz használt információkat olyan sütik vagy hasonló nyomon
követési technológiák segítségével gyűjtjük, melyek felismerik a használt eszközt, és információkat
gyűjthetnek, beleértve a kattintási adatinformációt, a böngésző típusát, a webhely meglátogatásának
dátumát és időpontját, valamint azzal kapcsolatos egyéb információkat is. Közös fiókazonosítót (például
e-mail címet vagy felhasználói azonosítót) oszthatunk meg harmadik fél reklámozási partnereinkkel,
hogy segítsük őket abban, hogy azonosíthassák Önt a használt eszközein. Mi és harmadik fél partnereink
ezt az információt arra használjuk fel, hogy az Ön által látott reklámokat még jobban az Ön
érdeklődéséhez igazítsuk, valamint hogy gyűjtsük a reklámokkal kapcsolatos információkat, például a
jelentéstételt, a tulajdonságokat, az analitikát és a piackutatást. Tekintse meg az alábbi 10. pontot, ha
többet kíván megtudni arról, hogyan szabályozhatja az érdeklődésen alapuló reklámozást.

·
Közösségi média kisalkalmazások és reklámozás: Weboldalaink tartalmazhatnak olyan közösségi
média funkciókat, mint a Facebook Like gomb, a Google Plus, a LinkedIn, a Snapchat, az Instagram, a
Twitter vagy más kisalkalmazások. Ezek a közösségi média cégek felismerhetik Önt és összegyűjthetik a
Weboldalaink meglátogatásával kapcsolatban Önre vonatkozó információkat, és beállíthatnak egy sütit
vagy alkalmazhatnak más nyomon követő technológiákat. Az ilyen jellemzőkkel folytatott
kommunikációjára az adott vállalatok adatvédelmi irányelvei vonatkoznak. A célzott hirdetéseket a
közösségi médiaplatformokon, mint például a Facebookon, a Twitteren, a Google +-on és a hasonlókon
keresztül jelenítjük meg. Ezek a vállalatok olyan érdekelődés alapú reklámozási programokkal
rendelkeznek, melyek lehetővé teszik számunkra, hogy a hirdetéseket a Weboldalaink iránt érdeklődést
mutató felhasználókra irányítsuk, miközben ezek a felhasználók a közösségi média platformon
tartózkodnak, vagy más olyan felhasználói csoportokat célozzunk meg, akik olyan hasonló
tulajdonságokkal rendelkeznek, mint például a valószínű kereskedelmi érdeklődések és demográfia.
Ezeket a hirdetéseket azok a közösségi média-társaságok adatvédelmi előírásai szabályozzák, amelyek
ezeket nyújtják.

·
Felhasználói élménnyel kapcsolatos információk: Néhány weboldalon vagy Weboldalainkon
harmadik fél eszközeit használjuk a felhasználói élménnyel kapcsolatos információk megfigyelésére. Ezek
az eszközök automatikusan összegyűjtik a használati információkat, beleértve az egérkattintásokat és a
mozgásokat, az oldal görgetését és a weboldalakba beírt szövegeket. Az összegyűjtött információk nem
tartalmazzák a jelszavakat, a fizetési adatokat vagy az egyéb érzékeny Személyes Adatokat. Ezt az
információt a weboldal elemzéséhez, optimalizáláshoz és használhatóságának javításához használjuk.
Nem engedélyezzük, hogy ezeket az információkat megosszák harmadik féllel vagy harmadik felek saját
célra használják fel azokat.
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Kérjük, vegye figyelembe, hogy online és e-mailes reklámozással kapcsolatos szállítóink pixelcímkéket,
webes jeladókat, nem titkosított GIF-eket vagy más hasonló technológiákat használhatnak a
Weboldalakkal kapcsolatban az online és e-mail hirdetési kampányok kezeléséhez és az ilyen kampányok
hatékonyságának növeléséhez. Például, ha egy szállító egyedi sütit helyezett el a számítógépén, a gyártó
pixelcímkéket, webes jeladókat, nem titkosított GIF-eket vagy más hasonló technológiákat használhat
arra, hogy felismerje a sütiket, miközben Ön meglátogatja a Weboldalakat, és megtudja, hogy melyik
online hirdetésünk hozta el Önt a Weboldalunkra, és a szállító megadhatja nekünk az ilyen
információkat. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szállítóink által részünkre megadott ilyen Egyéb
Információkat összekapcsolhatjuk az Önről korábban összegyűjtött Személyes Adatokkal is.

Felhasználhatjuk harmadik fél reklámcégeit arra is, hogy hirdetéseinket Weboldalainkon szolgáltassák.
Ezek a vállalatok (az Ön nevének, címének, e-mail címének és telefonszámának kivételével)
felhasználhatják a jelen és más weboldalaknak az Ön általi meglátogatásával kapcsolatos információkat,
annak érdekében, hogy az Ön számára érdekes árukról és szolgáltatásokról reklámokat küldhessenek.

A weboldalainkon és mobilalkalmazásainkon az Ön által folytatott tevékenységeket és az Önről gyűjtött
információkat összekapcsolhatjuk vagy kombinálhatjuk a nyomon követési technológiák segítségével
automatikusan gyűjtött információkkal. Ez teszi lehetővé számunkra, hogy személyre szabott élményt
nyújtsunk, függetlenül attól, hogy hogyan kommunikál velünk – online, mobil vagy közösségi média
platformon keresztül.
MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT NEM GYŰJTÜNK ÖNRŐL?
Nem gyűjtünk és nem kezelünk Önről az alábbiakra vonatozó Személyes Adatokat:

·

faji vagy etnikai hovatartozás;

·

politikai vélemény;

·

vallási vagy filozófiai meggyőződés;

·

egészségügyi vagy orvosi kezelést igénylő állapot;

·

bűnügyi háttér;

·

szakszervezeti tagság;

·

genetikai vagy biometrikus adatok;

·

szexuális élet vagy orientáció;
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(a továbbiakban mint „Érzékeny Személyes Adatok”).

Arra kérjük, hogy ne küldjön nekünk, és ne tárjon fel számunkra semmilyen érzékeny Személyes Adatot
sem a Weboldalakon sem más egyéb módon. Felkérhetjük azonban, hogy ossza meg velünk az Ön
egészségére vagy egészségi állapotára vonatkozó információkat, ha azok szükségesek ahhoz, hogy
kivizsgáljuk és kezeljük a termékeinkkel vagy a csomagolásukkal kapcsolatos bejelentéseket. Ezen
túlmenően feldolgozzuk ezeket az információkat, ha egy hívás során közli azokat kollégáinkkall, vagy ha
önként kifejezi hozzájárulását a megadott kommunikációs csatornák egyikén.
A KISKORÚAK WEBOLDAL HASZNÁLATA ÉS A SZÜLŐKNEK SZÓLÓ FIGYELMEZTETÉS
A jelen Weboldalak 13 éves vagy annál idősebb személyek számára szolgálnak, és 16 éves kor alatt szülői
beleegyezés is szükséges.

Egyes Weboldalak vagy Alkalmazások esetében korhatár alkalmazása fordulhat elő, annak alapján, hogy
bizonyos korosztályok számára minek a megtekintése megfelelő vagy engedélyezett a törvény alapján.
Konkrét korhatárok alkalmazása esetén, az egyértelműen megjelenik a megfelelő Weboldalon, és
kérdéseket tehetünk fel, hogy ellenőrizhessük a felhasználó életkorát, mielőtt továbbléphetne.

Ez azt jelenti, hogy a 16 év alatti személyek nem vehetnek részt a 6. pontban felsorolt
tevékenységekben, ha ezek engedélyen alapulnak, mint például a marketingkommunikáció és a
személyre szabott push-értesítések fogadása, és nem fogjuk kezelni személyes adataikat sem.
AZ ÖN VÁLASZTÁSI ÉS ADATAI FELETTI SZABÁLYOZÁSI LEHETŐSÉGEI
Profil és adatmegosztási beállítások: Frissítheti profiladatait, mint például felhasználói nevét, címét vagy
számlázási adatait, és módosíthatja az adatmegosztási beállításait a Fiókoldalán.

Az egyéni e-mail beállítások szabályozása: Leállíthatja a tőlünk kapott promóciós e-mail üzenetek
fogadását, ha az ilyen értesítésekben a „leiratkozás” linkre kattint. Mindent megteszünk annak
érdekében, hogy az összes leiratkozási kérést azonnal feldolgozzuk. Ön nem iratkozhat le a szolgáltatás
működésével kapcsolatos kommunikációról (pl. számlaellenőrzés, tranzakciós kommunikációk, a
szolgáltatás jellemzőinek módosítása/frissítése, műszaki és biztonsági közlemények).

Az Ön adatainak módosítása vagy törlése: Ha bármilyen kérdése van az adatok felülvizsgálatával,
módosításával vagy törlésével kapcsolatban, vagy ha szeretné eltávolítani a nevét vagy hozzászólásait a
honlapunkról vagy nyilvánosan megjelenített tartalmakról, közvetlenül a jelen Adatvédelmi Tájékoztató
10. pontjában részletezett módon léphet velünk kapcsolatba. Előfordulhat, hogy nem tudjuk minden
körülmények között módosítani vagy törölni az adatait.
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Földrajzi helymeghatározás: A helymeghatározás nyomon követés beállítását a mobileszköze
helymeghatározási szolgáltatásainak beállításával szabályozhatja. Továbbfolytathatjuk tartózkodási
helyének körülbelüli meghatározását az IP-címe alapján, amikor a Szolgáltatást egy számítógépen vagy
eszközön keresztül éri el.

Fényképek, videofelvételek és hangfelvétel: A Weboldalak funkcióinak kezelését, beleértve a fényképek,
videók, élő közvetítések és hangfelvételek feldolgozását is, ideértve azok letiltását is, úgy szabályozhatja,
hogy megakadályozza, hogy a Weboldalak hozzáférjenek az eszköz kamerájához és mikrofonjához.

Sütik, nyomon követés és érdeklődés alapú reklámozási egyéni beállítások:
·
Sütik és Flash sütik A legtöbb böngésző lehetővé teszi, hogy úgy módosítsa annak beállításait, hogy a
böngésző: (i) értesítse Önt, amikor kap egy sütit, aminek segítségével kiválaszthatja, hogy elfogadja-e
vagy sem; (ii) letiltsa a meglévő sütiket; vagy (iii) automatikusan utasítsa el a sütik fogadását.

A sütik blokkolása vagy törlése hátrányosan befolyásolhatja a Weboldalak használatával kapcsolatos
élményeit, mivel a Weboldalaink egyes funkciói esetleg nem működnek megfelelően.

Módosíthatja az e-mail beállításait úgy, hogy megakadályozza az esetleg olyan technológiákat tartalmazó
képek automatikus letöltését, melyek lehetővé teszik számunkra, hogy megtudjuk, hogy Ön
megtekintette-e az e-mailjeinket vagy foglalkozott-e azokkal.

A sütik törlése nem törli a Helyi tárolt objektumokat (LSO), mint például a Flash objektumokat és a
HTML5-t. A Flash süti beállítások és egyéni beállítások kezeléséhez az Adobe webhelyén lévő beállításkezelőt kell használnia. Ha úgy dönt, hogy törli a Flash objektumokat a Weboldalainkról, akkor
előfordulhat, hogy nem tudja elérni és használni a Weboldalak egészét vagy egy részét, illetve nem
részesülhet a felajánlott információk és Weboldalak előnyeiből.

·
Érdeklődésen alapuló reklámozás. Ha többet szeretne megtudni az érdeklődésen alapuló
reklámozásról és arról, hogy miként tudja elutasítani a további hirdetéseket, akkor érdemes
meglátogatnia a NAI – Hálózati Reklámozási Kezdeményezés online forrásait a
http://www.networkadvertising.org/choices internet címen, vagy a DAA forrásait a
www.aboutads.info/choices internet címen és/vagy az Ön Online Választási Lehetőségei forrást a
http://www.youronlinechoices.com internet címen.
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·
Eszközök összekapcsolása. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben Ön az NAI és a DAA vagy az
Ön Online Választási Lehetőségei révén leiratkozik az érdeklődésen alapuló hirdetések fogadásáról, az
csak az adott böngésző vagy eszköz tekintetében zárja ki a felhasználót az érdeklődésen alapuló
hirdetések fogadásából, míg a többi eszközén továbbra is kaphat érdeklődésen alapuló hirdetéseket. A
leiratkozást az Ön által használt minden egyes eszközön el kell végeznie.

·
Mobileszközön megjelenő reklámok. A mobileszköz beállításain keresztül is korlátozhatja az
érdeklődésen alapuló hirdetést azáltal, ha kiválasztja a „hirdetéskövetés korlátozása” (iOS) vagy az
„érdeklődésen alapuló hirdetések kizárása” (Android) lehetőségét. A mobil reklámozási hálózat által
szolgáltatott néhány – de nem az összes – érdeklődés alapú hirdetésről leiratkozhat, ha felkeresi a
http://youradchoices.com/appchoices internet címet és letölti a mobil AppChoices alkalmazást.

Az ilyen leiratkozások csak akkor hatékonyak, amennyiben a böngészőjebeállítás szerint elfogadja a
sütiket. Ha törli a sütiket, módosítja a böngészője beállításait, másik böngészőt vagy számítógépet vagy
egy másik operációs rendszert használ, akkor ismét le kell iratkoznia.
MELYEK AZOK A CÉLOK, AMIRE FELHASZNÁLJUK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?
a.
Válaszok az Ön kérdéseire és kéréseire:
·
Azért, hogy válaszoljunk az ügyfél Weboldalakon vagy más kommunikációs csatornákon küldött, a
Weboldallal kapcsolatos kérdéseire, panaszaira és javaslataira. Termékekkel kapcsolatos panaszok
esetén kéréseit vagy kérdéseit továbbítjuk az illetékes palackozóhoz, Coca‑Cola HBC Magyarország Kfthez.

Az adatkezelés jogalapja: jogos érdekünk, hogy az ügyfelek Weboldalakkal kapcsolatos kérdéseit,
panaszait és javaslatait megfelelően és kellő időben kezelni tudjuk.

b.
Az Ön tájékoztatása a Weboldalakkal kapcsolatos feltételek változásairól és a jelen
Adatvédelmi Tájékoztatóról:
·
Azért, hogy információkat küldjünk Önnek a Weboldalakkal kapcsolatos feltételek változásairól és a
jelen Adatvédelmi Tájékoztatóról.
Az adatkezelés jogalapja: jogos érdekünk, hogy a változások hatályba lépése előtt kellő időben
tájékoztassuk Önt.
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c.

Marketing kommunikációk:

·
Azért, hogy Önnek közvetlen marketingkommunikációt küldjünk vagy küldessünk kereskedelmi
partnereinkkel (külön-külön mint „Kereskedelmi partner” és együttesen mint „Kereskedelmi partnerek”)
e-mail és push értesítéseken keresztül. A közvetlen marketingkommunikáció többek között tájékoztatja
Önt a promóciókról vagy más hasonló tevékenységekről, a Coca‑Cola és a kapcsolt márkák termékeiről
és Weboldalairól (vagy Kereskedelmi partnereink weboldalairól), és felkérheti Önt, hogy töltsön ki
kérdőíveket és felméréseket.

Kereskedelmi partnereink által küldött közvetlen marketing kommunikációk lehetnek:

o Teljes mértékben Kereskedelmi partnereink által kezeltek és felügyeltek. Ilyen körülmények között az
egyes közvetlen marketingkommunikációért felelős Kereskedelmi partnereink járnak el adatkezelőként
az Ön Személyes adatai vonatokozásában. Az ilyen adatkezelésre az adott Kereskedelmi partner által
létrehozott adatvédelmi Tájékoztató vonatkozik, és nem a jelen Adatvédelmi Tájékoztató;

o Általunk és Kereskedelmi partnereink által közösen kezeltek és felügyeltek. Ilyen körülmények között
mi és az érintett Kereskedelmi Partner közös Adatkezelőként járunk el az Ön személyes adatai
kezelésében. Megfelelő közös adatkezelési megállapodást kötünk az érintett Kereskedelmi partnerrel, és
elérhető tesszük annak a megállapodásnak a lényegét az Ön számára.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön kifejezett hozzájárulása.

Engedélyezheti vagy elutasíthatja a közvetlen marketingkommunikáció fogadását a Weboldalok
adatvédelmi beállításainak használatával (csak aktiválnia kell a kapcsológombot, amennyiben kéri a
marketing kommunikációt, illetve ki kell azt kapcsolnia a Profil Beállításokban).

A közvetlen marketingkommunikációhoz való hozzájárulását visszavonhatja, ha az egyes marketing emailek alján található „Leiratkozás” linkre kattint, vagy kikapcsolja az Alkalmazás Adatvédelmi
beállításainál található kapcsológombot. Amennyiben hozzájárulását vissza kívánja vonni, akkor
értesíthet bennünket erről e-mailben, hívhat bennünket telefonon vagy írhat nekünk az Adatvédelmi
Tájékoztató 10. pontjában felsorolt elérhetőségek egyikére.
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d.

A marketingkommunikáció személyre szabása:

·
Személyre szabhatjuk Önnek a marketingkommunikációkat (beleértve a hirdetések személyre
szabását és a digitális tulajdonunkon és harmadik felek (asztali és mobil) weboldalain és mobil
alkalmazásaiban megjelenő tartalomra vonatkozó ajánlásokat) az alábbiak alapján: (i) az Ön profiladatai,
(ii) a Weboldalainkkal történő kapcsolatba lépés módja (pl. bejelentkezés, benevezés promóciókba,
nyeremények, kvíz-részvétel, tartalom feltöltése) és/vagy (iii) a marketingkommunikációinkkal való
interakció (pl. hogy megnyitja-e őket vagy sem, rájuk kattint vagy sem, hogy megnézi-e, vagy sem, hogy
foglalkozik-e velük vagy sem).

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön kifejezett hozzájárulása.

Engedélyezheti vagy elutasíthatja a közvetlen marketingkommunikáció személyre szabását a
Weboldalakon található [adatvédelmi beállítások] használatával (csak aktiválnia kell a kapcsológombot,
amennyiben kéri, illetve ki kell azt kapcsolnia, ha nem kéri a marketing kommunikációt).

Az [adatvédelmi beállításokhoz] való csatlakozással és a kapcsológomb kikapcsolásával visszavonhatja
beleegyezését a marketingkommunikáció személyre szabásához. Amennyiben hozzájárulását vissza
kívánja vonni, akkor értesíthet bennünket erről e-mailben, hívhat bennünket telefonon vagy írhat
nekünk az Adatvédelmi Tájékoztató 10. pontjában felsorolt elérhetőségek egyikére.

e.
Promóciók, különleges ajánlatok, hűségprogramok, nyereményjátékok és egyéb
ajánlatok/promóciók:

·
Annak érdekében, hogy részt vehessen promóciókban, különleges ajánlatokban,
hűségprogramokban, nyereményjátékokban és egyéb ajánlatokban/promóciókban (például, hogy
emlékeztető e-maileket küldjünk Önnek, Személyes adatait a teljesítési partnerek részére továbbítsuk).
Az ajánlatra/promócióra való regisztráláshoz szükséges Személyes Adatok általában az Ön e-mail címét,
felhasználói azonosítóját és jelszavát tartalmazzák.

Az adatkezelés jogalapja: A Személyes Adatok feldolgozása erre a célra a vonatkozó promóciós
szerződési feltételek teljesítésén alapul.
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f.
Adatelemzés a trendek meghatározása és a Coca‑Cola termékek és Weboldalak javítása
érdekében:

·
Személyes Adatait gyűjtjük a Weboldalakkal való kapcsolattartás méréséhez (pl. azért, hogy
megtudjuk, hogyan és mikor, illetve milyen eszközzel használja Ön a Weboldalainkat,) valamint, hogy
elemezzük a fogyasztói magatartást, meghatározhassuk a fogyasztási trendeket és a mintákat. Ennek
segítségével jobban megismerhetjük a Weboldalak felhasználóit, szétválogatjuk őket jellemző
csoportokba és jobban illeszthetjük tartalmainkat a felhasználók azonosított preferenciáihoz.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön kifejezett hozzájárulása.

Az Ön Profil beállításaiban végrehajtott egyéni adatvédelmi beállításai segítségével elfogadhatja vagy
elutasíthatja a Személyes Adatok ilyen jellegű gyűjtését és felhasználását, melynek célja, az adatelemzés
elvégzése és ezáltal a trendek meghatározása és az Alkalmazásunk, valamint a Coca‑Cola termékek és
Weboldalak minőségének javítása. Csak abban az esetben aktiválja a megfelelő kapcsológombot, ha azt
szeretné, hogy Személyes Adatait kezeljük annak érdekében, hogy adatelemzést végezhessünk a trendek
megállapításához és javíthassuk az Alkalmazást és általában a Coca‑Cola termékeket és Weboldalakat.
Amennyiben ilyen jellegű adatkezeléshez nem járul hozzá, ki kell kapcsolnia a kapcsológombot.

Visszavonhatja a fent említett célra adott hozzájárulását, ha belép az oldalra és kikapcsolja a
kapcsológombot. Amennyiben hozzájárulását vissza kívánja vonni, akkor értesíthet bennünket erről emailben, hívhat bennünket telefonon vagy írhat nekünk az Adatvédelmi Tájékoztató 10. pontjában
felsorolt elérhetőségek egyikén. A hozzájárulás visszavonása után az érintett célból végzett adatkezelést
abbahagyjuk.

g.

Adatelemzés jelentési és elemzési célok

·
Személyes Adatait gyűjtjük Weboldalainkon és/vagy mobilalkalmazásainkon, azért, hogy összesített
és anonimizált jelentéseket készítsünk, és mérjük fizikai termékeink, digitális tulajdonunk és marketing
kampányaink teljesítményét. Ebből az elemzésből meghatározzuk a digitális tevékenységeinkre
vonatkozó piaci trendeket és ezeket használjuk fel Coca‑Cola termékeink és szolgáltatásaink javítására és
adaptálására.
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Az alábbi esetekben gyűjthetünk információkat a Weboldalaink és/vagy mobilalkalmazásaink
használatáról, valamint a szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez és az azokhoz való interakcióhoz használt
eszköz(ök)ről:

- amikor regisztrált, megerősítette az e-mail címét, telefonszámát, vagy bejelentkezett valamelyik
weboldalunkra és/vagy mobilalkalmazásunkra, illetve kijelentkezett onnan.

- amikor elfogadta a weboldal és/vagy mobil alkalmazás jogi feltételeit, mint például a Felhasználási
Feltételeket és az Adatvédelmi Szabályzatot.

- amikor aktívan kommunikált egy weboldal és/vagy mobil alkalmazás tartalmával, például rákattintott
egy linkre, lájkolta vagy megosztotta a tartalmat.

- amikor benevezett egy játékba, versenybe vagy promócióba, beírt egy PIN kódot, beolvasott egy PIN
kódot, vonalkódot vagy egy terméken lévő QR kódot, hűségpontokat gyűjtött, azokat beváltotta vagy
kiválasztott egy jutalomdíjat.

Az adatkezelés jogalapja: jogos érdekünk termékeink és szolgáltatásaink javítására.

h.

Személyre szabott push értesítések az Ön tartózkodási helye alapján

·
Webes jeladó technológiát alkalmazzuk arra, hogy érzékeljük azt, hogy Ön milyen közel tartózkodik
értékesítési pontjainkhoz, és valós idejű értesítéseket küldjünk Önnek a környezetében lévő üzletekben
nyújtott promócióinkról és kedvezményeinkről. Semmilyen formában sem fogjuk gyűjteni vagy
feldolgozni az Ön földrajzi helymeghatározási „GPS” adatait.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön kifejezett hozzájárulása.

A Profil adatvédelmi beállításainak módosításával Ön elfogadhatja illetve elutasíthatja, hogy a Személyes
Adatait annak céljából gyűjtsük vagy felhasználjuk arra, hogy személyre szabott helymeghatározás alapú
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push értesítéseket küldjünk Önnek. Önnek csak aktiválnia kell a megfelelő kapcsológombot, ha azt
kívánja, hogy Személyes adatait a személyre szabott helyalapú push értesítések küldése céljából kezeljük,
és csak ki kell azt kapcsolnia amennyiben ezt a továbbiakban nem kívánja. A kapcsológomb
alapértelmezettként kikapcsolt állásban van.

Visszavonhatja a fent említett célra adott hozzájárulását, ha belép az oldalra és kikapcsolja a
kapcsológombot. Amennyiben hozzájárulását vissza kívánja vonni, akkor értesíthet bennünket erről emailben, hívhat bennünket telefonon vagy írhat nekünk az Adatvédelmi Tájékoztató 10. pontban
felsorolt elérhetőségek egyikére. A hozzájárulás visszavonása után az érintett célból végzett adatkezelést
abbahagyjuk.

A Weboldalak műszaki működtetése

·
Személyes Adatait gyűjtjük és felhasználjuk a Weboldalak műszaki kezeléséhez és azok megfelelő
működésének biztosításához. Egy alkalmazás összeomláskor kifejezetten gyűjtjük az eszközállapotinformációkat (például az egyedi eszközazonosítókat, az eszköz fizikai helyzetét az összeomlás idején),
hogy azonosíthassuk az összeomlás okát, és megtegyük a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy ez
ne történjen meg újra

Az adatkezelés jogalapja: jogos érdekünk annak biztosítására, hogy a Weboldalak megfelelően
működjenek műszaki/informatikai szempontból.

i.

Jogi kötelezettségeinknek való megfelelés biztosítása

·
Jogi kötelezettségeink, bírósági eljárások vagy olyan kormányzati szervek utasításainak betartása
érdekében, amelyek magukban foglalhatják a lakóhely szerinti országon kívüli kormányzati szervek
utasításait is, amikor észszerűen úgy véljük, hogy jogilag kötelesek vagyunk ezeknek a
kötelezettségeknek eleget tenni, és amikor az Ön Személyes Adatainak közzététele feltétlenül szükséges
ahhoz, hogy megfeleljünk az említett jogi előírásoknak, kötelezettségeknek, eljárásoknak vagy
kormányrendeleteknek.

Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettségeink betartása, azoknak való megfelelés.

j.

Érdekeink jogos védelme:

Classified - Confidential

·
A felhasználási feltételeink jogos érvényesítése, műveleteink vagy bármelyik leányvállalatunk
működésének védelme, a jogaink, a magánélethez való jogunk, a biztonságunk vagy a tulajdonunk,
valamint a leányvállalataink hasonló jogainak védelme érdekében, és azért, hogy igénybe vehessük a
rendelkezésünkre álló jogorvoslatokat, vagy korlátozhassuk az általunk esetlegesen elszenvedett károkat
vagy veszteségeket.

Az adatkezelés jogalapja: jogos érdekünk, hogy jogszerűen védjük szervezetünket.

k.

Csalások felderítése

·
Az Ön profilinformációit, a Weboldalak használatával kapcsolatos információkat, valamint a
Weboldalakhoz való hozzáféréshez és az azokkal folytatott aktív kommunikációhoz használt eszközzel
(eszközökkel) kapcsoló információt kezeljük, hogy felismerhessük, történik-e bármilyen csalárd telepítési
kísérlet a Weboldalakon.

Az adatkezelés jogalapja: jogos érdekünk, hogy védjük szervezetünket a csalás ellen.
További részletek: https://www.coca-cola.hu/adatvedelmi-iranyelvek
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