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Adatvédelmi nyilatkozat
Ez az adatvédelmi nyilatkozat csak a C&A vállalati oldalára és a C&A blogra vonatkozik. Ez a webhely
tartalmazhat más szolgáltatókhoz és szolgáltatásokhoz vezető linkeket a C&A-n belül és kívül. Kérjük,
vegye figyelembe, hogy különböző adatvédelmi irányelvek és felelősségi szabályok vonatkozhatnak ezekre
a linkelt webhelyekre. Az üzemeltetők által végzett adattárolás és felhasználás, amely e linkelt helyek
használatakor jelentkezik, meghaladhatja a következő adatvédelmi nyilatkozat hatályát.

I.

A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos általános információk

1. Felelős adatkezelő
A GDPR szerint a jelen weboldalon végzett adatfeldolgozásért felelős adatkezelő:
C&A Mode Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
CÍM: HU-1106 Budapest, Örs Vezér tere 25.
TELEFONSZÁM: 003613270024
E-MAIL: ah-internet@canda.com

2. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei
Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője:
C&A Mode Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Adatvédelmi tisztviselő
HU-1106 Budapest, Örs Vezér tere 25.
Telefonszám: 003613270024

E-mail: dataprotectionHU@canda.com

3. A személyes adatok feldolgozása
A C&A tiszteletben tartja az Ön adatait és nagyon komolyan veszi adatai biztonságának védelmét.
A "személyes adatok" alatt minden olyan információt értünk, amellyel Önt természetes személyként
azonosítani lehet, azaz a nevét, IP címét, elérhetőségi adatait vagy felhasználói magatartását.
A jelen adatvédelmi nyilatkozat II. szakaszában tájékoztatjuk Önt a személyes adatai feldolgozásának
tényleges terjedelméről, amikor belép a webhelyünkre. Személyes adatainak feldolgozására csak akkor
kerül sor, ha ez szükséges a webhelyünk működésének és a tartalom elérhetőségének biztosításához.
Személyes adatainak további felhasználása csak az Ön előzetes engedélyével történik majd. Kivételes és
indokolt esetekben, amikor előzetesen nem lehet kikérni az Ön engedélyét, a személyes adatainak
feldolgozására az EU általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) és az összes vonatkozó nemzeti
adatvédelmi törvény rendelkezésének megfelelően kerül sor.
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4. Az érintett jogai
Önnek, mint érintettnek (adatalanynak), joga van a megfelelő információhoz a GDPR 15. cikke, a
helyesbítéshez a GDPR 16. cikke, a törléshez a GDPR 17. cikke, és a feldolgozás korlátozásához a GDPR 18.
cikke alapján. Továbbá, a GDPR 20. cikke szerint Önnek joga van az adathordozhatósághoz (géppel
olvasható formátumú adatokhoz való hozzáférés), olyan adatok esetében, amelyek tárolására a
beleegyezés jogalapja szerint kerül sor.
Az érintett érvényesítheti azon jogát, hogy panaszt tehet, ha a rá vonatkozó személyes adatok feldolgozása
ellentétes a GDPR-rel (GDPR 77. cikk) a lakóhelye, munkahelye vagy a jogsértés helye szerinti tagállam
felügyeleti hatóságánál. A fentiekben felelős adatkezelőként megnevezett C&A szervezetre vonatkozó
illetékes hatóság elérhetőségi adatai:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
CÍM: HU-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
TELEFONSZÁM: +36 -1-391-1400; E-MAIL: ugyfelszolgalat@naih.hu; WEBSITE: http://naih.hu

Önnek jogában áll kifogást emelni a GDPR 21. cikke értelmében és bármikor visszavonhatja a
beleegyezését. Ez úgyszintén vonatkozik a GDPR hatályba lépését megelőzően megadott beleegyezésekre
is. A beleegyezés visszavonása nem érinti a visszavonásig feldolgozott személyes adatok jogszerűségét.
Amennyiben az Ön adatait az alábbiak szerinti jogos érdekek jogalapján dolgozzák fel, bármikor
jogosult kifogást emelni személyes adatai feldolgozásai ellen, az adott helyzetével kapcsolatos
okokból. A C&A ezután nem folytatja a személyes adatok feldolgozását ezen a jogalapon, kivéve, ha
igazoljuk a feldolgozásra vonatkozó kényszerítő erejű jogos indokokat, amelyek elsőbbséget élveznek
az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Az Ön kifogása nem érinti a más jogalapokon
történő tárolást vagy feldolgozást sem.

II.

Személyes adatok feldolgozása a webhelyünkön

1. Automatikus tárolás naplófájlok létrehozásához
Ha Ön hozzáfér a webhelyünkhöz, webszervereink automatikusan begyűjtik a böngészője által küldött
adatokat. Ez az információ nem tartalmaz személyes adatokat, hanem csak az alábbiakkal kapcsolatos
információkat:









az Ön készülékének IP címe
az Ön szerverkérésének időbélyegzője (dátum és idő)
az Ön kérésének tartalma
a böngészőjének típusa és verziója
böngésző beállítások (pl. nyelv)
az Ön készülékének operációs rendszere
az a webhely, ahonnan Ön belépett
azok a webhelyek, amelyekhez a mi webhelyünkről hozzáfért
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Ez az információ automatikusan tárolódik a naplófájljainkban.
A GDPR 6 I (f) cikke értelmében a C&A-nak jogos érdeke fűződik az Ön böngészője által küldött információk
feldolgozásához a webhely működőképességének biztosítása és a tartalom elérhetővé tétele érdekében.
Továbbá a naplófájlok ideiglenes tárolása lehetővé teszi a C&A számára, hogy javítsa a webhely vonzerejét,
tartalmát és használhatóságát.
A C&A törli az adatokat, amint a feldolgozás célja teljesül, de legkésőbb 31 nappal a webhelyünk
meglátogatása után.
A webhely elérésének és működtetésének lehetővé tétele érdekében kötelező a fent említett adatok
összegyűjtése és tárolása. Ennek eredményeként Önnek nincs joga, hogy kifogást emeljen a feldolgozással
szemben.

2. Cookie-k a webhelyünkön
A C&A cookie-kat használ a webhelyein. A cookie-k olyan kisméretű fájlok, amelyek az Ön böngészőjében
vagy közvetlenül a készülékén kerülnek tárolásra és olyan speciális beállításokat és adatokat tartalmaznak,
amelyek lehetővé teszik a rendszerünk számára, hogy azonosítsa a böngészőt, amikor legközelebb belép a
webhelyünkre. A cookie-k tárolása segít nekünk elrendezni webhelyünk tartalmát és javítani a
teljesítményét.
Lényegében két különböző típusú cookie-t különböztetünk meg, az úgynevezett "munkamenet cookie-k"at, amelyek törlésre kerülnek, amint az Ön böngészője bezárul és "tartós cookie-k"-at, amelyek hosszabb
ideig tárolódnak az Ön készülékén. A meglévő tartós cookie-kat bármikor törölheti a
böngészőjéről/készülékéről.

2.1.

Technikailag szükséges cookie-k

Ezen a weboldalon olyan cookie-kat használunk, amelyek technikailag szükségesek a webhely és
szolgáltatásai biztosításához. A webhelyünkön jelenlévő néhány elem szükségessé teszi az Ön
böngészőjének azonosítását még akkor is, ha időközben Ön más webhelyekre lépett. Ennek érdekében a
következő adatok kerülnek összegyűjtésre és tárolásra a cookie-kban:



Nyelvi beállítások
Naplófájl-információk

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az összegyűjtött adatokat nem használjuk felhasználói profilok
létrehozására.
Részletesen leírva a következő technikailag szükséges cookie-kat használjuk a webhelyünkön:
A cookie neve

Cél / leírás

_candaUsesCookies A cookie-értesítés megjelenítésének rögzítésére használatos
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Időtartam
1 év

felbontás

A használt készülék felbontásának azonosítására
használatos

1 év

caBase_basket

Konkrét sajtóközlemények könyvjelzővel való megjelölésére
használatos későbbi letöltés céljából a médiaközpont
használatakor

Munkamenetcookie

PHPSESSID

A PHP-munkamenet()-módszer használata miatt tárolva

Munkamenetcookie

A GDPR 6 I (f) cikke értelmében a technikailag szükséges cookie-kkal kapcsolatban az Ön személyes adatai
feldolgozásának jogalapja a C&A azon jogos érdeke, hogy technikailag működtetni tudja honlapját.
Továbbá a C&A ezeket a cookie-kat arra használja, hogy a webhelyen tett látogatást a lehető
legkényelmesebbé tegye.

2.2.

Elemző cookie-k / webes követés

E cookie-k mellett olyan cookie-kat és pixeles követést is használunk, amelyek technikailag nem feltétlenül
szükségesek a weboldal biztosításához, de felhasználhatók a webhely látogatói viselkedésének nyomon
követésére és elemzésére.
A cookie-kban összegyűjtött adatok pszeudonim formában tárolódnak és egy cookie-azonosító számhoz
kapcsolódnak. Ez az azonosítószám nem kerül hozzárendelésre az Ön IP-címéhez és egyéb személyes
adatokkal sem kerül összevonásra. Ennek következtében a C&A nem képes azonosítani a konkrét
adatalanyokat, de például a webhely meglátogatott oldalait és a látogatás időtartamát igen.
Ha először látogatja meg a C&A webhelyet egy adott készülékkel, a következő értesítéssel kap
tájékoztatást a cookie-k és a nyomkövető pixel használatáról:
"A C&A Cookie-kat és Követő Pixeleket használ a weblapján, annak érdekében, hogy testreszabott tartalmat
tudjon szolgáltatni, illetve hogy a forgalmat és a felhasználói viselkedést analizálja. Esetenként továbbítjuk az
összegyűjtött adatokat a közösségi media, reklám, és/vagy analitikai partnereink felé további analízis céljából."

Ön beleegyezik a cookie-k és a nyomkövető pixel használatába azáltal, hogy folytatja a böngészést ezen a
webhelyen.
A beállításoktól függően az Ön böngészője automatikusan elfogadja a cookie-k tárolását. Lehetősége van
rá, hogy bármikor konfigurálja a cookie-k tárolását a böngészője beállításaiban, például megtagadhatja a
harmadik féltől származó cookie-k vagy mindenféle cookie-k tárolását. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a
cookie-k tárolásának és feldolgozásának elutasítása negatívan befolyásolhatja webhelyünk
használatóságát és teljesítményét.

Google Analytics cookie
A C&A a Google Analytics szolgáltatást használja e webhelyen. A Google Analytics a Google LLC webes
elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043. USA; a továbbiakban
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"Google") amely a felhasználó számítógépen mentett cookie-kat használja, amelyek lehetővé teszik a
webhely használatának elemzését. Ezek a cookie-k a következő információkat követik nyomon:






az Ön által a webhelyünkön töltött idő
az Ön által végrehajtott műveletek
azok a webhelyek ahonnan Ön belépett és
a hozzávetőleges helyszín
IP cím.

A cookie által generált információ rendszerint az USA-ban található Google-szerverre kerül továbbításra,
ahol a továbbiakban tárolják. E webhelyen aktiválódik az IP anonimizálás, így az Ön IP címe az Európai Unió
tagállamain vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más szerződő feleként működő
országokon belül rövidítésre kerül (az utolsó nyolc számjegy törlése) a továbbítás előtt. Csak kivételes
esetben fordul elő, hogy a teljes IP cím kerül elküldésre az USA-beli Google szerverre és a rövidítés ott
történik. Az Ön böngészőjéből a Google Analytics keretén belül továbbított IP-cím nem egyesül más
Google-adatokkal. A Google a C&A nevében használja ezt az információt a weboldal használatának
elemzésére és értékelésére, a weboldal aktivitásáról szóló jelentések készítésére, valamint a webhely
használatára és az internet-használatra vonatkozó egyéb szolgáltatások nyújtására a C&A számára. A
Google
adathasználatára
vonatkozó
további
információk
a
következő
címen
találhatók:www.google.de/policies/privacy/partners/.
Részletesen megadva a következő Google Analytics cookie-k használatosak ezen a webhelyen:
Cookie neve
_ga
_gid
_gat

Leírás
A felhasználók megkülönböztetésére szolgál.
A felhasználók megkülönböztetésére szolgál.
A kérések sebességének csökkentésére szolgál.

Lejárati idő
2 év
24 óra
1 perc

AMP_TOKEN

Olyan tokent tartalmaz, amely az AMP ügyfél azonosító
szolgáltatásából az ügyfél azonosító lekérdezésére használható. Az
egyéb lehetséges értékeik jelzik a leiratkozást, az inflight kérést
vagy a megfelelő hibát az AMP ügyfél azonosító szolgáltatásából az
ügyfél azonosító lekérése közben.
Kampányhoz kapcsolódó információkat tartalmaz a felhasználó
számára. Ha Ön összekapcsolta a Google Analytics és az AdWords
fiókjait, az AdWords webhelyének konverziós címkéi elolvassák ezt
a cookie-t, hacsak Ön nem iratkozik le.

30
másodperctől
1 évig terjed

A felhasználók és a munkamenetek megkülönböztetésére szolgál.
Ez a cookie akkor jön létre, ha a javascript könyvtár végrehajtásra
kerül és nincs meglévő __utma cookie. A cookie frissül minden
alkalommal, amikor adatküldésre kerül sor a Google Analytics
részére.
A kérések sebességének csökkentésére szolgál.
Az új munkamenetek/látogatások meghatározására szolgál. Ez a
cookie akkor jön létre, ha a javascript könyvtár végrehajtásra kerül
és nincs meglévő __utmb cookie. A cookie frissül minden
alkalommal, amikor adatküldésre kerül sor a Google Analytics
részére.

2 évvel a
beállítástól/fri
ssítéstől
számítva

_gac

_utma

_utmt
_utmb
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90 nap

10 perc
30 perccel a
beállítástól/fri
ssítéstől
számítva

_utmc

Nem használatos a ga.js esetén. Az interoperabilitás céljából kerül
beállításra az urchin.js mellett. Korábban ez a cookie
az __utmb cookie-val együtt működött, annak meghatározására,
hogy a felhasználó új munkamenetet/látogatást bonyolított-e le.

A böngésző
munkameneté
nek vége

_umtx

Az analitikán belüli esetek tesztelésére szolgál

18 hónap

_utmz

Azt a forgalomforrást vagy kampányt tárolja, amely elmagyarázza,
hogy a felhasználó hogyan érte el az Ön webhelyét. A cookie akkor
jön létre, ha a javascript könyvtár végrehajtásra kerül, és minden
alkalommal frissül, amikor adattovábbításra kerül sor a Google
Analytics részére.
A látogatói szintű egyedien változtatható adatok tárolására szolgál.
Ezt a cookie akkor jön létre, ha a fejlesztő
a _setCustomVar módszert használja egy látogatói szintű egyedi
változóval. Ezt a cookie-t az elavult _setVar módszerhez is
használták. A cookie frissül minden alkalommal, amikor
adatküldésre kerül sor a Google Analytics részére.

6 hónappal a
beállítástól/fri
ssítéstől
számítva

__utmv

2 évvel a
beállítástól/fri
ssítéstől
számítva

A Google Analytics weboldalunkon történő használatának jogalapja a GDPR 6 I (f) cikke. A C&A-nak a jelen
weboldalon az Ön felhasználói magatartása elemzéséhez fűződő jogos érdeke, hogy növelje a webhely
hatékonyságát és teljesítményét, valamint vonzóbbá és felhasználóbarátabbá tegye.
Azon kivételes esetben, amikor az Ön személyes adatai az USA-ban lévő Google szerverre továbbításra
kerülnek a Google az EU-USA adatvédelmi pajzs hatálya alá tartozik.https://www.privacyshield.gov/EUUS-Framework .
A böngészője beállításának módosításával bármikor visszavonhatja a cookie-knak az Ön készülékén történő
tárolására való jogosultságát. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ebben az esetben nem feltétlenül tudja
használni a weboldalunk összes funkcióját.
Ön megakadályozhatja a Google Analytics cookie által generált és a weboldal Google általi használatával
kapcsolatos adatok (beleértve az Ön IP-címét) gyűjtését, valamint ezen adatok Google általi feldolgozását a
következő
linken
található
böngészőbővítmény
letöltésével
és
telepítésével:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Ez a leiratkozás megakadályozza az Ön adatainak
jövőbeni begyűjtését, ha webhelyünket ezzel a készülékkel látogatja meg. Kérjük, vegye figyelembe, hogy
minden egyes Ön által használt készülékre vonatkozóan le kell iratkoznia.

Adobe Analytics webes nyomkövető cookie
A C&A webhely az Adobe Company által működtetett Adobe Analytics nevű webes elemző szolgáltatást
(online targeting) használja. Az Adobe Analytics cookie-kat és úgynevezett nyomkövető pixeleket használ,
amelyek az Ön számítógépéről lehívásra vagy ott tárolásra kerülnek, és lehetővé teszik a webhelyünkön az
Ön felhasználói és navigációs tevékenységének elemzését (az úgynevezett munkamenet-információkat).
Ezek a cookie-k és nyomkövető pixelek lehetővé teszik a szörfözési magatartást elemzését anonimizált
formában. Így például olyan statisztikákat hozhatunk létre, amelyek megmutatják, hogy a webhelyünk mely
oldalai különösen népszerűek, vagy a webhely bizonyos oldalait hány felhasználó keresi fel, mely
településekről érkeznek a látogatók, milyen típusú böngészőt és operációs rendszer használnak és milyen
oldalakat látogattak meg.
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Az így összegyűjtött munkamenet-információk az EU-n belüli Adobe Analytics szerverre kerülnek
átküldésre, ahol tárolásuk és további feldolgozásuk történik. Ezen információk alapján az Adobe Analytics
elemzi az Önnek a C&A webhelyen a jelen készülékkel tett látogatásaira vonatkozó munkamenetinformációkat, hogy összeállítsa a C&A webhelyen végzett tevékenységeivel kapcsolatos jelentéseket.
Szükség esetén az Adobe harmadik feleknek is továbbítja ezeket az információkat, amennyiben ezt a
jogszabályok előírják, vagy amennyiben ezen adatok feldolgozását harmadik felek végzik az Adobe
nevében. Az Adobe semmilyen körülmények között nem kapcsolja össze az Ön számítógépének IP címét
más Adobe-adatokkal.
Az ilyen módon gyűjtött adatok semmiképpen nem használhatók e webhely látogatóinak személyes
azonosítására. Az összegyűjtött adatok csak a webhely javítására használatosak. Emiatt az összes IP-cím
rövidítésre kerül, így az IP-címek csak anonimizált formában kerülnek feldolgozásra. Semmilyen más
felhasználásra vagy harmadik személyek részére történő továbbításra nem kerül sor.
Részletesen megadva a következő Adobe Analytics cookie-k használatosak ezen a webhelyen:
Név

Leírás

AMCV_*

A látogatók azonosítására szolgál az Experience 2 év
Cloud Solutions segítségével

s_cc

Ezt a cookie-t (Adobe) a JavaScript kód állítja be és Munkamenet-cookie
olvassa
el annak megállapításához,
hogy
engedélyezve vannak-e a cookie-k.

adc_glo

Olyan, egyéb értékek mentése, amelyeknek
folyamatosan fenn kell állniuk a munkamenet során
(globális nyomkövető cookie)

2
évvel
az
utolsó
tevékenység után (PV /
Click)

adc_ses

Olyan, egyéb értékek mentése, amelyeknek csak a
munkamenet során kell fennállniuk
(munkamenet-nyomkövető cookie)

30 perccel az utolsó
tevékenység után

scr_dpt
gpv_v84
cus_brw_ssn
s_sq

Az előző oldal görgetési mélysége
Előző oldal neve
Új böngésző munkamenet esemény (event89)
Ezt a cookie-t a JavaScript kód állítja be és olvassa el
a ClickMap és az Activity Map funkció engedélyezése
esetén; a cookie információkat tartalmaz arról az
előző linkről, amelyre a felhasználó rákattintott
Az Adobe Analytics használja egy egyedi látogató
azonosítására
A teljesítmény időzítésére és mérésére használatos
Az Adobe Analytics használja az egyedi látogató
azonosítására, ha a szabványos s_vi cookie nem érhető
el.

Munkamenet-cookie
Munkamenet-cookie
Munkamenet-cookie
Ez a cookie munkamenetcookie és a böngésző
bezárásakor lejár

s_vi
S_ptc
s_fid

Időtartam

2 év
Munkamenet-cookie
5 év

Az Adobe Analytics weboldalunkon történő használatának jogalapja a GDPR 6 I (f) cikke. A jelentéseket
azért használjuk, hogy növeljük a webhely hatékonyságát és teljesítményét, valamint vonzóbbá és
felhasználóbarátabbá tegyük.
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A böngészője beállításának módosításával bármikor visszavonhatja a cookie-knak az Ön készülékén
történő tárolására való jogosultságát.
Az Adobe lehetőséget biztosít Önnek, hogy szabályozza a munkamenet-információk használatára
vonatkozó lehetőségeit, amelyeket a 2o7.net és az omtrdc.net nevű Adobe Analytics domain-ek által
elhelyezett cookie-k használnak. Az Adobe Analytics e domain-eken keresztül üzemel, amelyek értékelik az
Ön számítógépén elhelyezett cookie-kat és megadják számunkra ezeket az információkat.
Ha nem szeretné, hogy az Adobe Analytics munkamenet-információkat gyűjtsön az Ön látogatására
vonatkozóan a számítógépe használatával, ez ellen kifogást emelhet a következő webhely használatával
https://www.adobe.com/be_en/privacy/opt-out.html.
Továbbá általánosan is letilthatja az Ön felhasználói magatartásának az Adobe általi elemzését az Adobe
által kínált letiltó bővítmény letöltésével és telepítésével. A letiltó bővítményre és az Adobe Analytics
adatvédelemre vonatkozó további információra valamint az adatvédelmi nyilatkozatra vonatkozó további
részletek a következő webhelyen találhatók: https://www.adobe.com/be_en/privacy/opt-out.html.
Ha Ön ezúton kifejezi kifogását, a felhasználói magatartásával kapcsolatban semmilyen adat tárolására
nem kerül sor, ha meglátogatja a webhelyünket e számítógép és e böngésző használatával, valamint a
meglévő tárolt adatok nem kerülnek további felhasználásra. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a kifogás
jogának gyakorlására úgyszintén a számítógépen egy cookie tárolásával kerül sor. Ez a cookie csak azt az
információt tartalmazza, hogy Ön kifogással élt az adatok felhasználásával szemben. Az ilyen leiratkozás
tehát csak akkor és addig érvényes, ha és amíg az Ön böngészője elfogadja a cookie-kat. A leiratkozó cookie
törlése esetén már nem tudjuk felismerni vagy elfogadni az Ön kifogását. Engedélyeznie kell, hogy az ilyen
cookie-k továbbra is a számítógépén tárolódjanak, hogy a kifogása tartósan aktiválódjon. Ha törli a
leiratkozó cookie-t, újra el kell végeznie a leiratkozást. Úgyszintén el kell végeznie a leiratkozást az Ön által
használt minden számítógép és minden böngésző vonatkozásában.

Facebook pixel
A C&A konverziós nyomkövető pixelt (Facebook Pixel) használ ezen a weboldalon, amelyet a Facebook
Inc., (1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA) üzemeltet. A Facebook Pixel használata
lehetővé teszi a felhasználói magatartás elemzését a webhelyünkön, valamint az érdeklődésen alapuló
hirdetések megjelenítését a Facebookon (Facebook-hirdetések). A Facebook Pixel-t arra használjuk, hogy
a Facebook-hirdetéseket csak azon felhasználók számára jelenítsük meg, akik érdeklődnek termékeink
iránt, vagy egyéb olyan, releváns jellemzőket mutatnak, amelyeket elküldünk a Facebook részére (ügyfélközönség). Továbbá, a Facebook Pixel segítségével nyomon követhetjük Facebook-hirdetésünk médiatérnyerését (konverziókövetés).
Ha Ön ellátogat a C&A blogra, a Facebook pixel cookie-kat tárol az Ön készülékén. Ezek a cookie-k adatokat
gyűjtenek, mint például a naplófájl-információk, pixelazonosítók és nyomon követik az Ön viselkedését
szörfözés közben.
A C&A esetében a begyűjtött adatok névtelenek, és nem kerülnek hozzárendelésre olyan személyes
információkhoz, amelyek lehetővé tennék az Ön személyes azonosítását.
Azonban, a Facebook Pixel által generált információk továbbíthatók az USA-ban található Facebookszerverekre és ott tárolásra kerülhetnek. Abban az esetben, ha személyes adatok továbbításra kerülnek az
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USA-ban lévő Facebook-szerverekre, a Facebook az EU-USA adatvédelmi pajzs általi tanúsítással
rendelkezik és utóbbi hatálya alá tartozik https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
Abban az esetben, ha Ön regisztrált Facebook-tag és a Facebook-fiókja adatvédelmi beállításaitól függően,
a Facebook hozzárendelheti a Facebook Pixel által generált információkat az Ön felhasználói fiókjához és
ezeket az információkat saját céljaira használhatja fel. Ha Önnek nincs Facebook-fiókja vagy kijelentkezett
a Facebook-ról, az adatait az USA-ban lévő Facebook-szerver akkor is összegyűjti és tárolja. A Facebook
adathasználatára vonatkozó további információk a következő webhelyen találhatók:
https://www.facebook.com/about/privacy/.
A Facebook Pixel és Customer Audience (ügyfélközönség) C&A általi használatának jogalapja a GDPR 6 I
(f) cikke. A C&A jogos érdeke, hogy megjelenítse a Facebook-hirdetéseket az ügyfeleink számára, és
elemezze az ügyfeleink felhasználói viselkedését, hogy lehetővé tegye az online üzleti tevékenységünk
optimalizálását és működését. A Facebook Pixelen keresztül kapott információkat a C&A kizárólag
statisztikai elemzésre és piackutatásra használja.
Ha nem szeretné, hogy a Facebook adatokat gyűjtsön a Facebook Pixel segítségével és Facebookhirdetéseket jelenítsen meg Önnek, ez ellen bármikor kifogást emelhet úgy, hogy módosítja a Facebookfiókjának adatvédelmi beállításait. Ezek a beállítások az Ön fiókjához kapcsolódnak, és az Ön által a
Facebook elérésére használt összes készülékre vonatkoznak. Ha nincs Facebook-fiókja,
megakadályozhatja személyes adatainak gyűjtését az
EGYÉNI LEIRATKOZÁS révén
Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben leiratkozik, a készülékén egy cookie tárolódik, amely
megakadályozza az Ön adatainak a Facebook Pixel általi gyűjtését. Ha törli a cookie-kat a böngészőjében,
újra le kell iratkoznia. Úgyszintén el kell végeznie a leiratkozást az Ön által használt minden készülék
vonatkozásában.
Továbbá a következő linken keresztül is leiratkozhat a Facebook hirdetésekről:
http://www.youronlinechoices.eu/

3. Közösségi média
A következő közösségioldal-bővítmények integrálódnak webhelyünk márkablogjába:





Facebook,
Twitter,
Youtube
Pinterest

A közösségioldal-bővítmények lehetővé teszik az Ön számára, hogy könyvjelzőket helyezzen el ezeken az
oldalakon és megossza őket az online közösségi hálózatok más tagjaival. A közösségi bővítmények
felismerhetők az online közösségi hálózatok weboldalán látható logók révén.
Ahol Ön követi a megfelelő oldalt, a megfelelő bővítmények aktiválódnak és az Ön bővítménye közvetlen
kapcsolatot hoz létre az online közösségi hálózat szervereivel.
Ha követi a weboldalunkon található linkeket, amíg be van jelentkezve a közösségi hálózaton lévő
felhasználói fiókjába, a webhelyünkön tett látogatására vonatkozó információk átkerülnek a közösségi
hálózat szervereire és ott tárolódnak. A szolgáltató a webhelyünkön tett látogatását hozzárendelheti a
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felhasználói fiókjához és ez a közösségi hálózatban az Ön fiókjában közzé tehető. Ez az információ látható
lesz az Ön kapcsolattartó partnerei számára. Ennek megakadályozása érdekében ki kell jelentkeznie a
fiókjából, mielőtt rákattintana az ikonra.
A közösségi hálózatok linkjeihez kapcsolódó funkciók, különösen az információ és a felhasználói adatok
átadása nem aktiválódik automatikusan a webhelyünk elérésekor, csak az ikonra való kattintással
aktiválódik.
A C&A blogunkban megvalósított közösségioldal-bővítmények mellett számos közösségi hálózathoz
kapcsolódunk. Ezek a linkek közvetlenül továbbítják Önt az adott közösségi hálózaton található céges
oldalunkra. Nem követjük nyomon és nem is gyűjtünk adatokat, ha a csatlakozó közösségi hálózatokra átlép.
A kapcsolódó online közösségi hálózatokon belüli további feldolgozást, a tárolási időt és a tervezett
felhasználást kizárólag ezek a szolgáltatók határozzák meg. Az alábbi linkek részletesebb információkat
nyújtanak az összegyűjtött adatokról és az adott szolgáltatók adatvédelmi nyilatkozatairól:
Közösségi
hálózat
Facebook

Twitter
Pinterest
Youtube

Az online közösségi hálózat
Az online közösségi hálózat adatvédelmi nyilatkozata
üzemeltetője
Facebook, Inc., 1601 South
California AvenuePalo Alto, CA www.facebook.com/about/privacy/
94304, USA
Twitter, Inc., 795 Folsom St.,
Suite 600, San Francisco, CA twitter.com/privacy
94107, USA
Pinterest Inc., 635 High Street,
pinterest.com/about/privacy/
Palo Alto, CA, 94301, USA
Google Inc., Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA www.google.com/intl/en/policies/privacy/
94043, USA

A weboldalunkba ágyazott Youtube-videók esetében engedélyeztük a fokozott adatvédelmi módot.
Ennélfogva nem kerül sor adatátvitelre, hacsak Ön nem játssza le a videót. Ha videót néz a webhelyünkön,
a YouTube-bővítmény aktiválódik és az adatai az USA-beli Google-szerverre kerülnek át.
A Google adathasználatára vonatkozó további információk a következő webhelyen találhatók:
https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
A közösségi bővítmények weboldalunkon történő integrálásának jogalapja a GDPR 6 I (f) cikke.

4. Google térképek
A C&A a Google térképek alkalmazásprogramozási felületeit (Maps API) használja, hogy áruházkeresőt
biztosítson ezen a webhelyen. Az interaktív kártya anyagának ezen a weboldalon történő integrálása
lehetővé teszi a kényelmes áruházkeresést az Ön közelében. Továbbá bizonyos áruházakat egy Zip-kód
vagy település beírásával is kereshet. Ha Ön hozzáfér az áruházkeresőhöz, meg kell adnia a tartózkodási
helyét. Az Ön tartózkodási helyén lévő üzletek megkereséséhez a következő adatok átvitelére kerülhet sor
az USA-ban lévő Google-szerverre az Ön pozíciójának elemzéséhez.
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az Ön böngészőbeállításaiból vagy mobilkészülékéről származó helyszínadatok
IP cím

E webhelyen aktiválódik az IP anonimizálás, így az Ön IP címe az Európai Unió tagállamain vagy az Európai
Gazdasági Térségről szóló megállapodás más szerződő feleként működő országokon belül rövidítésre kerül
(az utolsó nyolc számjegy törlése) a továbbítás előtt.
Amennyiben be van jelentkezve a Google-fiókjába, a Google az áruházkeresését hozzárendelheti a
fiókjához. Ha nem szeretné, hogy a Google ezt az eseményt összekapcsolja a fiókjával, az áruházkereső
használata előtt kijelentkezhet.
A Google Térkép API és a Google adatfelhasználása vonatkozásában további információk találhatók a
következő
webhelyeken:
https://policies.google.com/privacy
és
https://maps.google.com/help/terms_maps.html
A jogalapot a C&A azon jogszerű érdeke képviseli, hogy lehetőséget biztosítson az ügyfelei számára a
környékükön található áruházak online megkeresésére a GDPR 6 I (f) cikke szerint.

5. Kommunikáció e-mailen keresztül
E-mailen is felveheti velünk a kapcsolatot az ah-internet@canda.com címen vagy az elérhetőségek alatt
felsorolt egyéb e-mail címeken. Az e-mail küldőjére vonatkozó összes személyes adat átkerül a C&A-hoz és
ott tárolódik. Az Ön e-mailje továbbításra kerülhet a C&A csoporton belüli egyéb szervezetek vagy az
Arvato eCommerce Beteiligungsgesellschaft mbH (a továbbiakban “Arvato”), részére, ha ez szükséges az
Ön kérésének feldolgozásához. Az Arvato ügyfélszolgálatot nyújt a C&A számára.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a nem titkosított e-mailek tartalmát harmadik felek is elolvashatják, és ezek
nem alkalmasak bizalmas kommunikációra.
Az Ön e-mailje által továbbított adatok feldolgozásának jogalapja a GDPR 6 I (f) cikke, melynek értelmében
a C&A-nak jogos érdeke fűződik az Ön kérése feldolgozásához.
A C&A törli az Ön adatait, amint a kérése megválaszolásra kerül.
A személyes adatai tárolásával szemben bármikor kifogást emelhet a következő címre küldött e-mail révén:
dataprotectionHU@canda.com. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a kommunikációt nem folytathatjuk, ha
visszavonja a beleegyezését. Ebben az esetben a C&A törli az összes, általunk kapott és az Önnel való
kapcsolattartás során tárolt személyes adatot.

III.

Értesítés a változásokról

A C&A időről időre módosíthatja ezt az adatvédelmi nyilatkozatot, hogy tükrözze az információk
összegyűjtési, felhasználási vagy közzétételi módjának változásait. A webhelyünkön értesítjük majd Önt e
változásokról és a módosított adatvédelmi nyilatkozatról.
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