Általános tájékoztató személyes adatok kezeléséről
1. Felelős adatkezelő
A GDPR értelmében az európai PR események („Esemény“) adatkezeléséért felelős adatkezelő:
C&A Buying Gm bH & Co. KG, Wanheim er Str. 70 in 40468 Düsseldorf / tel.: +49 211 9872 0
(a továbbiakban „C&A“)
Az adatvédelmi felelőst e-mailben a következő e-mail címen érheti el: DataProtectionBuy ing@canda.com

2. Személyes adatok kezelése
A C&A biztosítja adatainak védelmét és nagy hangsúlyt fektet személyes adatai biztonságának megőrzésére.
„Személyes adat“ alatt olyan adatokat értünk, amelyek segítségével be lehet azonosítani Önt, mint természetes
személyt; ilyenek például a név, elérhetőség vagy fényképek.
Jelen adatvédelmi nyilatkozat 4. pontjában tájékoztatjuk személyes adatai tényleges felhasználási köréről olyan
esetekben, amikor Eseményen vesz részt. A személyes adatait kizárólag abban az esetben és olyan mértékben
dolgozzuk fel, amikor és amilyen mértékben az szükséges az Esemény megszervezéséhez és lebonyolításához .
Személyes adatait ezen túlmenően kizárólag az Ön előzetes beleegyezésével kezeljük. Kivételes és indokolt
esetekben, amikor nem lehetséges előzetesen beszerezni az Ön engedélyét, a személyes adatait az EU GDPR
rendeletében foglalt rendelkezésekkel, illetve egyéb vonatkozó országos adatvédelmi törvényekkel összhangban
dolgozzuk fel.
3. Címzettek
Az Esemény szervezésekor a C&A megoszthatja a személyes adatait, illetve továbbíthatja azokat az AirLST GmbH
vállalatnak, Sitzstraße 23, 80538 München, Németország (a továbbiakban: „AirLST“). Az AirLST bocsátja
rendelkezésre a C&A vendégadat-kezelési eszközét. Az AirLST szerverei Németországban találhatóak. A
személyes adatai felelős kezelésének biztosítása érdekében a C&A adatfeldolgozói-adatkezelői megállapodás okat
kötött az AirLST-vel.
A C&A megoszthatja továbbá a személyes adatait külső eseményekhez kötődő partnereivel (pl. hotelek,
repülőtársaságok, vendéglátóipari szolgáltatókkal, transzferbuszt szolgáltató partnerekkel, eseményszervező
ügynökségekkel stb.) vagy a C&A Csoport egyéb vállalataival a jelen adatvédelmi nyilatkozatban leírt célokra és
felhasználási körben.
A személyes adatait semmilyen körülmények között nem továbbítjuk az EGT-n kívülre (beleértve Svájcot is).
4. Az adatkezelés keretei
A C&A a személyes adatait kizárólag az Eseménnyel összefüggésben és a következő részben leírtaknak
megfelelően dolgozza fel.
4.1. Meghívó
A C&A és/vagy az Ön lakcíme szerinti ország C&A entitásának PR menedzsere elmentheti és felhasználhatja a
nevét, a munkáltatója megnevezését, az e-mail címét, telefonszámát és/vagy a vállalata címét, hogy tájékoztass a
a közelgő Eseményekről és meghívja azokra. Ehhez az adatkezeléshez a GDPR 6. cikke, I pontja (a) bekezdése
biztosít jogalapot. Beleegyezését bármikor megtagadhatja
a következő címre küldött e-mailben:
dataprotectionHU@canda.com. Amennyiben visszavonja a beleegyezését, úgy haladéktalanul töröljük a
személyes adatait a sajtólistánkról. Következésképpen a továbbiakban nem fog tájékoztatást vagy egyéb
információt kapni a C&A-tól.
4.2. Vendégadatok kezelése
Az Esemény szervezése során előfordulhat, hogy a C&A valamennyi meghívott vendég következő személyes
adatait tárolja és továbbítja az AirLST felé: teljes név, beosztás, vállalat, levelezési cím, e-mail cím, telefonszám,
utazás részletei, étkezéssel kapcsolatos adatok.
Az utazással és étkezéssel összefüggő adatok megosztása önkéntes alapon történik, de szükséges a hotelszoba
és a transzferbusz megszervezéséhez és ahhoz, hogy tájékoztatni tudjuk a vendéglátóipari szolgáltatót az
esetleges ételintoleranciáról/speciális igényekről. Ha nem szeretné megosztani ezeket az adatokat a C&A

vállalattal, akkor saját magának kell megszerveznie a szállását, mivel ezen adatok hiányában nem tudjuk biztosítani
a fent említett szolgáltatásokat.
Ezt az információt külső eseményekért felelős partnerekkel is megoszthatjuk, ha ez szükséges az esemény
megszervezése és lebonyolítása szempontjából.
A személyes adatainak vendégadatok kezelése céljából történő feldolgozásához a C&A jogos érdeke szolgáltat
jogalapot (GDPR 6. cikk, I (f)) az Esemény zökkenőmentes megszervezése érdekében. Bármikor tiltakozhat adatai
kezelése ellen úgy, hogy törli a regisztrációját az Eseményre. Ebben az esetben töröljük a személyes adatait az
AirLST-ről. Egyéb esetben a C&A törli a személyes adatait, ahogy nincs rájuk szükség a fenti célra, de legkésőbb
az Esemény dátumától számított 6 héten belül.

4.3. Kép- és videofelvételek
A C&A fényképeket és videofelvételeket készít az Esemény során, amelyeken be lehet azonosítani az egyes
résztvevőket. Ezeket a fényképeket és videókat a C&A vállalatnál tárolják és a C&A vállalat kommunikációs céljaira,
valamint a C&A Események külső promóciójára használhatóak fel.
A jogi alapot a C&A jogos érdeke jelenti arra, hogy az Eseményen készült felvételeket (belső és külső) vállalati
kommunikációs célra használják (GDPR 6. cikk, I (f)). Tiltakozhat azon felvételek feldolgozása ellen, amelyeken a
személyét fel lehet ismerni. A tiltakozási jogára vonatkozó további információért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a
helyszínen lévő szervező csapattal az Esemény kezdetekor.

4.4. Felmérések
Előfordulhat, hogy a C&A visszajelzést kér Öntől a bemutatott termékekkel vagy a teljes Eseménnyel kapcsolatban.
Elképzelhető, hogy az online felmérésben való részvételre való felhívás vagy az online felmérésről szóló tájékoztató
kiküldéséhez a C&A felhasználja a jelen adatvédelmi nyilatkozat 4.1 pontjában felsorolt személyes adatait. A jogi
alapot a C&A jogos érdeke jelenti arra, hogy felvegye Önnel a kapcsolatot abból a célból, hogy megtudja a
véleményét a kollekciónkról és javítsa az Eseményünk megszervezését és megvalósítását (GDPR 6. cikk, I (f)).
Az online felmérésen való részvétel során a beleegyezését kérik ahhoz, hogy az online felmérésekre vonatkozó
speciális adatvédelmi nyilatkozatban leírt módon begyűjtsék és tárolják a személyes adatait.
A C&A „Loved piece“ aktiválása keretében a C&A nyomtatott formában is kérhet Öntől visszajelzést. Ha arra kérjük,
hogy adja meg a nevét, beosztását és a vállalatát nyomtatott formában, akkor az minden esetben önkéntes alapon
történik. Előfordulhat, hogy a C&A a személyes adatait az Ön által adott visszajelzéssel együtt tárolja, és arra
használja fel, hogy felvegye Önnel a kapcsolatot visszajelzés céljából, vagy további információt küldjön Önnek a
„Loved piece“-ével kapcsolatban.
A „Loved piece“ aktiválásakor a fent említett feldolgozás során arra kérik, hogy a felmérés alján lévő jelölőnégyz et
kipipálásával adja a beleegyezését a fenti adatfeldolgozáshoz (GDPR 6. cikk, I (a)). Beleegyezését bármikor
megtagadhatja a következő címre küldött e-mailben: dataoprotectionBuying@canda.com.
Ha nem pipálja ki a jelölőnégyzetet, akkor a visszajelzését kizárólag névtelenül fogjuk tárolni és elemezni.
A jogi alapot a visszajelzése feldolgozására a C&A jogos érdeke jelenti arra nézve, hogy elemezze a tapasztalatait
abból a célból, hogy többet tudjon meg a véleményéről kollekciónkkal kapcsolatban és javítsa az Esemény ünk
megszervezését és megvalósítását (GDPR 6. cikk, I (f)).
Töröljük a felmérés miatt rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait (online vagy offline), amint már nincs rájuk
szükségünk a fenti célok megvalósítása érdekében, de legkésőbb az Esemény után 9 hónappal. Az anonimiz ált
eredményeket hosszabb ideig megőrizhetjük.
4.5. Nyereményjátékok
Előfordul, hogy a C&A nyereményjátékot szervez a felmérés kitöltésében vagy az Eseményen részt vett valamenny i
személy számára. A nyereményjátékban való részvétel önkéntes alapon történik. A nyereményjáték
lebonyolításához a C&A begyűjti és tárolja a résztvevők nevét és elérhetőségét, amiket arra használ fel, hogy
felvegye a kapcsolatot a nyertessel. Az adatfeldolgozás jogi alapját az Ön hozzájárulása képezi a
nyereményjátékban való részvételhez (GDPR 6. cikk, I (a)) és a vonatkozó részvételi feltételek elfogadása. Töröljük
a személyes adatait, amint már nincs rájuk szükség a fenti célra, de legkésőbb a nyereményjáték dátumától
számított 2 hónapon belül.

5.

Az érintett személy jogai

Önnek, mint érintett személynek joga van hozzá, hogy a C&A tájékoztassa a GDPR 15. cikkének értelmében,
jogában áll az adatai javítását kérni a GDPR 16. cikkében meghatározott módon, a törlésüket kérni a GDPR 17.
cikkének értelmében és az adatfeldolgozás korlátozását kérni a GDPR 18. cikkének megfelelő módon. Ezenkív ül
a GDPR 20. cikke értelmében azon adatok esetében, amelyeket a beleegyezésével tárolnak, megilleti Önt az
adathordozhatósághoz fűződő jog (az adatokhoz való hozzáférés géppel olvasható formátumban).
Az érintett személynek jogában áll kifogást emelni a lakcíme, munkahelye vagy az állítólagos jogsértés szerinti
tagállam felügyelő hatóságánál, ha a személyes adatait nem a GDPR előírásaival (GDPR 77. cikk) összhangban
kezelik. A fenti C&A entitásért felelős hatóság elérhetősége:
Landesbeauftragte für Datenschutz und Inform ationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
Kavalleriestr. 2-4 in 40213 Düsseldorf, Ném etország / tel.: +49 211 384240 / e -m ail: poststelle@ldi.nrw.de
Jogában áll tiltakozni az adatai feldolgozása ellen a GDPR 21. cikkével összhangban és bármikor visszavonhatja
a beleegyezését. Ez azokra a beleegyezésekre is vonatkozik, amelyeket a GDPR hatálybalépése előtt adott. A
beleegyezés visszavonása nincs hatással a személyes adatok visszavonás előtt elvégzett feldolgozásának
jogszerűségére.

Amennyiben az adatait a lent említett jogos érdek alapján dolgozták fel, úgy bármikor jogában áll tiltakozni a
személyes adatai feldolgozása ellen a mindenkori helyzetére hivatkozva. A C&A ezt követően nem dolgozhatja
fel a személyes adatait ezen az alapon, hacsak nem tudunk felmutatni olyan kényszerítő erejű jogos indokot az
adatfeldolgozásra, amely felülírja az Ön érdekeit, jogait és szabadságjogait, vagy amely a jogi követelés ek
meghatározásához, érvényre juttatásához vagy védelméhez szükséges. Az Ön tiltakozása ugyancsak nem érinti
az egyéb jogalapon nyugvó adattárolást vagy feldolgozást.

