HOZZÁJÁRULÁSI KÉRÉS - PIACKUTATÁS

A regisztrációs felületen megadott személyes adatai megadásával és a hozzájárulás
kipipálásával Ön önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott személyes adatai az
Unilever Magyarország Kft (1138 Budapest, Váci út 121-127, az „Unilever”) adatbázisába
kerüljenek és azokat az Unilever piackutatás, azaz az Ön fogyasztói szokásainak vizsgálata
céljából rendszeresen felhasználhassa, Önnel ismételten kapcsolatba léphessen, folyamatos
kapcsolatot tartson, minden ellenszolgáltatás nélkül. A személyes adatok kezelője az Unilever,
aki az adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU rendelet (GDPR),
valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli. Az adatkezelés
jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont).
Az adatszolgáltatás, a hozzájárulás megadása és a piackutatásban történő részvétel önkéntes, a
piackutatásban az együttműködést bármikor indokolás nélkül megtagadhatja. Az Unilever az
adatokat addig kezeli, ameddig azokra a fenti célból szüksége van vagy ameddig Ön a
hozzájárulását vissza nem vonja, a személyes adatai törlését nem kéri, amelyet bármikor
indoklás nélkül kérhet írásban a következő címen: Unilever Magyarország Kft (1138 Budapest,
Váci út 121-127); vagy a következő e-mail címen: unilever.privacy@unilever.com. A törlési
kérelemnek az Unilever a lehető legrövidebb időn belül eleget tesz. Ön ugyanezen a címen,
illetve e-mail címen élhet a további jogaival is: kérheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz
való hozzáférést, azokról tájékoztatás adását, kérheti a személyes adatok helyesbítését, azok
kezelésének korlátozását, tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, illetve élhet
adathordozhatósági jogával. Tájékoztatjuk arról, hogy a hozzájárulás visszavonása (adatok
törlése) nem érinti a visszavonás (törlés) előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés
jogszerűségét.
Tájékoztatjuk arról, hogy az adatkezelés során – a jogszabályi kötelezettségnek eleget téve –
olyan technikai módszer kerül alkalmazásra, amely lehetetlenné teszi az Ön személyes
adatainak és a piackutatás során adott válaszainak az összekapcsolását.
Az adatok feldolgozását az Unilever megbízásából az Arteries Studio Kft. (1138 Budapest,
Váci út 175.) és a Checksum Kft. (1188 Budapest, Ady Endre utca 135. a. ép.), valamint az
ACG Reklámügynökség Kft. (1027 Budapest, Henger utca 2/b.) adatfeldolgozó végzi. Az
Unilever az Ön személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek az Ön előzetes,
megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül.
Az adatkezeléssel kapcsolatban az Unilever adatvédelmi tisztségviselőjével az
unilever.privacy@unilever.com e-mail címen léphet kapcsolatba, jogorvoslatért pedig
bírósághoz (akár lakóhelye, tartózkodási helye szerint) vagy az illetékes adatvédelmi
hatósághoz, Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(NAIH, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, ugyfelszolgalat@naih.hu,
http://www.naih.hu/) fordulhat. Tájékoztatjuk, hogy az Unilever adatkezelési nyilatkozatai
ezeken a linkeken érhetőek el: Adatvédelmi Nyilatkozat, Sütikre Vonatkozó Nyilatkozat
(valamint a www.unilever.hu – és valamennyi további, az Unilever tulajdonában álló –
weboldalon).

