
Adatkezelési Tájékoztató 

 

Az Auchan Magyarország Kft. (2040 Budaörs, Sport u. 2-4.)  tájékoztatja Magyar Adományozó Fórumhoz - a 

továbbiakban MAF  - pályázatot benyújtó természetes személyeket, illetve a jogi személyeknek a pályázati adatlapon 

szereplő képviselőit - a továbbiakban Pályázó -, hogy a MAF-hoz benyújtott és az Auchan Magyarország Kft-nek 

továbbított  pályázati anyagban szereplő személyes adataikat  a mindenkor hatályos jogszabályok szerint, így különös 

tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint 

az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 

tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 

helyezéséről szóló 2016/679 rendelet („GDPR”) rendelkezései szerint kezeli. 

 

 Az Auchan Magyarország Kft. mint adatkezelő elérhetőségei: 

Székhely: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4., telefon: 06 80-10-90-10, e-mail: adatvedelem@auchan.hu  

 Az Auchan Magyarország Kft. által kezelt személyes adatok köre: 

A Pályázó vezetékneve, keresztneve, céges telefonszáma, céges e-mail-címe, a Pályázónál betöltött beosztása és 

státusza. 

 Az adatkezelés jogalapja:  

A Pályázónak a GDPR rendelet 6. cikke (1) a) pontja szerinti hozzájárulása. 

 Az adatkezelés célja:  

A Pályázat elbírálása, illetve sikeres Pályázat esetén a Pályázóval való kapcsolattartás. 

 Az adatkezelésben hozzáférési joggal rendelkezők köre:  

Az Auchan Magyarország Kft. HR Igazgatóságának a Pályázat elbírálásában és teljesítésének felügyeletében 

résztvevő munkatársak, a Kommunikációs osztály unkatársai, áruházi pályázat esetén az áruháznak a Pályázatban 

közreműködő munkatársai. 

 Az adatkezelés időtartama:  

Az Auchan Magyarország Kft. a Pályázat elbírálást követően, amennyiben az nem nyert, úgy az erről szóló írásbeli 

tájékoztatást követő 30 napot követően törli az általa kezelt személyes adatokat, nyertes Pályázat esetén a Pályázatban 

leírt projekt időtartamának lejártát követő 30 napon belül törli a kezelt személyes adatokat. 

 A Pályázó, mint érintett jogai 

A Pályázó az Adatkezelésről az Auchan Magyarország Kft-től a fenti elérhetőségen bármikor tájékoztatást kérhet, 

kérelmezheti a rá vonatkozó adatokhoz való hozzáférést, kérheti adatai helyesbítését, bizonyos korlátok között kérheti 

bármely adata törlését (ezt az Auchan megtagadhatja, ha pl. az adott adatra őt terhelő jogi kötelezettség teljesítéséhez 

szüksége van), kérheti az adatkezelés korlátozását (ha vitatja az adatok pontosságát, vagy jogellenes adatkezelés esetén 

ellenzi az adatok törlését), illetve gyakorolhatja adathordozhatósághoz való jogát is (azaz kérheti a rá vonatkozó 

adatok kiadását vagy más adatkezelő részére történő továbbítását). Az Érintett jogai sérelme esetén egyeztetést 

kezdeményezhet az Auchan Magyarország Kft-vel. Amennyiben ez nem vezet eredményre, vagy az Érintett ezt nem 

kívánja, jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bírósághoz vagy panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hivatalhoz (NAIH) fordulni. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén a bíróság soron kívül jár 

el. A NAIH elérhetőségei: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; telefonszám: +36 1 391 1400; e-mail: 

ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: https://naih.hu. 
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