
Soproni weboldal adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató 

I. A Tájékoztató célja 

A Soproni.hu weboldal és a Soproni nevéhez kapcsolódó jogok a Heineken Hungária Kft. 

tulajdonát képzi.  

Jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a Heineken Hungária Zrt. (továbbiakban: Adatkezelő) 

által alkalmazott adatvédelmi és- kezelési elveket és az Adatkezelő adatvédelmi és- kezelési 

politikáját, amelyet az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismer el. 

Jelen szabályok kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe a nemzeti 

jogszabályok így különösen az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról („Infotv.") szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Európai 

Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet”) 

továbbiakban  GDPR) foglalt rendelkezéseket.   

Adatkezelés célja: zökkenőmentes kapcsolatkiépítés biztosítása a Heineken és a felhasználó 

között, honlapjaink/applikációnk kényelmes használatának biztosítása, a rendszerbiztonság és 

- stabilitás biztosítása, az érintett azonosítása, a érintettel való kapcsolattartás;a érintett által 

esetlegesen  igénybe vett szolgáltatások valamint a hirdetések testreszabásának elősegítése, a 

kényelmi funkciók igénybevétele;egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése; 

statisztikák, elemzések készítése;közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés 

(pl. hírlevél, eDM, stb.); egyedi esetekben nyereményjátékok szervezése, lebonyolítása, a 

nyertesek kiértesítése és részükre a nyeremény biztosítása; tapasztalatok alapján az 

informatikai rendszerünk technikai fejlesztése. 

 

Amennyiben böngészőjében, illetve berendezésének operációs rendszerében vagy más 

beállításában hozzájárult az úgynevezett helymeghatározáshoz, úgy a Heineken jogosult ezt a 

funkciót is használni annak érdekében, hogy az aktuális tartózkodási helyéhez kapcsolódó, 

egyénre szabott szolgáltatásokat kínálhassunk Önnek.  

Adatkezelő adatai 

Név:Heineken Hungária Sörgyárak Zrt. 

Székhely: 9400 Sopron Vándor Sándor út 1 

Telefon: 06-99-516-200 

E-mail: info@heineken.hu 

Cégjegyzékszám/bíróság: 08-10-001541 

Adószám: 11120281-2-44 

Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatót bármikor megváltoztassa. Az 

egyes változások a weboldal(ak) on történő közzététellel lépnek hatályba. 

II. Fogalom meghatározások 

1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) 

vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy 

közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, 
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online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, 

kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 

2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 

automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, 

rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, 

felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, 

összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 

3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük 

korlátozása céljából; 

4. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy 

másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami 

jog határozza meg, az Adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös 

szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; 

5. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 

6. „érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson 

alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést 

félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes 

adatok kezeléséhez; 

III. Az adatkezelés jogalapja 

Adatkezelés jogalapja egyrészt a felhasználó/vevő/ügyfél (továbbiakban: érintett) önkéntes 

hozzájárulása (GDPR 6. cikk. (1) bek. a. pont), melyet az érintett a regisztráció során, 

szerződéskötés vagy hírlevélre feliratkozás útján a jelen Tájékoztató elfogadásában 

megnyilvánuló önkéntes nyilatkozatával ad meg . 

IV. Adattovábbítás 

Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt 

személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbítására őt jogszabály 

vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adat továbbítása, valamint az ebből származó 

következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé. Adatkezelő az adatokat az érintettek 

nyilvántartása, nyereményjátékok,promóciók…stb. lebonyolítása céljából alkalmanként 

továbbíthatja különböző  adatfeldolgozók részére. 

Adatfeldolgozók: A Heinekennel szerződésben álló (reklám) ügynökségi tevékenységet ellátó 

cégek, melyek minden nyereményjáték, promóció…stb esetén a részvételi szabályzatban 

nevesítetten kerülnek megjelölésre. 



Az Adatfeldolgozók az adatkezelést az Adatkezelő utasításai szerint végzik, az adatkezelést 

érintő érdemi döntést nem hozhatnak a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag az 

Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját céljára adatfeldolgozást nem 

végezhetnek, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint kötelesek 

tárolni és megőrizni. Az adatfeldolgozás során az adatokat az adatfeldolgozók belső 

munkatársai ismerhetik meg. Az adattovábbítás jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása 

(GDPR 6. cikk. (1) bek. b. pont) 

V. A kezelt személyes adatok köre 

1. Adatkezelő weboldalain ún. sütiket (vagy cookiek-at) használ. Ezek olyan szövegfájlok, 

amelyek lehetővé teszik, hogy az Adatkezelő maximális kényelmet nyújtson felhasználóinak, 

amikor azok meglátogatják az Adatkezelő weboldalát. Ezek a sütik csak ideiglenesen 

tárolódnak az érintett számítógépen és csak a honlap látogatásakor kerülnek át az Adatkezelő 

szerverére. Az érintett megtekintheti és kitörölheti a számítógépén tárolt sütiket, és ellenőrzése 

alatt tarthatja azok használatának módját webböngészőjének beállításainak segítségével. A 

honlap megfelelő működése érdekében az érintettnek a böngészőjében engedélyeznie kell a 

cookie-k használatát. 

Az adatkezelés célja: az érintettek azonosítása, egymástól való megkülönböztetése  

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk. (1) bek. a. pont) 

A különböző weblapokon kezelt adatok köre: azonosítószám, időpont, melyek (pl.: IP-cím) a 

weblapokon meghatározott időtartamra maximum 30 napra kerülnek tárolásra, majd azt 

követően automatikusan törlődnek.  

 

Az Adatkezelő az érintett külön erre irányuló kifejezett hozzájárulása esetén az érintett részére 

reklámküldemények, ajánlatok (hírlevelek) küldése céljából is végzi a gazdasági 

reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 

rendelkezései szerint. Az Érintett a hírlevélben található link alkalmazásával, vagy az 

Adatkezelő info@heineken.hu e-mail címre küldött üzenetben bármikor kérheti a hírlevél 

adatbázisból való törlését. Érintett regisztrációja, adatainak törlését illetve a hírlevélről 

leiratkozást kizárólag írásban kérheti a fent leírt módokon.  

Az Érintett az adatait a regisztráció során vagy hírlevélre feliratkozáskor adja meg, és azokat 

Adatkezelő ettől kezdődően a regisztráció törléséig kezeli. Az adatok törlése, illetve leiratkozás 

bármikor megtörténhet. 

Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem 

használja fel. Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott 

adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail 

címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag 



ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen 

történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintett terheli, aki az 

e-mail címet regisztrálta. 

Honlapjaink igény szerinti kialakításának és folyamatos optimalizálásának céljából a GDPR 6. 

cikk (1) bekezdésének f) pontja értelmében igénybe vesszük a Google Inc. („Google”) Google 

Analytics webelemző szolgáltatását,a a jelen fejezetben bemutatott célokból. 

  

VI. Érintetti jogok és jogérvényesítés 

Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes 

adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, 

élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az 

Adatkezelő II. pontban rögzített elérhetőségein. 

Tájékoztatáshoz való jog 

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az Érintett részére a 

személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi 

információt és a GDPR 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, 

érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, 

kizárólag felnőttek részére. 

Az Érintett hozzáféréshez való joga 

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, 

jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 

a) az adatkezelés céljai; 

b) az Érintett személyes adatok kategóriái; 

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat 

közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a 

nemzetközi szervezeteket; 

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem 

lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; 

e) az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok 

helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok 

kezelése ellen; 



f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető 

információ; 

h) a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve 

a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra 

vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az 

Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. 

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett 

rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az 

adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett 

elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus 

formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri. Az Adatkezelő 

a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást. 

A helyesbítéshez való jog 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 

helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés 

célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett 

kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 

(1) Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje 

a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre 

vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok 

valamelyike fennáll: 

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

más módon kezelték; 

b) az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek 

nincs más jogalapja; 

c) az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 

adatkezelésre, vagy az érintett a tiltakozik az adatkezelés ellen; 

d) személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 



f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 

kínálásával kapcsolatosan került sor. 

(2) Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot törölni köteles, az elérhető 

technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen 

elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa 

az adatokat kezelő Adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes 

adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának 

törlését. 

Az adathordozhatósághoz való jog 

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott 

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

jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa. 

Tiltakozás joga: 

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

személyes adatainak közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az 

Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, 

ideértve a profilalkotást is. Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti 

tovább, kivéve, ha azt 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. 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult 

arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése 

ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. 

A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén 

az adatok e célból nem kezelhetők. 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást: 

Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen 

– ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt 

hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. 

Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés 

• az Érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges; 



• meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi 

lehetővé, amely az Érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek 

védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy 

• az Érintett kifejezett hozzájárulásán alapul. 

Visszavonás joga: 

Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás vissza-

vonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

Eljárási szabályok: 

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől 

számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintett a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem 

nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a 

kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő 

meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem 

kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintett. Ha az Érintett elektronikus 

úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, 

kivéve, ha az érintett azt másként kéri. 

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de 

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

intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely 

felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem 

kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintett. Ha az Érintett elektronikus 

úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az 

Érintett azt másként kéri. 

Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az Érintett kérelme 

egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, 

figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés 

meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja 

a kérelem alapján történő intézkedést. 

• Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi 

helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a 

személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy 

erőfeszítést igényel. Az Érintett kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. 

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett 

rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az 

adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett 



elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek 

rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az Érintett másként kéri. 

VII. Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi irányelvek 

1. Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes 

adatokat az Adatkezelő az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten 

használja fel. 

2. Adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat a hatályos hazai és uniós jogszabályok 

rendelkezéseinek és jelen Tájékoztatóban n rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, 

és azokat harmadik félnek át nem adja. Adatkezelő rendszere az Érintett aktivitásáról adatokat 

gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem 

más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal. 

3. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel 

céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintetett tájékoztatja, és ehhez előzetes, 

kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást 

megtiltsa. 

4. Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi 

továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási 

szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, 

illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan 

megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az 

adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek 

teljesítésére. 

VIII. Rendelkezés személyes adatokkal 

1. Személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a személyes adatok törlése iránti igény 

kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhető,egyes személyes adatok módosítása emellett történhet 

a személyes profilt tartalmazó oldalon történő módosítással is. Személyes adat törlésére vagy 

módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók 

helyre. 

IX. Jogérvényesítési lehetőségek 

Bírósághoz fordulás joga: 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.  

Hatósági eljárás: 



Az adatkezeléssel kapcsolatban felmerült panasza, illetve jogainak sérelme esetén az Érintett a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet 

fasor 22/C). 

 


