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Feliratkozás
Amikor feliratkozik a C&A hírlevélre, az alábbi kötelező információk megadására kérjük:
•
•

E-mail cím
Nem / Megszólítás

Ezekre az adatokra a C&A hírlevél elküldéséhez és testre szabásához van szükségünk. Ha
ezeket az adatokat már a C&A vásárlói fiókra való regisztrációkor megadta, adott esetben
eltekintünk az ismételt bekéréstől.
Önkéntesen megadott információit szintén a C&A hírlevél testre szabására használjuk.
Amennyiben a hírlevélre vagy a C&A vásárlói fiókra való regisztrációkor megadja születési
dátumát, egy apró születésnapi meglepetést is kap.
Közös akciók keretében esetleg valamelyik akciós partnerünkön keresztül is fel tud iratkozni
a C&A hírlevélre. Ebben az esetben attól az akciós partnertől kapjuk meg az adatait, akin
keresztül feliratkozott a C&A hírlevélre.
Az e-mail címekkel való visszaélés megakadályozása érdekében rendszerint arra kérjük Önt,
hogy egy automatizált folyamatban e-mailen erősítse meg feliratkozását (Double-Opt-In
eljárás). Feliratkozását és adott esetben a megerősítését jegyzőkönyvezzük, aminek során az
igazolhatóság érdekében a használt IP címet is dokumentáljuk.
Leiratkozás
Bármikor leiratkozhat a C&A hírlevélről. A leiratkozáshoz használhatja például a minden
hírlevélben megtalálható leiratkozási linket és a Kapcsolat-űrlapot.
Testre szabás
Minden C&A hírlevél véletlenszerűen kiadott azonosítóval rendelkezik. Ezen azonosító alapján
tudjuk rögzíteni, hogy egy hírlevelet megnyitottak-e, ha igen mikor, és hogy mely linkekre
kattintottak, ezen az alapon pedig álneves felhasználási profilokat hozunk létre. Ha valamelyik,
a hírlevélben található linkre kattint, ezt a felhasználási profilt egy süti-technológia alapján
azokkal az álneves felhasználási profilokkal is egyesítjük, melyek a C&A webáruház
használatakor jönnek létre (pl. böngészési és vásárlási magatartás). Ezeket az információkat
álneves formában hírlevelünk és a C&A webáruház egységes testre szabására használjuk,
aminek következtében például a hírlevélben olyan ajánlatokat tudunk tenni Önnek, melyek
illenek azokhoz a termékekhez, melyeket a C&A webáruházban keresett.
Ha rendelkezik C&A vásárlói fiókkal, vagy ugyanazzal az e-mail címmel vásárolt nálunk, a
testre szabás minőségének fokozásához közvetlenül is használhatjuk az Ön C&A vásárlói
fiókjához vagy a használt e-mail címhez kapcsolódóan tárolt adatokat (pl. rendelési adatok,
kívánságlista tartalma, bevásárlókosár).

Nem szeretné, hogy testre szabott ajánlatokat küldjünk Önnek?
Ha nem szeretné, hogy adatait a fent leírt módon testre szabásra használjuk, bármikor
leiratkozhat a C&A hírlevélről. Ekkor törölni fogjuk a létrehozott felhasználási profilokat. A
leiratkozáshoz használhatja például a minden hírlevélben megtalálható leiratkozási linket
vagy a Kapcsolat-űrlapot.

Hírlevél-szolgáltatók igénybevétele
Az ebben az adatvédelmi tájékoztatóban leírt adatfeldolgozásokra műszaki szolgáltatókat
veszünk igénybe. Amennyiben ehhez továbbítanunk kell az Ön adatait egy szolgáltatóhoz,
erre a mi utasításaink szerinti adatfeldolgozás formájában kerül sor.
Jogalapok és további fontos adatvédelmi tájékoztatás
A fent leírt adatfeldolgozás jogalapja az EU átalános adatvédelmi rendeletének (GDPR) 6. cikk
1. bek. a) pontja (hozzájárulás).
Adatvédelmi jogaival kapcsolatos információt és további fontos tájékoztatást az általános C&A
adatvédelmi nyilatkozat-ban talál, mely kiegészítésképpen érvényes.

