
Adatkezelési tájékoztató 

az érintett nevének, e-mail címének 

az Unilever Food Solutions közétkeztetési csoportjába történő csatlakozáshoz 

szükséges adatkezeléséhez 

 

 

A jelen adatkezelési tájékoztatót (a továbbiakban: „Tájékoztató”) az Unilever Magyarország 

Kft.  (székhely: 1138 Budapest, Váci út 121-127.; cégjegyzékszám: 01-09-078247; a 

továbbiakban: „Társaság”) készítette és bocsátotta ki, abból a  célból, hogy megfelelő módon 

tájékoztassa az Unilever Food Solutions közétkeztetési csoportja, az „UFS Mindennapi 

Menza” nevű zárt (privát) típusú Facebbook csoporthoz (a továbbiakban: („UFS Facebook 

Csoport” vagy „UFS Csoport”) csatlakozó személyeket a Társaság általi személyes adataik 

kezeléséről és az őket az adatkezelés kapcsán megillető, a személyes adataik kezeléséről és  

az adatkezelés kapcsán megillető jogokról a természetes személyeknek a személyes adatok 

kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 

95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: 

„GDPR”) 13.  cikkében foglaltak alapján.     

 

1. Adatkezelő adatai:    

Cégnév:   Unilever Magyarország Kft.   

Székhely: 1138 Budapest, Váci út 121-127.   

Cégjegyzékszám: 01-09-078247   

Adatvédelmi tisztviselő: Sarah Woodhouse (elérhetőség: privarcy.huad@unilever.com)    

A Társaság a jelen nyilatkozatban meghatározott adatkezelések vonatkozásában 

adatkezelőnek minősül.   

   

Az Adatkezelő  fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, az 

esetleges változásokról kellő időben értesíti az Érintetteket. 

 

2. Érintett személyes adatok:    

   

Társaságunk kizárólag az érintett személyek neve, email címe személyes adatokat kezeli (az 

a név és email cím amellyel az érintett Facebook profiljával regisztrált).  

A kezelt adatok körébe nem tartoznak bele a Csoport tagok Facebook profiljukban szereplő 

egyéb általuk megadott információk. 

   

3. Az adatkezelés célja:  

   

A Társaság „UFS Mindennapi Menza” néven létrehozta az Unilever Food Solutions 

közétkeztetési Facebook csoportot, amelynek célja, hogy a csoporthoz csatlakozó 

személyeknek, azaz séfek, szakácsok, dietetikusok, illetve minden kereskedelmi 

vendéglátásban vagy közétkeztetésben dolgozó alkalmazott, a továbbiakban: „Résztvevők” 

vagy „Csoport tagok”  vagy „Tagok” a Társaság az Unilever márkákkal (ideértve de nem 

kizárólagosan a: Knorr, Delikát, The Vegetarian Butcher, Hellmann’s, Globus, Carte d’Or, 

Lipton, Saga, Diversey) a kapcsolatos hírleveleket, termékeket, marketing célú 

kommunikációs anyagokat, promóciós anyagokat, tájékoztatókat, szakmai cikkeket, 

érdekességeket és praktikus tippeket  megosszon az UFS Csoporthoz csatlakozó Tagoknak. 

A Társaság az UFS Csoportban osztja meg a jelen pontban meghatározott anyagokat, annak 

érdekében, hogy a Tagokat naprakész hasznos információkkal tájékoztatni tudja. 



A jelen Tájékoztatóban megjelölt személyes adatok kezelése feltétlen szükségesek ennek 

teljesítése érdekében. Az UFS csoporthoz való csatlakozás feltétele a jelen Tájékoztató 

önkéntes és kifejezett elfogadása. 

 

4. Az adatkezelés időtartama, a személyes adatok tárolásának ideje    

 

Az érintett neve, elektronikus elérhetősége (e-mail címe) tekintetében: 

 

A személyes adatok kezelése a Csoport tagok UFS Facebook Csoportjához történő 
csatlakozástól kezdődik, az adatkezelési feltételek és a csoport szabályzat elfogadását 

követően. 

Az adatkezelés egészen a Résztvevők tagsági sátuszának fennállásáig, azaz ameddig a 

Résztvevő az UFS Csoportban tag, illetve annak megszűnését bezárólag történik az adatok 

kezelése. Amint a Résztvevő UFS Csoport tagsága megszűnik, a Társaság töröl minden 

addig kezelt jelen pontban megjelölt személyes adatot. 

   

5. Az adatkezelés jogalapja    

   

Az érintettek neve, e-mail címe adatai tekintetében: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja 

szerint az érintett hozzájárulása. 

 

     

6. Adatfeldolgozók:    

  

A Társaság az adatkezelés során nem vesz igénybe adatfeldolgozót. 

  

   

7. HOZZÁFÉRÉSRE JOGOSULTAK    

   

A Társaság Unilever Food Solutions területen dolgozó illetékes tagjai.  

   

8. AZ ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI    

   

A Tájékoztatóban meghatározott személyes adatok kezelése kapcsán az érintettek részére 

az alábbi jogokat biztosítjuk:    

 

Tájékoztatáshoz való jog  

Hozzáféréshez való jog 

Helyesbítéshez való jog;    

Törléshez való jog;    

Az adatkezelés korlátozásához való    
Adathordozhatósághoz való jog;     

Tiltakozáshoz való jog;    
A visszavonás joga 

Jogorvoslathoz való jog.    
 

 
 8.1. Hozzáféréshez való jog    

   



Az érintett kérelmére a Társaság tájékoztatást ad arról, hogy adatainak kezelése folyamatban 

van- e. Amennyiben igen, a Társaság a hozzáférés biztosítása mellett tájékoztatja az érintettet 

a kezelt adatok kategóriáiról, az adatkezelés céljáról, az adatkeze lés címzettjeiről, vagy a 

címzettek kategóriájáról, az adatok tárolásának időtartamáról, vagy az időtartam 

meghatározásának szempontjairól, az érintteti jogok gyakorlásáról, az illetékes felügyeleti 

hatósághoz, így Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) címzett 

panasz benyújtásának jogáról, az adatok forrásáról, valamint az automatizált döntéshozatal 

tényéről, ideértve a profilalkotást is.  

Az Európai Unión, illetve az Európai Gazdasági Térségen kívülre történő adattovábbítás 

esetén az érintett tájékoztatást kap az adattovábbítással kapcsolatban biztosított megfelelő 

garanciákról is.    

   

8.2. Helyesbítéshez való jog    

   

Amennyiben a Társaság által kezelt személyes adatok helyesbítése vagy kiegészítése 

szükséges, úgy az érintett írásban (postai úton, vagy e-mailen keresztül) kérheti az adatok 

helyesbítését vagy kiegészítését a helyes adat megjelölésével.    

Az érintett köteles a Társaság által kezelt bármely személyes adatában bekövetkezett 

változást a Társaságnak írásban (postai úton vagy e-mailen keresztül) haladéktalanul, de 

legkésőbb a változást követő 5 napon belül bejelenteni. Amennyiben a Társaság a jelen 

értesítés elmaradása vagy késedelmes teljesítése miatt nem, vagy nem megfelelően tudja 

valamely jogszabályon alapú kötelezettségüket teljesíteni, úgy az abból eredő minden kárért 

az érintett felel.    

   

8.3. Törléshez való jog    

   

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá 

vonatkozó személyes adatokat, ha a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében foglalt esetek nem 

állnak fenn, és    

   

 a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy 

más   

módon kezelték;    

 az érintett visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását;  és az adatkezelésnek nincs 

más jogalapja; 

 a személyes adatokat jogellenesen kezelték;  

  a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy  

tagállami jogban előírt jogi  kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;   

  a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatások   

kínálásával kapcsolatosan került sor.    

   

8.4. Az adatkezelés korlátozhatóságához való jog    

   

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha  az 

érintett vitatja 

    személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését    

   az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok   



felhasználásának korlátozását;    

 a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az 

érintett   

igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;    

 az érintett már tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget 

élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az 

érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy 

az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.  

 

Az Adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen 

tájékoztatja.   

   

8.5. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés 
korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség    

   

A Társaság minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről, 

adatkezeléskorlátozásról akivel, illetve amellyel az érintettre vonatkozó személyes adatot 

közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az 

érintettet jogosult arra, hogy a Társaságtól tájékoztatást kérjen e címzettekről.    

   

8.6. Adathordozhatósághoz való jog    

   

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott 

személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, 

továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, 

hogy ezt akadályozná a Társaság, aki a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:    

az adatkezelés hozzájáruláson alapul; és az adatkezelés automatizált módon történik.    

 

8.7. Tiltakozáshoz való jog    
   

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 

személyes adatainak a jelen adatkezelési tájékoztató 5. pontján alapuló kezelése ellen.   

 Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az 

adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, 

amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, 

vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez 

kapcsolódnak.   

 

8.8. Visszavonás joga 

 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás 

visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés 

jogszerűségét. 

   



8.9.  Adatvédelmi kérelmek benyújtása    
 

Az érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos kérelmet az érintett az 1. pontban meghatározott 

elektronikus elérhetőségen nyújthatja be.    

A Társaság az érintett kérelmének benyújtásától számított indokolatlan késedelem nélkül, 

legfeljebb azonban egy (1) hónapon belül írásban, közérthető formában adja meg a 

tájékoztatást a kérelem folytán hozott intézkedésekről. Szükség ese tén, figyelembe véve a 

kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal 

meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak 

megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az 

érintettet.    

Ha a Társaság elutasítja az érintett által benyújtott kérelmet, akkor késedelem nélkül, de 

legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az 

intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be 

valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.    

   

9. AZ ADATVÉDELMI FELÜGYELETI HATÓSÁGHOZ, BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA    

   

Az érintett panasszal élhet az adatkezeléssel kapcsolatosan a Nemzeti Adatvédelmi és  

Információszabadság Hatóságnál az alábbi elérhetőségeken:   

- cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

- posta cím: 1363  Budapest, Pf.: 9. 

- telefonszám: +36 (1) 391-1400    

- fax: +36 (1) 391-1410    

- e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu    

- honlap: http://naih.hu    

   

Az érintett jogosult adatai GDPR-ba ütköző kezelésével kapcsolatosan bírósághoz fordulni, 

továbbá, ha a GDPR Társaság által történő megsértése okán vagyoni vagy nem vagyoni kárt 

szenvedett, kártérítési igényt érvényesíteni a Társasággal szemben. Bírósághoz fordulás 

esetén pert az érintett lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is meg 

lehet indítani. A személyes adatok védelmével kapcsolatosan indított per illetékmentes.   

 

 

Budapest, 2021. május 4. 


