ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
Dátum: 2018. május 25.

1 | Bevezető
A MULTI HUNGARY MANAGEMENT KFT. (a továbbiakban: „Multi") az Ön személyes adatait az
alábbi esetekben kezeli: ha Ön a honlapunkhoz és alkalmazásainkhoz hozzáfér; ha termékeket vagy
szolgáltatásokat nyújtunk Önnek, vagy annak a szervezetnek, amelyen keresztül tudomást szereztünk
Önről; ha Ön bevásárlóközpontjainkba látogat és/vagy részt vesz marketing rendezvényeinken vagy
kampányainkban. A Multi rendkívül elkötelezett az Ön személyes adatainak védelme iránt. A Multi az
Ön személyes adatait kizárólag jogszerűen és felelősségteljesen használja, az alkalmazandó
adatvédelmi törvényeknek és előírásoknak megfelelően.
Ebben az Adatvédelmi nyilatkozatban leírjuk, hogy kik vagyunk, hogyan és milyen célból dolgozzuk
fel az Ön személyes adatait, hogyan gyakorolhatja adatvédelmi jogait, és minden más fontos
információt, amelyek relevánsak lehetnek az Ön számára.
Mindent megtettünk annak érdekében, hogy minden információt világos és olvasható formában
bocsássunk az Ön rendelkezésére. Ha azonban bármilyen kérdése merülne fel a személyes adatainak
felhasználásával kapcsolatban a jelen Adatvédelmi nyilatkozat elolvasása után, természetesen mindig
kapcsolatba léphet velünk az alábbi elérhetőségeken keresztül.
Termékeinket és szolgáltatásainkat folyamatosan fejlesztjük, ami némi változást eredményezhet a
személyes adatok feldolgozásának módja tekintetében. Gondoskodunk arról, hogy ezeket a
változtatásokat a jelen Adatvédelmi nyilatkozat is tükrözze. Javasoljuk, hogy rendszeresen olvassa el
az Adatvédelmi nyilatkozatot az esetleges módosítások miatt. A jelen Adatvédelmi nyilatkozat alján
olvashatja a dátumot, hogy az Adatvédelmi nyilatkozatot mikor módosították utoljára.
Sütiket (cookies) és hasonló technológiákat is használhatunk. Ha többet szeretne tudni arról, hogyan
használjuk a cookie-kat, érdemes elolvasnia a cookie-król szóló nyilatkozatot is.
2 | Kik vagyunk?
A MULTI HUNGARY MANAGEMENT KFT. kiskereskedelmi vagyonkezeléssel, ingatlankezeléssel
és ingatlan(tovább)fejlesztéssel foglalkozó társaság. Címünk: 1117 Budapest, Október
Huszonharmadika utca 8–10, Magyarország.
További információkért kérjük, olvassa el „Több információ?” című pontot.
3 | Milyen személyes adatokra vonatkozik a jelen Adatvédelmi nyilatkozat?
A Multi weboldalán, alkalmazásaiban, bevásárlóközpontjaiban, a termékeivel és szolgáltatásaival
kapcsolatban Magyarországon gyűjtött, tárolt, megosztott, továbbított és/vagy egyéb módon
felhasznált valamennyi személyes adat a jelen Adatvédelmi nyilatkozat hatálya alá tartozik. Ez többek
között magában foglalja befektetőink, pályázóink, üzleti partnereink, bérlőink és olyan ügyfeleink
személyes adatait, akiknek a Multi termékeket és szolgáltatásokat nyújt, továbbá beszállítóink,
látogatóink és egyéb személyek személyes adatait (bármilyen formában).
4 | Mi a személyes adat?
A személyes adat bármilyen információ, amely azonosított vagy azonosítható természetes személyre
vonatkozik. Az olyan egyszerre gyűjtött, de többféle információk, amelyek egy konkrét személy
azonosításához vezethetnek, szintén személyes adatoknak minősülnek.
Ön ilyen adatokat oszt meg velünk, ha Ön az ügyfelünk és mi termékeket vagy szolgáltatásokat
nyújtunk Önnek, ha Ön bevásárlóközpontunk látogatója vagy más minőségben lép kapcsolatba
velünk.

5 | Milyen személyes adatokat gyűjtünk Önről?
Az alábbi személyesadat-kategóriák közül többet is gyűjthetünk, amikor Ön kapcsolatot keres vagy
kapcsolatba lép a Multival:
• Demográfiai adatok (név, nem, születési idő, életkor, állampolgárság, családi állapot és
eltartottak)
• Kapcsolat-felvételi adatok (név, munkahelyi beosztás, lakcím, tartózkodási hely, e-mailcím,
telefonszám);
• Pályázati adatok (CV és motivációs levél)
• Pénzügyi adatok (bankszámla-adatok, hitel hivatkozási szám, hitelkártya száma)
• Céges adatok (cím, cégjegyzékszám, adóazonosító jel)
• Fiókadatok (felhasználói név és jelszó)
• Marketing preferenciák (hogy feliratkozott-e direkt marketingre vagy sem)
• Interakciók adatai (kapcsolatfelvétel az ügyfélszolgálatunkkal vagy digitális és/vagy írásbeli
levelezés)
• (Online) azonosítók, szörfölési adatok és látogatómozgási adatok (IP cím, sütik, MAC cím,
böngészési viselkedés honlapjainkon és alkalmazásainkban, vásárlási viselkedés és helyszín)
• Részvételi adatok (akár promóciókban, hűségprogramokban, felmérésekben, vetélkedőkön, akár
társadalmi és marketingeseményeken való részvétel)
• A biztonsághoz és csalás-megelőzéséhez szükséges adatok (hivatalos azonosítás,
kamerafelvételek)
• Képadatok (fényképek, videofelvételek)
6 | Hogyan gyűjtjük, fogadjuk vagy generáljuk az Ön személyes adatait?
A fent említett személyesadat-kategóriákat akár közvetlenül Öntől, akár külső felektől gyűjtjük, vagy
profilalkotáson és automatizált döntéshozatali technikákon keresztül is generálhatjuk, amennyiben a
törvény megengedi.
A közvetlenül Öntől származó, Önre vonatkozó személyes adatok
Az alábbi adatokat közvetlenül Öntől gyűjtjük:
• olyan személyes adatok, amelyeket akkor bocsát a rendelkezésünkre, amikor létrehoz egy
felhasználói fiókot, alkalmazásainkat használja, szerződést köt velünk, promóciókban,
hűségprogramokban vagy társadalmi és marketingeseményeken vesz részt és/vagy olyan egyéb
információk, amelyeket a Multi termékeinek vagy szolgáltatásainak felhasználásán keresztül ad
meg vagy bocsát a rendelkezésünkre;
• az Ön szörfölési viselkedése a weboldalunkon és vásárlási magatartása a hűségprogramokban való
részvétel során;
• a bevásárlóközpontok látogatójaként megadott személyes adatok (ez lehet a Wifi követés által
generált mozgási információ);
• termékeink és szolgáltatásaink nyújtása során az Ön által, vagy azon a szervezet által megadott
személyes adatok, amelyen keresztül tudomást szereztünk Önről; és
• levelezés, munkaerő-felvétel, visszajelzés-adás, segítségnyújtás (kérdések és válaszok) és a
vitarendezés részeként Ön által nyújtott személyes adatok.

Külső felektől kapott személyes adatok
(További) személyes adatokat kaphatunk például külső felek szolgáltatásai vagy közösségi oldalak
segítségével (amennyiben ezt a jogszabályok megengedik). A törvény által meghatározott korlátok
például megkövetelhetik az Ön előzetesen megadott hozzájárulását. Személyes adatait a következő
külső felektől kapjuk meg:
• adatok olyan szervezetektől, amelyeknek termékeket és szolgáltatásokat nyújtunk (pl.
bevásárlóközpontok tulajdonosai);
• adatok társaságokról és azok képviselőiről a Kereskedelmi Kamara cégnyilvántartásából és a
földhivatali nyilvántartásból;
• olyan állami forrásokból származó adatok, mint pl. a statisztikai ügynökségek (hitelprofilokra
szakosodott társaságok), a fizetésképtelenségi nyilvántartás (adatok csődeljárásokról és törvényes
adósság-kiigazítási eljárásokról), szankciós listák, politikai közszereplők jegyzéke, újságok, az
internet vagy közösségi oldalak mint a Facebook, Instagram, YouTube, Google+ és Twitter); és
• olyan (más) vállalatoktól származó adatok, amelyeknek Ön engedélyt adott az Önről szóló
információk gyűjtésére és értékesítésére.
Profilalkotási technikák / automatizált döntéshozatal
Szeretnénk Önnek releváns és személyes módon ajánlatokat kínálni. Ennek elérése érdekében
elemezhetjük a személyes adatokat a legrelevánsabb célcsoportok, szegmensek, tartalmak, hirdetések,
információk, pillanatok és csatornák meghatározására. Az ilyen profilalkotási vagy automatizált
döntési technikákat csak az Ön kifejezett hozzájárulása alapján alkalmazzuk, ezáltal tájékoztatjuk Önt
annak logikájáról és az ilyen technikák következményeiről. Ugyanakkor megtesszük a szükséges
intézkedéseket az Ön jogainak védelme és annak biztosítása érdekében, hogy a technikák ne váltsanak
ki joghatást az Önre vonatkozóan, illetve jelentősen ne érintsék Önt.
Ha egy olyan profil használatát kifogásolja, amelyet azért hoztunk létre, hogy személyre szabott
marketinget nyújtsunk az Ön számára, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a „További információ?”
című pontban található elérhetőségeken.
7 | Milyen célból kezeljük az Ön személyes adatait?
Személyes adatait az alábbi célból gyűjtjük és kezeljük:
• megállapodás végrehajtása: megállapodások kötése és teljesítése Önnel és más ügyfelekkel,
bérlőkkel, beszállítókkal vagy (üzleti) partnerekkel;
• kommunikáció, (direkt) marketing és személyre szabás céljából: kapcsolattartás, reklámozás és
tájékoztatás a Multi termékeiről és szolgáltatásairól, vagy mások üzleti tevékenységéről
(marketing);
• minőségbiztosítási és menedzsment célokból: termékeink és szolgáltatásaink minőségének
figyelemmel kísérése és jobbítása;
• back office tevékenységek: számla- és kinnlevőség-kezelés;
• biztosítás, biztonság: biztonsági okokból, balesetek, kárigények, stb.; és
• törvényhozás és szabályozás: a jogszabályok betartása (például azonosítási követelmények) vagy
bírósági végzések, amelyeknek a Multi megfelelni köteles.
Az alábbiakban részletesebben bemutatjuk, hogy személyes adatait milyen célokból kezeljük.
Megállapodás végrehajtása
Az Ön személyes adatait abból a célból kezeljük, hogy különböző megállapodásokat, pl. bérleti,
bevásárlóközpont-üzemeltetési, és adásvételi szerződéseket készítsünk, léptessünk életbe, teljesítsünk
és (esetleg) szüntessünk meg.
Ebből a célból demográfiai adatokat, elérhetőségi adatokat,
cégadatokat és pénzügyi adatokat kérhetünk.

Kommunikáció, (direkt) marketing és személyre szabás
• Ügyfélkapcsolat-kezelés - A Multival fennálló kapcsolata fontos számunkra, és ezért a lehető
legnagyobb gondossággal járunk el annak biztosítása érdekében, hogy az Ön személyes adatai
pontosak és naprakészek legyenek. Az ügyfélkapcsolat-kezelés magában foglalja a kontakt
létrehozását és az Ön fiókjának regisztrálását Multi ügyfélként. Ez azt is jelenti, hogy könnyebbé
válik az Ön kapcsolattartási adatainak megosztása a Multival üzleti ajánlatok kidolgozásához és
ahhoz, hogy a számlákat a megfelelő ügyfélnek küldjük ki. Ebből a célból demográfiai adatokat,
elérhetőségi adatokat, cégadatokat gyűjtünk Önről.
• Ügyfélszolgálat és támogatás - Szeretnénk minél hamarabb segítséget nyújtani Önnek, ha felveszi
velünk a kapcsolatot, vagy ha további kérést vagy esetleg panaszt kíván benyújtani. Ezért az Ön
személyes adatait úgy kezeljük, hogy a munkavállalóinkkal folytatott bejelentéseiről és
telefonhívásairól jegyzeteket készítünk, illetve rögzítjük azokat. Ezt az információt nemcsak az Ön
kérdésének megoldásának megkönnyítésére, hanem szolgáltatásaink minőségének elemzésére és
javítására is használjuk. Ebből a célból demográfiai adatokat, elérhetőségi adatokat, cégadatokat,
pénzügyi adatokat gyűjtünk Önről és a kéréséről illetve panaszáról.
• Marketing és promóciós ajánlatok - Ha Ön már a Multi ügyfele, vagy jelezte, hogy több
információt szeretne kapni a Multi termékeiről és szolgáltatásairól, vagy mások üzleti
tevékenységéről, felvehetjük Önt olyan levelezési listára, amelyen keresztül hírleveleket,
brosúrákat és egyéb információkat küldünk Önnek. A (személyre szabott) ajánlatok elküldéséhez
kezeljük az Ön demográfiai adatait, elérhetőségi adatai és cégadatait.
• Hűségprogramokban való részvétel - Személyes adatokat akkor is kezelhetünk, ha Ön jelezte,
hogy bevásárlóközpontunk látogatójaként hűségprogramokban szeretne részt venni, annak
érdekében, hogy személyre szabott ajánlatokat kapjon és visszajelzést adjon a vevői elégedettségi
és/vagy érdeklődési felmérések révén. Ebből a célból a Multi demográfiai adatokat, elérhetőségi
adatokat, pénzügyi adatokat, fiókadatokat és részvételi adatokat gyűjt Önről.
Minőségbiztosítási és menedzsment célok
Személyes adatait termékeink és szolgáltatásaink, a folyamatok és a rendszerek minőségének
figyelemmel kísérése és javítása, a vezetőség tájékoztatása és belső ellenőrzések végzése céljából
kezeljük. A Multi például WIFI követést alkalmazhat a látogatók mozgásának és áramlásának
figyelemmel kísérésére, valamint bizonyos bevásárlóközpontok teljesítményének értékelésére. Ebből
a célból a Multi demográfiai adatokat, elérhetőségi adatokat, pénzügyi adatokat, fiókadatokat és
részvételi adatokat gyűjt Önről.
Back office tevékenységek
Személyes adatait az Önnel való kapcsolattartás és az adott megállapodás szerinti követelmények
teljesítése érdekében kezeljük. Például a kifizetetlen számlákkal rendelkező ügyfeleknek
emlékeztetők küldünk, és ezért személyes adatokat, például demográfiai adatokat, elérhetőségi
adatokat, cégadatokat, pénzügyi adatokat és fiókadatokat kezelünk.
Biztosítás, biztonság
Személyes adatait a látogatóink biztonsága és a bűncselekmények megelőzése és felderítése
érdekében kezeljük. Ebből a célból zártláncú televíziós rendszert (CCTV) működtethetünk a Multi
bármelyik telephelyének meglátogatása során, a vonatkozó képmegjelenítési törvénynek megfelelően.
A CCTV-t tervezetten és szelektíven használjuk, és a Multi meghozta (illetve tekintetbe veszi) a
szükséges óvintézkedéseket és korlátozásokat annak érdekében, hogy az Ön adatvédelmi jogaira
gyakorolt hatást minimalizálja. Ha Önről
CCTV felvétel készül, erről táblák értesítik.
Törvényhozás és szabályozás
Személyes adatait azért kezeljük, hogy ellenőrizzük, hogy a Multi elfogadhat-e valakit ügyfélként
vagy (üzleti) partnerként, hogy szembeszálljunk a csalásokkal, auditálást végezzünk, betartsuk a

törvényeket (pl. polgári, büntetőjogi, közigazgatási és adójog) és jogszabályokat és hogy megtegyük a
szükséges jogi lépéseket jogaink érvényesítéséhez.
8 | Milyen jogalap alapján kezeljük az Ön személyes adatait?
Hogy jogszerűen járjunk el, a személyes adatok (a fentiek szerint) meghatározott célból történő
kezelésének jogi alapokon kell nyugodnia1. Multi az alábbi jogalapok alapján kezeli a személyes
adatokat:
8.1 | Az Önnel kötött (szolgáltatási) megállapodás teljesítése
Azokat a személyes adatait kezeljük, amelyek az Önnel kötött megállapodás teljesítéséhez
szükségesek. Ezen adatok nélkül nem tudnánk teljesíteni a megállapodás ránk eső részét.
8.2 | Jogi kötelezettségnek való megfelelés
Jogilag kötelesek vagyunk arra, hogy személyes adatait jogi kötelezettségeinknek való megfelelés
érdekében kezeljük.
8.3 | Saját jogos érdekeink
Személyes adatait saját jogos érdekeink miatt használjuk, mint például:
• szolgáltatásaink minőségének és hatékonyságának javítása érdekében;
• látogatóink és más érdekelt felek érdekeinek védelme érdekében;
• csalások és biztonsági incidensek felderítése (pl. a weboldalunkon vagy
bevásárlóközpontjainkban) érdekében;
• hogy peres eljárások során védekezni tudjunk;
• hogy betartsuk a törvényeket.
8.4 | Az Ön hozzájárulása
Ha az előző három jogalap nem alkalmazható, akkor a személyes adatait csak az előzetes,
egyértelműen kifejezett hozzájárulásával tudjuk kezelni. Felhívjuk a figyelmét, hogy a hozzájárulását
bármikor visszavonhatja. Kérjük, vegye figyelembe, hogy csak akkor vonhatja vissza a
hozzájárulását, ha már előzőleg megadta azt, és az ilyen visszavonásnak nincs visszamenőleges
hatása.
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A jogalapok felsorolása az (EU) Általános Adatvédelmi Rendelet („GDPR”) 6. cikkében található

A Multi a fentiekben meghatározott célokból gyűjtött személyes adatokat az alábbi jogalapok alapján
kezeli:
Cél

Jogalap

Megállapodás végrehajtása: megállapodások
kötése és teljesítése Önnel és más ügyfelekkel, 1 | A (szolgáltatási) megállapodás szerinti
beszállítókkal vagy (üzleti) partnerekkel.
teljesítés
Kommunikáció, (direkt) marketing és
személyre szabás céljából: kapcsolattartás,
reklámozás és tájékoztatás a Multi termékeiről
és szolgáltatásairól, vagy mások üzleti
tevékenységéről (marketing).

1 | A (szolgáltatási) megállapodás szerinti
teljesítés;
2 | Saját jogos érdekeink;
3 | Az Ön hozzájárulása.

Minőségbiztosítási és menedzsment célok:
termékeink és szolgáltatásaink minőségének 1 | Saját jogos érdekeink;
figyelemmel kísérése és jobbítása;
2 | Az Ön hozzájárulása.
1 | A (szolgáltatási) megállapodás szerinti
Back office tevékenységek: számla- és teljesítés;
kinnlevőség-kezelés;
2 | Saját jogos érdekeink.
Biztosítás, biztonság: biztonsági okokból,
balesetek, kárigények, stb.
1 | Saját jogos érdekeink.
Törvényhozás és szabályozás: a jogszabályok
betartása (például azonosítási követelmények) 1 | Jogi kötelezettségnek való megfelelés
vagy bírósági végzések, amelyeknek a Multi
2 | Saját jogos érdekeink.
megfelelni köteles.

9 | Kinek adjuk át az Ön személyes adatait?
Személyes adatait harmadik feleknek a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatnak megfelelően és a törvény
által megengedett mértékig adhatjuk meg. Személyes adatait a következő címzettek kategóriái
kaphatják meg.
A csoporthoz tartozó vállalatok
Személyes adatait megoszthatjuk a Multi más egységeivel információk és/vagy szolgáltatások
nyújtása céljából (például regisztráció és ügyféltámogatás), új weboldalak, alkalmazások,
szolgáltatások, promóciók és kommunikáció fejlesztése céljából, továbbá az esetleges jogellenes
tevékenységek, szabályzataink megsértése, az Ön adataival kapcsolatos csalások és/vagy
adatbiztonságunk megsértésének megakadályozása, nyomon követése és kivizsgálása érdekében.

Hatóságok
Személyes adatait átadhatjuk a felügyeleti hatóságoknak, mint például az adó- és vámhivatalnak, a
rendőrségnek és más törvényes testületeknek. Személyes adatait átadjuk:
• valamely törvényes kötelezettség, bírói végzés vagy rendelkezés betartása céljából; vagy
• ha ez szükséges bűncselekmény megelőzéséhez, nyomon követéséhez vagy büntetőeljárás
kezdeményezéséhez; vagy
• ha ez szükséges szabályzataink érvényre juttatásához, vagy mások jogainak és szabadságainak
védelme érdekében.
Üzleti szolgáltató vállalatok (adatfeldolgozók)
Üzleti szolgáltató vállalatokat veszünk igénybe, hogy támogassák üzleti tevékenységünk
végrehajtását. Ezek a szervezetek csak a mi utasításaink szerint járnak el, és szerződésben kötelezik
magunkat arra, hogy az Ön adatait ne használják saját céljaikra.
Egyebek
Minden olyan külső fél, amelynek - az Ön hozzájárulásával - megadjuk a személyes adatait (például
egy együttműködési, megbízási vagy (szolgáltatási) megállapodás keretében), és/vagy olyan másik
társaságnak, amely most vagy a jövőben szerkezetátalakítás, egyesülés vagy felvásárlás
eredményeként a mi társaságunk részévé válik.
10 | Az Ön személyes adatai az EU-n kívülre is továbbításra kerülnek?
Az Ön személyes adatai az EU-n kívülre is továbbításra kerülhetnek. Megtettünk minden szükséges
intézkedést annak biztosítására, hogy az adattovábbítások biztonságosan, és a törvény által
meghatározott keretek között történjenek.
Az Ön személyes adatait a következő, EU-n kívüli országokba továbbítjuk:
•
•
•
•

Törökország;
Ukrajna;
Új-Zéland;
Amerikai Egyesült Államok

A megfelelő szintű védelem biztosítása érdekében ügyelünk arra, hogy az adatok csak akkor
kerüljenek továbbításra, ha az alábbi biztosítékok valamelyike érvényben van:
Megfelelőségi határozat
Az Ön személyes adatait az Európai Unión kívülre továbbíthatjuk egy úgynevezett „megfelelőségi
határozat” alapján. A megfelelőségi határozat az Európai Bizottság azon döntése, amely úgy határoz,
hogy a szóban forgó ország biztosítja a személyes adatok védelmének megfelelő szintjét.
EU-US Privacy Shield
Az Ön személyes adatait csak akkor továbbítjuk az Európai Unión kívülre, ha a címzett vagy az
adatfeldolgozó megfelelő szintű adatvédelmet garantál a U.S. Privacy Shield keretén belül.

Az EU szabványos szerződéses klauzulái és vállalatirányítás
A személyes adatoknak az Európai Unión kívülre történő (jogszerű) továbbítása az általunk és a
címzettek vagy adatfeldolgozók által biztosított megfelelő biztosítékok eredményeként lehetséges. A
Multi vállalatirányítási szabályai és az általunk alkalmazott szabványos adatvédelmi záradékok révén
olyan biztosítékokat vezettünk be, amelyeket minden olyan szerződéses partnerünk vállal, aki a mi
nevünkben adatokat kezel.
11 | Mennyi ideig tároljuk az Ön személyes adatait?
Személyes adatait annyi ideig őrizzük meg, ameddig az szükséges ahhoz a célhoz, amire az adatokat
kezeljük, vagy ameddig a törvények megengedik. Ezt követően az Ön személyes adatait eltávolítjuk
vagy anonimizáljuk.
12 | Hogyan tudja gyakorolni adatvédelmi jogait?
Önnek joga van hozzáférést kérni a személyes adatai áttekintéséhez, és bizonyos feltételek mellett a
személyes adatok helyesbítéséhez és/vagy törléséhez. Ezenkívül Önnek joga van arra, hogy az
adatkezelés korlátozását kérje az Ön személyes adatai tekintetében, vagy az adatkezeléssel szemben
tiltakozzon, továbbá Önnek joga van az adathordozhatóságra.
A személyes adatokhoz való hozzáféréshez, helyesbítéshez és/vagy törléshez való joga, az adatkezelés
korlátozásának joga és/vagy a adatkezeléssel szembeni tiltakozás, valamint az adathordozhatóságra
való jog érvényesítése érdekében kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a a fentebb, és a „További
információ" című pontban ismertetett elérhetőségeken.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy további adatokat kérhetünk az Ön személyazonosságának
ellenőrzéséhez.
Ha nem kíván többé direkt marketing kommunikációt kapni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a
„További információ?” című pontban található elérhetőségeken.
A profilozással szembeni kifogás benyújtása tekintetében további információt az alábbi, profilozási
technikákról szóló tájékoztatásban talál.
13 | Panaszt lehet-e benyújtani?
Panaszt a „További információ?” című pontban található elérhetőségeken nyújthat be hozzánk.
Továbbá Ön panaszt nyújthat be az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatósághoz. Például ha úgy
gondolja, hogy nem elég gondosan használjuk az Ön személyes adatait, vagy mert a személyes
adataihoz való hozzáférésre vagy azok helyesbítésére vonatkozóan kérést küldött nekünk, és nem
elégedett a válaszunkkal, vagy nem válaszoltunk Önnek időben.

14 | További információk?
Ha bármilyen kérdése van azzal kapcsolatban, hogy miként kezeljük az Ön személyes adatait,
amelyekre ez az adatvédelmi nyilatkozat nem felelt meg, vagy ha szeretné az adatvédelmi jogait
érvényesíteni, vagy panaszt szeretne benyújtani, kérjük, forduljon hozzánk:
MULTI HUNGARY MANAGEMENT KFT.
1117 Budapest
Október Huszonharmadika utca 8–10
Magyarország
Tel. +36 1 279 3520
E. info@allee.hu
Adatvédelmi tisztségviselőnk: F.L.H. Gerards.
T. +31 20 2588 100
E. compliance@multi.eu
15 | Mikor történt a jelen Adatvédelmi nyilatkozat utolsó módosítása?
A jelen Adatvédelmi nyilatkozat 2018. május 25-e óta érvényes. A jelen Adatvédelmi nyilatkozat
utolsó módosítása 2018. május 25-én történt.

