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A C&A és azon kapcsolt vállalkozásai, amelyek a svájci Zugban található COFRA Group
kiskereskedelmi üzletének részei (a továbbiakban: „C&A“, „mi“, „minket“, „miénk“) az érintettekre
(természetes személyekre) vonatkozó személyes adatokat gyűjtenek és dolgoznak fel a C&A (online
/ offline) vásárlói és látogatói vonatkozásában; egyéb, szerződéses partnerként vagy beszállítóként
működő harmadik felek és munkavállalóik vonatkozásában; és azokról az emberekről, akik a C&A-nál
akartak dolgozni vagy ott dolgoztak és amennyiben szükséges a családtagjaikról C&A céljai
érdekében, közvetlenül mint munkavállaló, mint alkalmi munkavállaló vagy szabadúszóként és (a
továbbiakban a megnevezésük: „én“, „téged“, „te“)
A C&A tiszteletben tartja a magánélet védelmét. Ezért a C&A magas szintű adatvédelmi normákat
állított fel, amelyek eleget tesznek a vonatkozó törvénynek. A C&A kizárólag megfelelő jogi
megalapozottság esetén gyűjti, tárolja, dolgozza fel és továbbítja az Ön személyes adatait. Az Ön
adatait kizárólag olyan jogszerű érdek fennállása esetén dolgozzuk fel és továbbítjuk, amely hitelt
érdemlően alátámasztásra került, és valamennyi érdek mérlegre tételét követően engedélyezték a
feldolgozást és a továbbítást. Kizárólag olyan módokon használjuk fel az adatokat, amelyek ésszerűen
tőlünk elvárhatók, és soha nem tolakodó módon vagy Önnek kárt okozva.
Kérjük, ne feledje, hogy a célokhoz rendelt adat kategóriák feldolgozása a fentiekben említett célok
egyikén alapszik (az adott adat kategóriától és a kérdéses alárendelt célok függvényében), nem az
összes jogalap egyidejű fennállása esetén.
A jelen Adatvédelmi Nyilatkozattal a C&A célja az Ön tájékoztatása a személyes adatok C&A által
folytatott feldolgozásáról. A C&A javasolja, hogy olvassa el a nyilatkozatot, és ismerje meg annak
tartalmát.
Néhány esetben (pl. Központi Marketing Célok, C&A Online) a C&A kapcsolt vállalkozásainak egyike
felelős a C&A Europe ellenőrzéséért. Az erről szóló tájékoztatást a vonatkozó adatvédelmi
nyilatkozatban találja. Mindegyik egyedi Adatvédelmi Nyilatkozat kiemelkedő fontosságú.

1 Ellenőrzésért felelős
Az ellenőrzésért felelős és az adatvédelmi tisztviselő kapcsolattartási adatai minden adatfeldolgozás
esetében a következők:
C&A Mode Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
CÍM: HU-1106 Budapest, Örs Vezér tere 25.
TELEFONSZÁM /E-MAIL: 003613270024, ah-internet@canda.com
Adatvédelmi tisztviselőnk a fenti címen vagy az alábbi címen érhető el:
dataprotectionhu@canda.com
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Adatfeldolgozás keretei

A C&A a következő adat kategóriák feldolgozását végezheti az Ön C&A-val mint jogi személlyel
fennálló kapcsolata alapján:


Amennyiben munkaviszony létesítése érdekében jelentkezik a C&A-hoz, akkor az
adatfeldolgozásunkra vonatkozó tájékoztatást az ÁLLÁSAJÁNLATRA JELENTKEZŐKRE
VONATKOZÓ MELLÉKLETBEN találhatja.



Amennyiben Ön munkavállaló vagy alkalmi munkavállaló, akkor az adatfeldolgozásunkra
vonatkozó tájékoztatást a MUNKAVÁLLALÓRA VONATKOZÓ MELLÉKLETBEN találhatja.
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Amennyiben Ön külsős munkatárs (szabadúszó), kérjük, hogy kövesse a SZABADÚSZÓKRA
VONATKOZÓ MELLÉKLETBEN foglaltakat.



Amennyiben Ön nyugdíjas, kérjük, hogy kövesse a NYUGDÍJASOKRA VONATKOZÓ
MELLÉKLETBEN foglaltakat.



Amennyiben Ön vásárló, kérjük, hogy kövesse a VÁSÁRLÓKRA VONATKOZÓ
MELLÉKLETBEN foglaltakat.



Amennyiben Ön a C&A-val kapcsolatban álló harmadik fél, kövesse a PARTNERRE
VONATKOZÓ MELLÉKLETBEN foglaltakat.

Az Ön jogai

Amennyiben Ön érintett (természetes személy), a GDPR 15. cikke alapján jogában áll a C&A felé
érvényesíteni az adatokhoz való hozzáférés jogát, a GDPR 16. cikke alapján érvényesíteni a
módosításra vonatkozó jogát, a GDPR 17. cikke alapján érvényesíteni a törlésre vonatkozó jogát, és a
GDPR 18. cikke alapján érvényesíteni a feldolgozás korlátozására vonatkozó jogát. Továbbá a GDPR
20. cikke alapján Önt megilleti az adatok hordozhatóságának joga (hogy gép által olvasható
formátumban hozzáférjen az adatokhoz) azon adatok esetében, amelyeket beleegyezés vagy
szerződéses jogalap alapján tárolnak. Ezen túl lehetőség van a C&A-ért felelős szabályozó
hatósághoz fordulni. A C&A-ért felelős szabályozó hatóság, a fentiekben ellenőrzésért felelősként
megnevezett jogi személy kapcsolattartási adatai az alábbiak:
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

A GDPR 21. cikke értelmében Önnek jogában áll bármikor visszavonni beleegyezését. Ez azokra a
beleegyezésekre is vonatkozik, amelyeket a GDRP életbe lépése előtt adott. A beleegyezés
visszavonása nem érinti a személyes adatok visszavonás előtt folytatott feldolgozásának
jogszerűségét.
Amennyiben adatait jogos érdekből fakadó törvényes alapon dolgozzák fel a fentieknek
megfelelően, akkor Önnek bármikor jogában áll speciális helyzetére történő hivatkozással
kifogást emelni személyes adatai feldolgozása ellen. Önnek jogában áll kifogást emelni
személyes adatai feldolgozása ellen, ha ezt kizárólag marketing céljából, indoklás nélkül végzik.
Amennyiben más célokat alkalmazunk, akkor a személyes adatok feldolgozását a továbbiakban
nem végezhetjük ugyanarra a jogalapra történő hivatkozással, kivéve, ha meggyőző, jogilag
elfogadható jogalapot tudunk igazolni a feldolgozásra vonatkozóan, amely felülírja az érdekeket,
jogokat és szabadsághoz való jogot; vagy a jogi követelések megalapozását, gyakorlását és az
azok elleni védelmet szolgálja. Az Ön ellenvetése nem gyakorol hatást a más jogalap alapján történő
tárolásra vagy feldolgozásra.
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