
 
 

  

 
 

Adatkezelési Tájékoztató 

 

A FERRERO MAGYARORSZÁG KERESKEDELMI KFT. (székhely: 1133 Budapest, Váci út 76.; cégjegyzékszám: 01-

09-269522; elérhetőség: privacy.hungary@ferrero.com; továbbiakban: „Társaság”) mint adatkezelő, az 

általános adatvédelmi rendelet (GDPR; Rendelet) (2016/679/EU Rendelet) 13. és 14. cikkei alapján az 

alábbiakról tájékoztatja Önt: 

1. Az érintett személyes adatok kategóriái  

A Társaság az Ön által, a fogyasztók számára fenntartott ügyfélszolgálattal (Consumer Contact Center) 

megosztott személyes adatait, ideértve nevét, születési dátumát, telefonszámát, email címét, lakcímét 

(amennyiben szükséges), valamint a megkeresésének tartalmát (amennyiben kötelező), a Rendelettel, 

valamint a helyi jogszabályokkal, illetve a felügyeleti hatóságok vonatkozó döntéseivel összhangban kezeli. 

Kérjük, hogy harmadik személy adatát kizárólag abban az esetben adja meg, amennyiben arra Ön jogosult 

(törvényes képviselői minősége vagy az érintett hozzájárulása alapján). Ön tudomásul veszi, hogy ezen 

adatszolgáltatásért kizárólag Ön felelős. 

2. Az adatkezelés célja és jogalapja  

A Társaság a személyes adatokat üzleti tevékenysége során a következő célok érdekében kezeli: 1) válaszadás 

az Ön által feltett általános kérdésekre és / vagy 2) az Ön által a Társaság felé tett bejelentésben foglalt 

problémák kezelése és / vagy 3) a Társaság igényeinek védelme. 

Továbbá, a Társaság az adatokat jogszabályi kötelezettség teljesítése (ideértve különösen, de nem 

kizárólagosan az egészségügyi és biztonsági rendelkezéseket, jogviták kezelését – ha van ilyen), csoportszintű 

jelentések elkészítése, belső audit lefolytatása (a szolgáltatások biztonsága, produktivitása és minősége), 

menedzsment kontroll és tanúsítási célok érdekében kezeli. 

Adatait a Társaság Etikai Kódexében megállapított etikai és jogi követelményeknek való megfelelés ellenőrzése 

végett lefolytatott értékelések céljából is kezelheti. 

Amennyiben Ön általános kérdéssel fordul a Társasághoz, személyes adatát annak érdekében kezeljük, hogy 

kérdéseire válaszolhassunk.  

A fenti adatkezelések jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése esetén a GDPR 6. cikk (1) c) pontja, egyéb esetben 

pedig a Társaság jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pont). 

3. Az adatkezelés módja  

Az esetek többségében, kivéve a telefonos megkereséseket, az érintetthez kapcsolódó adatok megadása 

kötelező: ellenkező esetben a megkeresésre nem tudunk válaszolni. 

A Társaság, valamint a Társaság által megbízott személyek első sorban elektronikus vagy manuális rendszerben 

kezelik a személyes adatokat, a Rendeletben, valamint az egyéb alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokban 

előírt tisztességesség, integritás és átláthatóság alapelvével összhangban, valamint az érintettek magánszférája 

(technikai és szervezési intézkedések megtétele útján biztosított) védelmének garantálása mellett (ideértve 

különösen, de nem kizárólagosan a jogosulatlan személyek adatokhoz való hozzáférésének megakadályozását 

– kivéve ha hozzáférési jogosultságuk biztosítását jogszabály írja elő – vagy technikai incidenseket követően az 

adatok helyreállítását). 
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4. Adatok megőrzése  

A személyes adatokat a fenti célok eléréséhez szükséges ideig, az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályoknak 

megfelelően kell megőrizni. A megőrzési idők az alábbiak szerint alakulnak: 

- 12 hónap, amennyiben a megkeresés nem érinti a termékeink minőségét (pl.: egy bizonyos termék 

elérhetősége egy megadott országban); 

- 24 hónap, amennyiben a megkeresés a termék minőségével kapcsolatos (pl.: a megvásárolt termék 

frissességével kapcsolatos panasz) 

- az esetleges igényérvényesítéshez szükséges ideig, egyéb esetben legfeljebb 3 év, amennyiben egy 

incidens bejelentésével kapcsolatos a megkeresés (pl.: valamely termék elfogyasztását követően 

fellépő allergiás vagy egyéb hátrányos reakció). 

Fogyasztói panasz esetén a Társaság a panaszra adott választ 3 évig őrzi meg. 

5. Címzettek, adattovábbítás  

A jogszabályon, illetve szerződésen alapuló adattovábbítási kötelezettségek sérelme nélkül, a Társaság jogosult 

az adatokat jogi, illetve szerződéses kötelezettségeinek teljesítése érdekében (ideértve az esetleges bíróság 

előtti igényérvényesítést is) adó- és jogi tanácsadóival, munkavállalóival, közbeszerzés kapcsán bizonyos 

közigazgatási szervekkel, jogszabály által felhatalmazott egyéb személyekkel, magyar, valamint külföldi 

bíróságokkal és egyéb államigazgatási szervekkel megosztani. Az elérhetőségi adatokat a Társaság kivételes 

esetekben jogosult a beszállítói részére továbbítani, ideértve különösen, de nem kizárólagosan azon eseteket, 

amennyiben e személyekkel való együttműködés szükséges a szolgáltatás teljesítése végett. 

Továbbá, a személyes adatokhoz a Társaság azon munkavállalói jogosultak hozzáférni, akik a vonatkozó 

szerződés(ek) és szolgáltatások teljesítéséért felelősek. Személyes adatok kezelését is igénylő szolgáltatások 

teljesítése során a Társaság bizonyos esetben harmadik feleket vehet igénybe. Amennyiben a Csoport 

működése, illetve irányítása érdekében szükséges, a Társaság jogosult a személyes adatokat a „Ferrero 

Csoport” – azaz a Társaság és más társaság, amely közvetve vagy közvetlenül a Társasággal közös tulajdon és / 

vagy irányítás alatt áll - más tagjával is megosztani. E társaságok a Társaság adatkezeléssel, valamint a 

vonatkozó szerződésben meghatározott biztonsági intézkedésekkel kapcsolatos kifejezett és megfelelő 

utasításai szerint adatfeldolgozóként járnak el. Mind a fent említett munkavállalók, mind pedig az 

adatfeldolgozók titoktartási kötelezettség alatt állnak, illetve jogszabály által titoktartásra kötelezettek. 

Az adatfeldolgozókat tartalmazó teljes és naprakész lista a Társaság adatvédelmi felelősénél érhető el 

(privacy.hungary@ferrero.com).  

Személyes adatot főszabály szerint nem lehet továbbítani. Általános szabályként, a Társaság személyes 

adatokat az Európai Unión kívülre nem továbbít. Amennyiben azonban mégis felmerült a személyes adatok 

harmadik országba történő továbbításának szükségessége, ideértve azon országokat, amelyek nem 

rendelkeznek megfelelő védelmi szinttel, a Társaság vállalja, hogy megfelelő eszközök útján (ideértve 

különösen az általános adatvédelmi kikötések alkalmazását) biztosítja az uniós jogszabályok által megkövetelt 

védelmi szintet. A Társaság által alkalmazott garanciális intézkedések, valamint azon harmadik országok listája, 

ahova a Társaság személyes adatot továbbít, a Társaság adatvédelmi felelősénél érhető el 

(privacy.hungary@ferrero.com). 

6. Érintetti jogok   

A Rendelet 15-21. cikkeiben foglaltak szerint az érintetteket az alábbi jogok illetik meg személyes adataik 

kezelésével kapcsolatban: 
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• az érintettek jogosultak az adatkezelés tényéről megerősítést kapni, valamint személyes adatokhoz 

hozzáférni (hozzáféréshez való jog); 

• az érintettek jogosultak a személyes adatok helyesbítését és / vagy kiegészítését kérni (helyesbítéshez 

való jog); 

• az érintettek jogosultak a személyes adatok törlését, valamint az adatkezelés korlátozását kérni, 

amennyiben az adatok kezelése jogellenes, ideértve az esetet, amennyiben az adatkezelés az eredeti 

cél eléréséhez már nem szükséges (törléshez való jog és az adatkezelés korlátozásához való jog); 

• az érintettek jogosultak az adatkezelés ellen tiltakozni (tiltakozáshoz való jog); 

• az érintettek jogosultak a hozzájárulást (amennyiben releváns) bármikor visszavonni, amely azonban 

nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét; 

• az érintettek jogosultak valamely felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a 

munkavégzés helye, vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban - panaszt tenni, 

amennyiben megítélése szerint a Társaság nem a jogszabályoknak megfelelően kezelte személyes 

adatait (a magyar felügyeleti hatóság – Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – 

elérhetőségei: www.naih.hu; email: ugyfelszolgalat@naih.hu; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9; 

tel.: +36 1 391 1400)   

• az érintettek jogosultak az érintett által a Társaság rendelkezésére bocsátott adatokat elektronikus 

formában megkapni, valamint hogy ezen adatokat másik adatkezelő részére továbbítsa / 

továbbíttassa, amennyiben az adatkezelés az érintet hozzájárulásán vagy szerződés teljesítésén alapul 

(adathordozhatósághoz való jog). 

A fenti jogok gyakorlása, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos további tájékoztatás érdekében, kérjük, 

forduljon hozzánk bizalommal az alábbi elérhetőségen: privacy.hungary@ferrero.com  

7. Módosítások 

A jelen adatkezelési tájékoztató 2021. január 26. napján lépett hatályba.  

A Társaság fenntartja a jogot, hogy a jelen tájékoztatót részben vagy egészben módosítsa, illetve tartalmát 

frissítse, pl.: jogszabályváltozásra tekintettel. A jelen tájékoztató esetleges módosítása kizárólag azt követően 

lép hatályba, hogy Ön arról megfelelő tájékoztatásban részesült. 
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