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ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Az AVON Cosmetics Hungary Kft. által kiadott jelen Adatvédelmi Tájékoztató célja, hogy tájékoztatást 

adjunk a Mellrák Elleni Küzdelem Hétköznapi Hősei pályázat során megadott személyes adatok általunk 

történő kezeléséről, az adatkezelés során előforduló adattovábbításról, valamint a feliratkozó személyt 

megillető jogokról, így különösen a tájékoztatáshoz való jog, a helyesbítéshez való jog, az 

elfeledtetéshez való jog. 

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató kizárólag a https://avononline.avon.hu/palyazat oldalon a pályázat 

ideje alatt (2018. június 11. 00:00 órától 2018. július 12., éjfélig) az AVON által a Central Médiacsoport 

Zrt., mint a Marie Claire magazin kiadójával együttműködésben meghirdetett a Mellrák Elleni 

Küzdelem Hétköznapi Hősei pályázat (továbbiakban: Pályázat) történő adatkezelésre vonatkozik. 

A Pályázat során az adatkezelésre az Ön önkéntes hozzájárulása alapján, valamint a nyertesek esetében 

a vonatkozó jogszabályok, így különösen az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról szóló 

jogszabályokban foglalt, az AVON-ra vonatkozó jogszabályi kötelezettségek maradéktalan betartása 

alapján kerül sor. 

Milyen személyes adatokat gyűjtünk Önről? 

A Pályázat benyújtása során kérjük, hogy a jelölő adja meg mind a saját, mind a jelölt nevét, lakcímét 

e-mail címét, telefonszámát.  

Hogyan és milyen célra használjuk az Ön által megadott személyes adatokat? 

A Pályázati anyag beküldése során Ön által megadott személyes adatokat kizárólag arra a célra 

használjuk fel, hogy a benyújtott Pályázatot elbíráljuk és a támogatásra kerülő jelöltekkel felvegyük a 

kapcsolatot a Pályázat teljes körű lebonyolítása és a díj átadása céljából.  

Az Ön által megadott személyes adatok és a Pályázatra beküldött valamennyi fényképet és 

audiovizuális művet a Pályázattal kapcsolatban közzétesszük a Pályázati Feltételekben foglaltak szerint 

az AVON által kiadott online és offline kommunikációkban és továbbítjuk a Central Médiacsoport Zrt. 

által kiadott Marie Claire magazin online és offline kiadványaiban valamint annak különböző Social 

Media felületein. 

A nyertesekkel készített interjúban megjelenő személyes adatok közzétételre kerülnek a Marie Claire 

magazinban, a www.marieclaire.hu weboldalon, valamint a Marie Claire közösségi média felületein. 

Az Ön által megadott személyes adatok felhasználásra kerülnek ún. belső üzleti célra, így különösen 

adatelemzések, auditok, szolgáltatásaink és termékkínálatunk fejlesztése, promóciós és közösségi 

média kampányaink hatékonyságának növelése érdekében. 

Kinek továbbítjuk az Ön által megadott személyes adatokat? 

Személyes adatait továbbítjuk az velünk partneri kapcsolatban álló Central Médiacsoport Zrt. 

(székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 9.), mint adatfeldolgozó részére abból a célból, hogy a 

Pályázat megvalósításához szükséges média megjelenéseket megvalósítsa, a nyertesekkel az interjúkat 

elkészítse és azokat a Pályázatban felsoroltak szerint megjelentesse. A nyertes jelölők személyes adata 

átadásra kerül a Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.) vagy a GLS 

Futárszolgálat része (székhely: 2351 Alsónémedi, Északi Iparterület, GLS-Európa u. 2.) a magazin 

kézbesítésének céljából. 

https://avononline.avon.hu/palyazat
http://www.marieclaire.hu/
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A fentiekben felsoroltakon túl személyes adatai továbbításra kerülhetnek az Avon cégcsoporton belül, 

melyek listáját megtalálja a http://www.avoncompany.com/world/index.html oldalon, valamint a 

vonatkozó törvényi előírások betartása érdekében, az állami, kormányzati szervektől érkező 

megkeresések teljesítése céljából, beleértve ebbe a Magyarországon kívülről érkező megkereséseket 

is, a saját és/vagy leányvállalataink és az Ön  és mások jogainak, adatainak, biztonságának illetve 

tulajdonának védelme érdekében és az általunk esetlegesen  elszenvedendő kár enyhítése és 

korlátozása érdekében. 

Adatbiztonság: 

Az Ön által megadott személyes adtatok védelmét megfelelő szervezeti, technikai és adminisztratív 

eszközökkel biztosítjuk. A velünk kapcsolatban álló adatfeldolgozók adatvédelmi átvilágítása és a velük 

kötött szerződések tovább növelik az Ön adatainak biztonságát. Amennyiben az adatbiztonsággal 

kapcsolatban kérdése van, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a marketinghungary@avon.com vagy 

az adatvedelem.hungary@avon.com e-mail címen. 

Hozzájárulás visszavonása: 

Ön bármikor dönthet úgy, hogy visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, amennyiben úgy 

dönt, hogy nem szeretne részt venni a Pályázatban. Kérjük, ebben az esetben küldjön nekünk e-mail-t 

az adatvedelem.hungary@avon.com címre. Mielőtt az adatkezelését visszavonja, kérjük, vegye 

figyelembe, hogy az Ön által benyújtott Pályázat érvénytelenné válik az adatkezelés visszavonásának 

időpontjában, ezért azt, mint érvénytelen Pályázatot haladéktalanul meg kell semmisítenünk.  

Amennyiben Ön nyertes, és az adatai a Marie Claire magazinban történő megjelentetés céljára 
átadásra kerültek, úgy előfordulhat a nyilvánosságra hozatalhoz történő hozzájárulás már nem 
vonható vissza. Kérjük, hogy a hozzájárulás megadásakor ezen körülményt fokozott tudatossággal 
vegye figyelembe. 

 

Személyes adatokhoz való hozzáférés, adatmódosítás, törlés: 

Amennyiben az Ön által megadott személyes adatokban a feliratkozás napja óta változás történt, vagy 

tájékoztatást szeretne kérni tőlünk az Önről kezelt személyes adatokról vagy kéri az Önről tárolt 

személyes adatok törlését, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az adatvedelem.hungary@avon.com 

e-mail címen. Kérjük, kérésében pontosan jelölje meg, hogy mely adatot szeretné módosítani vagy 

törölni. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az Ön kérésének minél előbb eleget tegyük, 

legfeljebb azonban 30 napon belül válaszolunk. 

Személyes adatok megőrzése: 

Az Ön által megadott személyes adatok kezelésre az Ön hozzájárulásának visszavonásáig vagy a 

Pályázat lezárását követően, 2018. december 31-ig kerül sor. 

Az Európai Unió határain túlra történő adattovábbítás: 

Az Ön által megadott személyes adatok minden olyan országban tárolhatók és feldolgozhatók, ahol 

tevékenységet folytatunk. Minden szükséges intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az Ön 

adatainak biztonságban legyenek abban az esetben is, amikor azokat olyan országba továbbítjuk, 

melyek adatvédelmi szabályai eltérhetnek az Európai Unióban hatályos szabályozástól. Amennyiben 

ezzel kapcsolatosan kérdése van, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az 

adatvedelem.hungary@avon.hu e-mail címen. 
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Adatvédelmi Tájékoztató frissítése: 

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató időről-időre változhat. Kérjük, ellenőrizze a lap tetején az „Utolsó 

frissítés” adatot, hogy megtudja mikor frissítettük utoljára az Adatvédelmi Tájékoztatót. Az 

Adatvédelmi Tájékoztató bármilyen változtatása akkor válik hatályossá, amikor a módosított verziót az 

oldalon közzétesszük.  

Lépjen velünk kapcsolatba: 

Amennyiben a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóval kapcsolatban kérdése van, kérjük, forduljon hozzánk 

az adatvedelem.hungary@avon.com  e-mail címen, vagy küldjön levelet a 2100 Gödöllő, Haraszti út 3. 

címre.  
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