Adatkezelési tájékoztató – hírlevél feliratkozás
1. Általános információk
a) Bevezetés
Köszönjük weboldalunk és online szolgáltatásaink iránti érdeklődését. A megadott adatok
nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy kiváló szolgáltatást tudjunk nyújtani.
Azonban számunkra a legfontosabb érték vevőink bizalma. A vevők adatainak védelme és azok, a
vevők által elvárt módon történő felhasználása, a legfőbb prioritás számunkra. Ennek megfelelően a
következő dokumentum célja tájékoztatást nyújtani vevőink számára a személyes adatok kezeléséről,
valamint az adatkezeléssel kapcsolatban az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (GDPR) és
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Info tv.) által biztosított jogokról.
b) Adatkezelő
Mi, a METRO Kereskedelmi Kft. (2040 Budaörs, Keleti utca 3.), a GDPR és az Info tv. szerint
adatkezelő, ezért felelősséggel tartozunk a jelen dokumentumban ismertetett adatkezelésért.
c) Adatvédelmi tisztviselő
Bármikor kapcsolatba léphet adatvédelmi tisztviselőnkkel az alábbi elérhetőségeken:
METRO Kereskedelmi Kft. adatvédelmi tisztviselő, 2040 Budaörs, Keleti utca 3., e-mail:
adatvedelem@metro.co.hu
2. A személyes adatok kezelése weboldalunk felkeresése során
Weboldalunk felkeresése és online szolgáltatásaink igénybe vétele rögzítésre kerül. Az Ön
termináleszköze (például számítógép vagy mobiltelefon) által használt IPcím, a dátum és idő,
termináleszköze böngészőjének típusa és operációs rendszere, valamint a felkeresett oldalak
kerülnek rögzítésre. Az adatokat adatbiztonság, valamint online szolgáltatásaink optimalizálása és
javítása érdekében gyűjtjük. Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja biztosítja.
Jogos érdekünk, hogy óvjuk weboldalunkat és javítsuk szolgáltatásainkat. Minden egyéb adatkezelés
– az anonim formában történő, statisztikai célú adatkezelés kivételével
– kizárólag az itt foglalt adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően történik. Ezen túlmenően kizárólag
akkor történik személyes adatok tárolása, ha azokat Ön önkéntesen, például regisztráció, felmérés,
online jelentkezés részeként vagy szerződés teljesítése céljából bocsátja rendelkezésünkre. Megfelelő
műszaki óvintézkedéseket tettünk annak biztosítása érdekében, hogy a regisztrációhoz vagy egyéb
szolgáltatásokhoz történő bejelentkezéskor kódolva, vagyis illetéktelen hozzáféréssel szemben
védettek legyenek az adatok. Az alábbiakban további információk találhatóak, különösen az általunk
használt technológiákkal kapcsolatban.
3. Hírlevélre történő feliratkozás
Amennyiben szeretne, feliratkozhat hírlevelünkre, úgy azt weboldalunkon
(https://www.metro.hu/szolgaltatasok/hirlevel-feliratkozas) az ott található regisztrációs űrlap
kitöltésével teheti ezt meg. Ha kitölti a regisztrációs űrlapot és rendelkezésünkre bocsátja személyes
adatait vagy a vevőként történő regisztrációjakor hozzájárult ahhoz, hogy hírlevelet küldjünk az Ön
számára, úgy e-mailen, illetve az ahhoz kapcsolódó online elérhetőségeken (kommunikációs
alkalmazások) keresztül Önnek hírlevelet küldünk. Ezen kommunikáció során alapvetően az alábbi

csatornákat használjuk, illetve használhatjuk: e-mail, SMS, Viber, messenger, WhatsApp, melyek köre
a későbbiekben bővülhet, és melyekről a mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztatóban
informálódhat.
A hírlevélre történő feliratkozás véglegesítéséhez a kapott e-mailben található „feliratkozás
megerősítése” linkre kell kattintani. A regisztrációs űrlapon megadott személyes adatok kezelésére
kizárólag a hírlevélnek az Ön e-mail címére, illetve az ahhoz kapcsolódó online elérhetőségekre
(kommunikációs alkalmazások) történő küldése céljából kerül sor abban az esetben, ha Ön
hozzájárulását adta az adatkezeléshez. Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)
pontja biztosítja. A hírlevelek küldéséhez az optivo® broadmailt használjuk. Az optivo® broadmail az
optivo GmbH (Wallstraße 16, 10179 Berlin, Németország) szolgáltatása. Amikor Ön megnyit egy
hírlevelet, egy ún. követőkód („tracking pixel”) kerül alkalmazásra. Ez a következő adatokat menti az
optivo® broadmailben: email cím, hírlevél, megnyitás dátuma és időpontja. A hírleveleinkben
található linkek nyomon követési információkat tartalmaznak, melyek segítségével megállapíthatjuk,
hogy különösen mely linkek érdekelték Önt, amelyekre rákattintott. A nyomon követési link
segítségével a kö vetkező adatok tárolása történik az optivo® broadmailben: e-mail cím, hírlevél, link,
dátum és idő. Az Ön személyes adatait kizárólag addig tároljuk, amíg a „leiratkozás” linkre kattintva le
nem iratkozik a hírlevélről. E link megtalálható minden egyes tőlünk kapott hírlevél alján.
Amennyiben Ön leiratkozik, személyes adatai indokolatlan késedelem nélkül törlésre kerülnek.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy személyes adatainak törlését követően nem fog tőlünk több
hírlevelet vagy kupont kapni.
3. Felhasználói jogok
Ha Ön, mint érintett, gyakorolni kívánja a GDPR és az Info tv. értelmében Önt megillető jogokat,
bármikor adatvédelmi tisztviselőnkhöz fordulhat az 1. c) pontban található elérhetőségeken,
amelyhez semmiféle nyomtatványt nem kell kitöltenie. Felhasználóinkat a következő jogok illetik
meg:
Tájékoztatáshoz (előzetes tájékoztatáshoz) való jog értelmében az adatkezelő köteles megfelelő
tájékoztatást nyújtani az érintettnek a személyes adatok kezelésének útjával és körülményeivel
kapcsolatban (GDPR (60) preambulumbekezdés),
Az Ön által adott hozzájárulás tetszőleges visszavonásának joga az Ön hozzájárulása alapján
folytatott adatkezelés leállítása érdekében. A hozzájárulás visszavonása a visszavonást megelőzően
folytatott adatkezelés törvényességét nem érinti (GDPR 7. cikk),
Az adatkezelésre vonatkozó információkhoz és a kezelt adatokhoz való hozzáférési jog (hozzáférési
jog, GDPR 15. cikk),
Pontatlan adatok helyesbítéséhez vagy a hiányos adatok kiegészítéséhez való jog (helyesbítéshez
való jog, GDPR 16. cikk),
A személyes adatok törlésének kéréséhez való jog, illetve – amennyiben a személyes adatokat
nyilvánosságra hozták – annak a joga, hogy az adatokat kezelő más adatkezelőket a törlésre irányuló
kérésről tájékoztassák (törléshez való jog, GDPR 17. cikk),
Az adatkezelés korlátozásának kéréséhez való jog (az adatkezelés korlátozásához való jog, GDPR18.
cikk),

Annak joga, hogy az érintett a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt,
géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá hogy kérje ezeknek az adatoknak egy másik
adatkezelőhöz történő továbbítását (az adathordozhatósághoz való jog, GDPR 20. cikk),
Amennyiben az adatkezelésre közérdekből vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében
végzett feladat végrehajtásához, illetve az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekei alapján van
szükség, megilleti a tiltakozáshoz való jog az ilyen adatkezelés leállítása érdekében (GDPR 21. cikk),
A felügyeleti hatóságnál történő panasztétel joga, amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy az
adatkezelés a GDPR rendelkezéseibe ütközik (GDPR 77. cikk).
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a
törvényszék hatáskörébe tartozik. Az érintett választása szerint a per az érintett lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az
érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az
érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az
érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő
mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Adatkezelő nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan
gondatlan magatartásából származott.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Honlap: http://www.naih.hu
A www.metro.hu oldal adatkezelési tájékoztatóját a www.metro.hu/adatvedelem oldalon tekintheti
meg, ahol bővebb információt találhat az oldal adatkezeléséről.
A vonatkozó jogszabályok esetleges módosulása miatt előfordulhat, hogy a fenti adatkezelési
tájékoztató is ennek megfelelően módosul. Ilyen esetekben a bekövetkezett változásokról
tájékoztatást biztosítunk. Amennyiben a változások érintik az Ön hozzájárulásán alapuló adatkezelést,
szükség esetén ismételten kérni fogjuk az Ön hozzájárulását.

