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Bevezetés
A Molson Coors Brewing Company értékeli és tiszteletben tartja minden egyén adatait. Szeretnénk, hogy tisztában
legyen azzal, hogyan gyűjtjük, használjuk fel, továbbítjuk, fedjük el és tároljuk az információit.
Ez az Adatvédelmi szabályzat bemutatja az általunk kezelt webhelyeinkről, közösségi oldalakról és promóciós
oldalakról, widgetekből és mobiloldalakról és alkalmazásokról, a jutalomprogramjainkból, blogjainkból interaktív
alkalmazásainkból, az általunk Önnek küldött e-mailjeinkből és szöveges üzeneteinkből (SMS és MMS), valamint
egyéb interaktív funkciókból (ezek mindegyike egy adott „Webhely” vagy együttesen „Webhelyek”), harmadik fél
webhelyeken található online hirdetéseinkből, valamint információszerzési forrásként használt
beszállítóktól/forrásokból származó, (a 3. szakaszban meghatározott) Információkkal kapcsolatos gyakorlatainkat.
A jelen Adatvédelmi szabályzat értelmében gyűjtött információkat a jelen dokumentumban bemutatottak szerint
felhasználhatja a Molson Coors Brewing Company és annak leányvállalatai, ide értve a MillerCoors LLC, Molson
Coors Canada vállalatokat, a Molson Coors Europe és a Molson Coors International működtető vállalatait, és azok
leányvállalatait, kapcsolt vállalkozásait és kapcsolt márkáit, ügynökeit, megbízott szolgáltatóit és vállalati kapcsolt
egységeit, amelyek a nevünkben járnak el (együttesen: „Molson Coors”). A jelen Adatvédelmi szabályzatban
alkalmazva a „mi”, „minket” és „a mi” kifejezések a Molson Coors vállalatra értendők (a fentiekben
meghatározottak szerint). Az alkalmazandó adatvédelmi törvények alkalmazásában az a Molson Coors egység,
amelynek elküldi az Információit és/vagy amely a Webhelyet üzemelteti, amelyen keresztül velünk kommunikál,
lesz a Webhelyekről gyűjtött Személyes adatok (a meghatározását lásd lejjebb) adatkezelője.
Javasoljuk, hogy olvassa el a teljes Adatvédelmi szabályzatot, hogy megismerje a gyakorlatainkat.
Szabályzat
1)
Ez az Adatvédelmi szabályzat a velünk és a Webhelyeinkkel, termékeinkkel és szolgáltatásainkkal
kapcsolatba lépő egyénektől kapott információkra vonatkozik. Nem vonatkozik az általunk munkaadói
minőségünkben megszerzett információkra. Nem kötelező semmilyen Információt megadnia, amikor kapcsolatba
lép a Webhelyeinkkel; azonban, ha úgy dönt, hogy nem ad meg adatokat, előfordulhat, hogy a Webhelyeink egyes
funkcióihoz és egyéb szolgáltatásokhoz nem tud majd hozzáférni. Az arra vonatkozó információért, hogy a Molson
Coors hogyan dolgozza fel az adatait, ha állásra jelentkezik hozzánk, tekintse meg az itt található különálló
nyilatkozatunkat a tisztességes feldolgozásról.
2) A HOZZÁFÉRÉS KORLÁTOZÁSA AZ ALKOHOLFOGYASZTÁSI KORHATÁR FELETTI EMBEREKRE
A MOLSON COORS WEBHELYEK ÉS MINDENNEMŰ HIRDETÉSI ÉS MARKETINGANYAGHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS
KIZÁRÓLAG AZ ALKOHOLFOGYASZTÁSI KORHATÁRT BETÖLTÖTT SZEMÉLYEK SZÁMÁRA KÉSZÜLT, AZ ADOTT
TARTALOM ELÉRÉSE VAGY MEGTEKINTÉSE SZERINTI JOGHATÓSÁG ALAPJÁN. MIELŐTT BELÉPNE VALAMELY
WEBHELYRE VAGY OTT BÁRMILYEN INTERAKCIÓT VÉGEZHETNE, IGAZOLNIA KELL A SZÜLETÉSI DÁTUMÁT. A
WEBHELYEKEN BELÜL IS LEHETNEK AZ ÉLETKOR IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ KÉRÉSEK.

TUDATOSAN SEMMILYEN INFORMÁCIÓT NEM GYŰJTÜNK AZ ALKOHOLFOGYASZTÁSI KORHATÁR ALATTI
SZEMÉLYEKTŐL, ÉS NEM KÉRJÜK ŐKET SEMMILYEN INFORMÁCIÓ (A MEGHATÁROZÁSÁT LÁSD LEJJEBB)
MEGADÁSÁRA SZÁMUNKRA VAGY A WEBHELYEINK ELÉRÉSÉRE. HA A SAJÁT JOGHATÓSÁGA SZERINT AZ
ALKOHOLFOGYASZTÁSI KORHATÁR ALATT VAN ÉS A WEBHELYÜNKRE HAMIS SZÜLETÉSI DÁTUM MEGADÁSÁVAL
LÉPETT BE, AKKOR HALADÉKTALANUL EL KELL HAGYNIA A WEBHELYET. HA AZT GYANÍTJA, HOGY AZ
ALKOHOLFOGYASZTÁSI KORHATÁR ALATTI SZEMÉLY ADOTT MEG SZÁMUNKRA ADATOKAT AZ ALKALMAZANDÓ
WEBHELY-ELÉRÉSI KORLÁTOZÁSOKAT MEGSZEGVE HOZZÁFÉRÉST NYERVE, KÉRJÜNK, HALADÉKTALANUL LÉPJEN
VELÜNK KAPCSOLATBA, ÉS ELTÁVOLÍTJUK A SZÓBAN FORGÓ INFORMÁCIÓKAT.
3) AZ INFORMÁCIÓK GYŰJTÉSE, FELHASZNÁLÁSA ÉS FELFEDÉSE
A. Információk típusai: A Molson Coors az információk két típusát (együttesen: „Információ”) gyűjti:
i.
„Személyes adatok”: egy azonosítható személyre vonatkozó információk, az alkalmazandó jog szerinti
meghatározásban. Ezeket az adatokat általában akkor gyűjtjük, amikor Ön regisztrál egy fiókot, árut
rendel, promóciót vesz igénybe, kapcsolatba lép velünk a közösségi oldalakon, az ügyfélszolgálathoz
fordul vagy a Webhelyekkel kapcsolatos kérdéseket tesz fel. Példák a személyes adatokra:
o Kapcsolattartási információk (pl. név, lakcím vagy fizikai cím, e-mail cím, telefonszám és
mobilszám);
o Számlázási és szállítási információk (pl. bankkártya-/hitelkártya száma, lejárat dátuma, CVVkód, számlázási és szállítási címek és kapcsolattartási információk);
o A Webhelyek eléréséhez használt felhasználónév és jelszavak, ide értve a közösségi oldalak
platformjain végzett hitelesítést;
o Közösségioldal-fiókadatok (pl. felhasználónév és jelszavak, profilképek és egyéb képek,
amelyeket elérhetővé tesz felhasználó által létrehozott tartalomként);
o Kormányzati azonosító számok (ide tartozhat, amennyiben az Egyesült Államok lakosa, a
társadalombiztosítási szám (korlátozott körülmények között, például, ha nyereményjátékban
nyer vagy kompenzációt kap, akkor ezt be kell vallani a kormányzati adóűrlapokon)); valamint
o Egyéb szükségesnek ítélt vagy önkéntesen megadott Személyes adatok.
ii.
„Egyéb információk”: a Webhelyekről az internetről vagy harmadik fél forrásokból gyűjtött adatok,
amelyek nem azonosítják egyedileg az adott egyént. Egyéb információkra példák általában az alábbiak:
o Demográfiai információk, ide értve a születési dátumot, nemet, érdeklődési kört, államot,
irányítószámot, időzónát, országot és nyelvet, ha az nem alkalmas egy adott egyén
azonosítására;
o Preferenciák, vásárlási szokások és az életstílusra vonatkozó egyéb információk, ide értve a
termék-kívánságlistákat, a megrendelési előzményeket, a marketingpreferenciákat és a
mobiltelefon-szolgáltatót;
o Keresési lekérdezések;
o Alkalmazások használatára vonatkozó adatok;
o Szerver-naplófájl helye, internetszolgáltató, mobil- vagy egyéb eszközazonosító (pl. UDID és
MEID), közvetítő eszközök vagy IP-címek;
o Cookie-kon, címkéken, pixeleken, átlátszó pixeleken, webes jelzőkön és egyéb hasonló
technológiákon keresztül gyűjtött információk;
o Földrajzi elhelyezkedésre vonatkozó információk, például a pontos vagy nagyjábóli
tartózkodási helye;

o
o
o

Hivatkozó és kilépési weboldalak/URL-címek (ide értve az átkattintási URL-címeket és
pixelcímkéket is);
Böngésző- és készülékinformációk (ide értve a platformot és verziót);
Egyéb összesített vagy anonim információk.

Egyes joghatóságok esetében bizonyos Egyéb információk Személyes adatnak minősülhetnek. Amennyiben
bármely információ Személyes adatnak minősül a helyi törvények értelmében, akkor mi is ekként kezeljük az adott
információt és biztosítjuk, hogy az ilyen Személyes adat általunk történő kezelése megfeleljen minden
alkalmazandó adatvédelmi törvénynek. Hasonlóképpen, ha kombináljuk az Egyéb információkat Személyes
adatokkal, az eredményképpen kapott információkat Személyes adatként kezeljük, amíg a kombinálása fennáll.
Amennyiben az alkalmazandó jog engedélyezi a Személyes adatok kombinálhatók bármely Egyéb információval,
amelyeket más csatornákon keresztül ad meg nekünk, amely nyilvánosan elérhető, vagy amelyet más módon
szerzünk meg harmadik felektől.
B. Hogyan gyűjthetünk információkat: A Molson Coors az alábbiaktól gyűjthet információkat:
 Öntől (pl. információk mint például a születési dátum, nem, hobbik és érdeklődési kör, fogyasztási
szokások, irányítószám, az előnyben részesített kommunikáció eszköze, ha önkéntesen megadja);
 Webhelyeink és alkalmazásaink (pl. amikor egy terméket vásárol egy e-kereskedelmi Webhelyen vagy
feliratkozik promóciós e-mailekre);
 Offline (pl. ügyfélszolgálati kérdések, nyereményjátékok);
 Online nyomkövetési technológiák, ide értve a több eszközön keresztüli nyomkövetést (pl.
szolgáltatásifájl-naplók, IP-cím, cookie-k, címkék, pixelek, átlátszó pixelek, gif-ek, poloskák, jelzők és
egyéb hasonló technológiák, amelyek némelyike lehetővé teheti a Molson Coors vagy a szolgáltatóink
részére, hogy azonosítsák Önt és információkat gyűjtsenek Önről különböző eszközökön és
Webhelyeken);
 Mobil használat (azaz a mobilalkalmazásunkból megismert információk, mint például az eszköze
szélességi és hosszúsági foka vagy az eszközök hellyel kapcsolatos képességei (pl. GPS, Wi-Fi, Bluetooth
jelzés, adatgyűjtő jelek, LED-világítás chipjei vagy egyéb hasonló technológiák)) és harmadik fél
mobilfizetési alkalmazások vagy szolgáltatások;
 A böngészőjén vagy eszközén keresztül (pl. bizonyos információk, például a számítógépe típusa, az
operációs rendszer neve és verziója, IP-cím, MAC (Media Access Control) cím, nyelv, internetes
böngésző típusa és verziója, valamint a szolgáltató, amely információkat a legtöbb böngésző gyakran
automatikusan begyűjti;
 Weboldal-analitikai és hirdetési funkciókon keresztül (pl. Google Analytics, Google Analytics
Demographics, Interest Reporting, Adobe Flash technológiák, ide értve, de nem kizárólagosan az Adobe
Flash helyben tárolt objektum (Local Stored Objects), Quantcast elemeket);
 Egyéb források (pl. nyilvános adatbázisok; közös marketigpartnerek, közösségioldal-platformok, azon
emberek, akikkel kapcsolatban van közösségi oldalakon, nyilvános fórumokon, és egyéb harmadik
felektől).
C. Hogyan használhatjuk fel az információkat: Az alkalmazandó törvények által megengedett mértékben a Molson
Coors felhasználhatja az Ön információit az alábbi célokra:
 Adminisztratív információk küldése Önnek, például a Webhelyekre, a használati feltételeink és
szabályzataink változásaira vonatkozó információk.
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Mivel az ilyen információk fontosak lehetnek a Webhelyek Ön által történő használatához,
ezért ezekről a kommunikációkról nem tud leiratkozni;
A Webhelyeink bármelyikén lévő fiókja kezelése, ide értve a jutalomprogramokat,
nyereménysorsolásokat és versenyeket, amelyekre benevez, és ide értve az eredményekre vonatkozó
tájékoztatását is.
o Fontos, hogy egyes promóciókra kiegészítő szabályok is vonatkoznak, amelyek további
információkat tartalmazhatnak az Információid felhasználására és felfedésére vonatkozóan;
Az Ön által kért Molson Coors marketingkommunikációk és frissítések küldése az Ön számára, ide értve
az új termékekre, eseményekre és promóciókra (pl. e-mailek, push értesítések, SMS- és MMSüzenetek) vonatkozó információkat;
Testre szabott vagy célzott hirdetések az Ön számára, a Webhelyeink és hirdetések Ön által történő
használatáról általunk nyert Információk, a harmadik felektől általunk szerzett Információk, vagy ezen
források kombinációjából nyert Információk alapján, ide értve a korábbi vásárlásokat és érdeklődési
kört.
Tranzakciós e-mail-üzenetek küldése az Ön számára a Webhelyeinken tett vásárlások alapján, ide értve
a megrendelések visszaigazolását és a kosárban hagyott termékekre vonatkozó e-maileket;
A rendelésének teljesítése és a tranzakciói/fizetései feldolgozása;
Ügyféltámogatás biztosítása és válaszadás a kérdéseire, valamint a kérései teljesítése;
Annak engedélyezése az Ön számára, hogy részt vegyen azon közösségi oldalakon és blogokon és
bármely hasonló platformon vagy ott hozzászólást tegyen közre, amelyeken keresztül kapcsolatban
kíván lenni velünk és más fogyasztókkal. Fontos, hogy az ezen platformokon közzétett bármely
információ nyilvános információvá válik, és hozzáférhető lehet a Webhelyek látogatói és a nyilvánosság
előtt;
Annak lehetővé tétele az Ön számára, hogy a Webhelyeken keresztül üzeneteket küldjön egy
barátjának (csak olyannak, aki az alkoholfogyasztási korhatár felett van). E funkció használatával arról
tájékoztat minket, hogy jogosult felhasználni és megadni számunkra a barátja kapcsolattartási adatait;
Piackutatás és -elemzés végzése, és egyéb üzleti célok, ide értve, de nem kizárólagosan az auditokat,
új termékek fejlesztését, az Önnel és a Webhelyeinkkel folytatott kommunikáció javítását, a
médiavásárlásaink hatékonyságának értékelését, a trendek és forgalmi/letöltési mintázatok
azonosítását, valamint a problémák diagnosztizálását;
A Webhelyeinken tapasztalt felhasználói élményei személyre szabása, ide értve a tartózkodási helyén,
múltbeli vásárlásain, érdeklődési körén, valamint az eszközökön és Webhelyeken keresztül gyűjtött
Információkon alapuló tartalom megjelenítését;
A termékeink, szolgáltatásaink, tartalmunk, hirdetéseink és promócióink javítása és továbbfejlesztése;
Az alkalmazandó jogi követelményeknek való megfelelés és azok érvényesítése, ide értve a
tartózkodási helye szerinti országon kívüli törvényeknek való megfelelést is;
Válaszadás kormányzati hatóságok kéréseire, ide értve a tartózkodási helye szerinti országon kívülieket
is; valamint
Az Információi felhasználása egyéb célokra, anonim vagy összesített módon, vagy
Törvényben előírt egyéb módon.

Az Információit megoszthatjuk továbbá a Molson Coors vállalaton belül is, a jelen Adatvédelmi szabályzatnak
megfelelő módon. Az Információit harmadik felekkel is megoszthatjuk, az alábbiakban bemutatott módon.
4) NYOMKÖVETÉSI TECHNOLÓGIÁK

A. Cookie-k és nyomkövetési technológiák. A Molson Coors a Webhelyein „cookie-kat”, „címkéket”,
„pixeleket”, „tiszta gif fájlokat” és egyéb hasonló nyomkövetési technológiákat használ. A cookie a számítógépeden
vagy más mobileszközödön a Webhelyek vagy az internet elérésekor elhelyezett szöveges fájl. Ezek a technológiák
lehetővé teszik a Molson Coors számára, hogy Információkat gyűjtsön a Webhelyeinkkel és hirdetéseinkkel
kapcsolatban végzett tevékenységedről. Ilyen információk lehetnek például, de nem kizárólagosan: demográfiai
információk, böngésző típusa, IP-cím, megtekintett oldalak, elvégzett tevékenység és a látogatása időzítése. A
böngésző beállításaiban bármikor letilthatja egyes nyomkövetési mechanizmusok alkalmazását. Azonban
előfordulhat, hogy az ilyen funkciók letiltásával nem fog tudni használni bizonyos szolgáltatásokat vagy nem tudja
teljes mértékben kiaknázni a Webhelyeinken kínált összes lehetőséget.
A Webhelyeinken különböző típusú cookie-kat használunk különböző célokra. Ezek a típusok a feltétlenül szükséges
cookie-k, a teljesítménnyel kapcsolatos cookie-k és a funkciókkal kapcsolatos cookie-k. Előfordulhat, hogy egyes
cookie-kat külső harmadik fél biztosít, hogy további funkciókat kínáljon a Webhelyeinken, és ezek az alábbiakban
felsorolásra kerülnek.
Feltétlenül szükséges cookie-k
Ezek olyan cookie-k, amelyek alapvetően egy Ön által kért művelet teljesítéséhez, például a belépett
felhasználóként történő azonosításához szükségesek. Ha a böngészője beállításain keresztül letiltja ezeket a cookiekat, akkor nem tudjuk garantálni a Webhelyeink teljesítményét a látogatása során.
Teljesítménnyel kapcsolatos cookie-k
Ezeket a cookie-kat a Webhelyeink jobbá tételére használjuk, például elemzések készítésére, amelyekből látjuk,
hogyan használják az adott Webhelyet, és min kell még javítani. Ezek a cookie-k arra vonatkozó Információk
gyűjtésére szolgálnak, hogy a látogatók hogyan használják a Webhelyeinket. Az információk gyűjtése anonim
módon történik, tartalmazza a látogatók számát, azt, hogy a látogatók honnan érkeztek a Webhelyekre, és mely
oldalakat látogatták meg.
Funkciókkal kapcsolatos cookie-k
Ezek a cookie-k javítják a Webhelyeink teljesítményét és funkcióit, gyakran az Ön által felhasználóként végzett
tevékenység nyomán. Például testre szabhatjuk a tartalmunkat az Ön részére vagy emlékezhetünk a preferenciáira.
A Molson Coors, az általunk megbízhatónak tartott kereskedők/szolgáltatók, valamint az engedélyezett harmadik
felek szintén hirdethetik a termékeinket harmadik fél webhelyeken. A harmadik fél webhelyek szintén
használhatnak cookie-kat és egyéb nyomkövetési eszközöket. A Molson Coors, az általunk megbízhatónak tartott
kereskedők/szolgáltatók és az arra engedéllyel rendelkező harmadik felek nem rendelkeznek befolyással a
harmadik fél webhelyek által használt nyomkövetési technológiák felett. Ennek megfelelően gondosan át kell
tekintenie az ilyen harmadik fél webhelyek adatvédelmi szabályzatát, hogy megismerje a nyomkövetési
tevékenységüket, ha van olyan.
B. Ne kövess! kérések. Amikor a Webhelyeinkre látogat, automatikusan gyűjtünk cookie-kat és egyéb
információkat. Ezen automatikus gyűjtés miatt, jelenleg nem tudjuk figyelembe venni a „ne kövess” kéréseket.
Jelenleg részt veszünk harmadik fél hirdetési hálózatokban és harmadik fél cookie-kat használunk a fentiekben
bemutatottak szerint, hogy nyomon kövessük a látogatásokat a webhelyeinken.

Arra vonatkozó információért, hogy milyen módon tudja letiltani az Információk egyéb nyomkövető eszközök általi
gyűjtését, lásd az alábbi „Választási lehetőség/letiltás” részt.
C. Cookie-k letiltása a böngésződben. A Webhelyeinken elutasíthatja a cookie-kat vagy törölheti azokat.
Olvassa el a böngészője Súgó részében található utasításokat, hogy többet tudjon meg a cookie-król és egyéb
nyomkövető eszközökről, és azok használatának kezeléséről. Ha a cookie-k elutasítása vagy törlése mellett dönt,
előfordulhat, hogy a Webhelyeink egyes szolgáltatásai rosszabb minőségűek. Ha egy másik számítógépet használ
vagy másik böngészőt, akkor meg kell ismételnie a cookie-k elutasításának vagy törlésének folyamatát. A cookiekra vonatkozó további információért – ide értve az internetes böngésző cookie-k elutasítására történő beállítását
– lásd a www.allaboutcookies.org oldalt.
D. Hirdetések nyomon követése. Egyes eszközök lehetővé tehetik a hirdetések nyomon követésének
korlátozását. Lásd a számítógépe vagy eszköze beállításait arra vonatkozó információkért, hogy hogyan lehet
letiltani a hirdetések nyomon követését.
5) TRANZAKCIÓK
Bizonyos esetekben harmadik fél fizetési szolgáltatást használhatunk a Webhelyeken keresztül tett vásárlások
feldolgozásához, ide értve, de nem kizárólagosan a foglalási oldalakat és e-kereskedelmi/online kiskereskedelmi
boltok webhelyeit. Ezekben az esetekben előfordulhat, hogy az Információit ez a harmadik fél gyűjti, és nem mi,
és a harmadik fél adatvédelmi szabályzata vonatkozik Önre, nem ez az Adatvédelmi szabályzat. Nem rendelkezünk
befolyással az Információi ezen harmadik fél általi felhasználása vagy felfedése felett, és azért nem tartozunk
felelősséggel.
6) AZ INFORMÁCIÓI MEGOSZTÁSA/FELFEDÉSE HARMADIK FELEK ELŐTT
Időnként a Molson Coors bizonyos Információkat (pl. megbízható szállítók és szolgáltatók) harmadik felek vagy a
vállalat-/márkacsaládunkon belüli egységek rendelkezésére bocsáthat. Az Információit ezen harmadik felekkel és
kapcsolódó egységekkel csak a jelen Adatvédelmi szabályzatban bemutatott módokon osztjuk meg. A Molson Coors
vagy az üzleti tevékenységünkben bennünket segítő személyek számára kizárólag az ezen szolgáltatások
nyújtásához szükséges mértékben vagy az alábbiakban bemutatott egyéb módon engedélyezett a fent említett
Információi felhasználása. Ha szeretné letiltani, hogy az Információit adott körülmények között harmadik felekkel
osszuk meg (például, amikor a Személyes adatait marketing/promóciós célokra használják fel), forduljon hozzánk
az alábbi „Adatvédelmi megkeresések” című részben bemutatottak szerint.
A Molson Coors például megoszthatja az Önről általa gyűjtött megfelelő Információkat az alábbi esetekben:




Az általunk megbízhatónak tartott szállítókkal/szolgáltatókkal a marketing- és promóciós tevékenységünk,
tartalmaink, termékeink és szolgáltatásaink értékelése és továbbfejlesztése, az ügyfélérdekek és
preferenciák jobb megértése, az Ön érdeklődésére számot tartó információk nyújtása, valamint közös
marketingprogramok végrehajtása érdekében;
Az általunk megbízhatónak tartott szállítókkal, akik segítenek minket az üzleti tevékenységekben (pl.
hitelkártya-tranzakciók feldolgozásában, nyereményjátékok és versenyek lebonyolításában, segítséget
nyújtanak számunkra a Webhely műveleteiben, ügyfélszolgálat nyújtásában, valamint az e-mailes
kommunikációk kiküldésében);











Az általunk megbízhatónak tartott szállítókkal/szolgáltatókkal, akik a nevünkben végeznek tevékenységet,
és akik külön nem jogosultak az általuk elért vagy általunk számukra felfedett Információk felhasználására;
Vállalati változás, többek között fúzió, felvásárlás vagy eszközök értékesítése kapcsán;
Promóciókkal kapcsolatban, például az adott promóció szponzoraként eljáró harmadik feleknek, a
harmadik félnek nevek és kapcsolattartási adatok listáját megadva, vagy egyéb módon, a promócióra
alkalmazandó szabályokkal összhangban.
Harmadik fél partnereknek, akikkel kapcsolatba kerülünk (pl. közös marketingkampányok,
sportszövetségek). Az ilyen megosztás céljától függően a Molson Coors felkínálhatja az Ön számára a
választási lehetőséget az ilyen partnerrel történő megosztás előtt, hogy az ilyen Információk megoszthatóke. Az Információk harmadik fél partner általi ezt követő felhasználására az adott partner saját adatvédelmi
gyakorlata és szabályzata érvényes;
A törvényekben előírt módon, például kormányzati információkérés kapcsán vagy idézésnek vagy hasonló
jogi eljárásnak való megfelelés érdekében;
Amikor jóhiszeműen úgy véljük, hogy a felfedés szükséges a jogain védelme, a biztonságunk vagy mások
biztonságának védelme, csalás kivizsgálása vagy kormányzati kérés teljesítése érdekében; és
Bármely harmadik féllel az Ön arra vonatkozó előzetes hivatalos beleegyezésével.

7) HELYALAPÚ SZOLGÁLTATÁSOK
A Molson Coors gyűjtheti az Ön eszköze fizikai elhelyezkedésére vonatkozó adatokat, például műholdas, GPS
technológia, mobiltelefon-tornyok, webes jelzők vagy Wi-Fi jelzések segítségével. Az Ön eszköze fizikai
elhelyezkedésére vonatkozó információkat felhasználva személyre szabott helyalapú szolgáltatásokat és tartalmat
kínálhatunk az Ön számára, ide értve a hirdetéseket is. Meg is oszthatjuk az eszközök fizikai elhelyezkedésére
vonatkozó információkat – arra vonatkozó információkkal kombinálva, hogy milyen hirdetéseket tekintett meg,
valamint az általunk gyűjtött egyéb információkkal kombinálva – a marketingpartnereinkkel, hogy lehetővé tegyük
számukra személyre szabottabb tartalom nyújtását, ide értve a hirdetést és a hirdetési kampányok
hatékonyságának vizsgálatát. Bizonyos esetekben engedélyezett lehet az Ön számára, hogy engedélyezze vagy
megtagadja az ilyen jellegű felhasználásokat és/vagy az eszköze helyének megosztását, de ha az ilyen jellegű
felhasználások és/vagy a megosztás megtagadását választja, akkor előfordulhat, hogy mi vagy a
marketingpartnereink nem tudják biztosítani az Ön részére az adott személyre szabott szolgáltatásokat és
tartalmat. Az ilyen helyadatok gyűjtése anonim módon, az Ön személyazonosítására nem alkalmas formában kerül
sor, kivéve, ha ettől eltérő beleegyezést ad. Például, amikor letölt egy Molson Coors Webhelyet (ide értve a
mobilalkalmazásokat is) az eszközére, lehetősége lehet annak megadására, hogy szeretné-e megosztani a
tartózkodási helyét.
A helyalapú szolgáltatások letiltására vonatkozó információkat lásd az eszközbeállításai között a Beállítások
pontban.
8) AZ INFORMÁCIÓK BIZTONSÁGA ÉS TÁROLÁSA
Az Információi biztonsága, sértetlensége és védelme nagyon fontos számunkra. A Molson Coors adminisztratív,
műszaki és fizikai biztonsági eszközöket alkalmaz az általunk őrzött Információk védelmére, hogy biztosítsa azok
jelen Adatvédelmi szabályzat szerinti felhasználását. Fontos azonban, hogy a legnagyobb erőfeszítésünk ellenére
sem tökéletes vagy áthatolhatatlan egyetlen biztonsági intézkedés sem. Amennyiben okkal feltételezi, hogy a
Személyes adatai nincsenek biztonságban, forduljon hozzánk azonnal az alábbi 13. részben foglaltak szerint.

Amikor közösségi oldalak platformjain vagy egyéb nyilvános platformokon tesz valamit közzé, az Ön által
megosztott Információk más felhasználók számára is láthatóak, és azokat más felhasználók elolvashatják, gyűjthetik
vagy felhasználhatják. A Molson Coors nem tartozik felelősséggel azon Információkért, amelyeket önkéntesen oszt
meg vagy küld be ezeken a platformokon. Például, ha egy közösségi oldalon megadja a nevét, korát és címét, akkor
ezek az Információk nyilvános információk.
A Személyes adatait addig őrizzük meg, amíg az észszerűen szükséges azon célokra, amelyekre a gyűjtésük történt,
a jelen értesítésben bemutatottak szerint. Bizonyos esetekben a Személyes adatait hosszabb ideig is megőrizhetjük,
például, ha ezt jogi, szabályozói, adóügyi vagy számviteli követelmények miatt kell megtennünk.
Bizonyos speciális esetekben a Személyes adatait hosszabb ideig is tárolhatjuk, hogy pontos feljegyzésekkel
rendelkezzünk a velünk folytatott tevékenységéről, ha bármilyen panasz vagy probléma merülne fel, vagy ha
észszerűen úgy véljük, hogy kilátásban van a Személyi adataival vagy tevékenységével kapcsolatos peres ügy.
9) NEMZETKÖZI FELHASZNÁLÓK
Az Ön által a Molson Coors számára megadott vagy a Molson Coors által vagy nevében gyűjtött bármely Információ
továbbításra kerülhet a világ bármely részén lévő egységhez vagy azt elérhetik ilyen egységek a jelen Adatvédelmi
szabályzatban bemutatott gyakorlatok szerint. A Molson Coors helyi leányvállalatokkal és kapcsolt vállalkozásokkal
rendelkező globális vállalatként megfelel az összes alkalmazandó helyi, állami és országos törvénynek az
Információid gyűjtésére, felhasználására és felfedésére vonatkozóan.
A Személyi adatoknak a különleges uniós adatvédelmi jogszabályokkal összhangban történő továbbításának
módjáról bővebben az alábbi Kiegészítő információk az uniós lakosok részére című részben olvashatsz.
10) KÖZÖSSÉGI HÁLÓZATOK/ONLINE KÖZÖSSÉGEK
Bizonyos Webhelyeken lehetővé tehetjük az Ön számára online közösségek elérését Információk, például üzenetek,
fényképek és videók megosztása céljából. Ilyen Információkat csak olyan személyekkel oszthat meg, akik a Webhely
Ön által történő elérésének joghatósága alatt elérték az alkoholfogyasztási korhatárt. Lehetővé tehetjük az Ön
számára azt is, hogy egyes Webhelyekről tartalmat tegyen közzé más közösségi hálózaton lévő profiljában. Ne
feledje, hogy a közösségi oldal adatvédelmi szabályzata lesz érvényes az Ön által az adott Webhelyen közzétett
vagy megadott bármely tartalomra. Továbbá, amikor tartalmat vagy kommunikációt tesz közzé vagy oszt meg a
Webhelyeinkről bármely harmadik fél közösségi hálózaton, akkor számunkra engedélyezi azt is, hogy Információkat
osszunk meg az adott harmadik fél közösségi hálózattal.
Nem áll lehetőségünkben az ilyen harmadik fél közösségi hálózatok szabályzatainak vagy feltételeinek ellenőrzése.
Például ahhoz, hogy ilyen információkat osszunk meg a Facebook oldallal, cookie-kat és/vagy API-kat kell
használnunk, hogy megkönnyítsük a Webhelyeink és a Facebook közötti kommunikációt. A cookie-kon és/vagy APIkon keresztül megosztott ilyen Információk ezt követően a Facebook Adatvédelmi szabályzatának hatálya alá
tartoznak, amely a https://www.facebook.com/full_data_use_policy címen érhető el. Következésképpen nem
tudunk felelősséget vállalni az Információja vagy tartalma harmadik fél közösségi hálózat általi felhasználásáért, és
az ilyen oldalakat a saját kockázatára használja.
11) HIVATKOZOTT WEBHELYEK
A Webhelyeink tartalmazhatnak hivatkozásokat olyan harmadik fél webhelyekre vagy alkalmazásokra, amelyeket
nem a Molson Coors felügyel, és amelyekre a jelen Adatvédelmi szabályzat nem vonatkozik. Ha Információkat küld

be bármilyen ilyen webhelyre, az Információira az adott hely adatvédelmi szabályzata lesz érvényes. Javasoljuk,
hogy figyelmesen olvassa el minden meglátogatott webhely vagy alkalmazás adatvédelmi szabályzatát. Nem
rendelkezünk felügyelettel a harmadik fél webhelyek felett és nem tartozunk felelősséggel az Ön által esetlegesen
ilyen webhelyre elküldött Információkért.
Vegye figyelembe, hogy ha Információkat ad meg részünkre közösségi oldalon keresztül vagy a Webhelyeinkre
hivatkozó közösségimédia-oldalon vesz részt, beleegyezik abba, hogy az Információit bármilyen okból felhasználjuk,
mintha azokat közvetlenül a Webhelyen keresztül adta volna meg részünkre.
12) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
A Webhelyeink részei olyan interaktív programok, amelyek speciális szolgáltatásokat kínálnak egy másik vállalattól,
például „kedvelés”vagy tartalom megosztása – ezeket a programokat gyakran widgetnek is nevezik. Lehetősége
lehet Információk, például e-mail címed megadására, widgeten keresztül végzett begyűjtéshez. A widgetek cookiekat is használhatnak és/vagy gyűjthetnek használati adatokat. A widgetek által gyűjtött információkra a widgetet
létrehozó vállalat adatvédelmi szabályzata az irányadó.
13) ADATVÉDELMI INFORMÁCIÓKÉRÉSEK, AZ INFORMÁCIÓID JAVÍTÁSA ÉS VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉG/LETILTÁS
A. Adatvédelmi információkérések
Ha bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a jelen Adatvédelmi szabályzattal kapcsolatban, vagy szeretné
megtekinteni,
frissíteni,
javítani
vagy
eltávolítani
bármely
Személyes
adatát
a
nyilvántartásunkban/nyilvántartásunkból, forduljon hozzánk az alábbi információk segítségével. Miután
megkaptuk az eltávolításra vonatkozó kérelmét, eltávolítjuk a Személyes adatait a nyilvántartásunkból, kivéve, ha
a Személyes adatai megőrzésére vonatkozó speciális jogi követelmény áll fenn. Azonban, ha a felfedést törvény írja
elő, dönthetünk úgy, hogy nem biztosítunk hozzáférést vagy lehetőséget javításra, amennyiben a hozzáférés
biztosításának terhe vagy költsége bármely adott esetben aránytalanul nagy lenne az egyén adatvédelmi
kockázatához képest, vagy ha mások jogai sérülnének a hozzáférés megadásával.
Molson Coors Brewing Company
1801 California Street, Suite 4600
Denver CO 80202 USA
E-mail: dataprotection@molsoncoors.com
Tartsa szem előtt, hogy az e-mail kommunikáció nem mindig biztonságos; ezért kérjük, hogy a nekünk küldött email-üzeneteiben nem adjon meg semmilyen érzékeny információt, ide értve a hitelkártya-információkat is.
Az esetlegesen kért törlések vagy módosítások lehet, hogy nem lépnek azonnal hatályba. Arra törekszünk, hogy a
kérésére az észszerűen lehetséges legrövidebb időn belül reagáljunk.
Kalifornia állam lakosai számára (vagy az alkalmazandó törvény által egyébként előírtak szerint) a rólad a Molson
Coors által harmadik felek előtt közvetlen üzletszerzés céljából az előző naptári év során felfedett minden
Személyes adatot tartalmazó lista kéréséhez küldjön írásos, aláírt kérelmet a Molson Coors részére postai úton a
fenti címre.
Az alkalmazandó uniós adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés biztosítása módjáról további információkat

olvashat az alábbi „Kiegészítő információk az uniós lakosok részére” szakaszban.
B. E-mail frissítések
Ha szeretné, hogy eltávolítsuk az e-mail-címed a nyilvántartásunkból, kövesse a tőlünk kapott e-mailekben
található leiratkozási utasításokat vagy kövesse a fenti A. alszakaszban leírt folyamatot.
C. Mobilmarketing (SMS és MMS) friss hírek
Ha úgy dönt, hogy csatlakozik egy mobilmarketing listához, fontos, hogy tisztában legyen vele, hogy jellemzően
üzenetek küldéséről van szó, és az SMS (szöveges) vagy MMS (multimédia) üzenetek fogadásához adatátviteli
költségek kapcsolódnak. Ezek eltérőek lehetnek a vezeték nélküli szolgáltatója és csomagja alapján. Érdeklődjön a
mobilszolgáltatódnál, hogy milyen díjak vannak érvényben, mielőtt feliratkozna mobileszközön keresztül küldött
frissítés hírekre. Ha a továbbiakban már nem szeretne üzeneteket kapni tőlünk a mobileszközödre, küldjön az
üzenetre válaszként egy „STOP” üzenetet (vagy egyéb üzenetet az adott esetnek megfelelően). A mobilüzenetek
fogadására és leállítására vonatkozó további információkért a mobilszolgáltatódhoz is fordulhat.
D. Helyalapú szolgáltatások
Ha korábban engedélyezte a számítógépe vagy mobileszköze számára, hogy helyinformációkat küldjön nekünk,
akkor lehet, hogy lehetősége lesz arra, hogy letiltsa az ilyen információk általunk történő további elérését, ha
módosítja a beállításokat a számítógépén vagy mobileszközén, vagy eltávolítja az Alkalmazást.
E. Push értesítések
Ha szeretne push értesítéseket kapni a mobileszközére, lásd a mobileszköz Beállításait.
F. Harmadik fél által készített elemzések
i.
Google Analytics: A Google Analytics és annak hirdetési szolgáltatási általunk történő használata
letiltásának
módjára
vonatkozó
további
információkat
lásd:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
és
http://www.google.com/safetycenter/tools/#manage-your-ads-preferences.
ii.
Quantcast: További információért és a Quantcast letiltásáért lásd az oldalukat:
https://www.quantcast.com/opt-out.
iii.
DAA leiratkozási oldal: A felhasználók leiratkozhatnak a további nyomkövető és célzott
hirdetésekről, ide értve a Google Analytics és a Quantcast szolgáltatást is a Digital Advertising
Alliance (DAA) leiratkozási oldalán és a Networking Advertising Initiatives (NAI) leiratkozási oldalán
a http://www.aboutads.info/choices/, illetve a http://www.networkadvertising.org/choices/
oldalon.
14) KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK AZ UNIÓS LAKOSOK RÉSZÉRE
A. A feldolgozás jogi alapja
A Személyes adatai mindennemű feldolgozása (azaz használata) számos jogi feltétel valamelyikén alapul.
Általánosságban ezek az alábbiak:

i.
ii.
iii.
iv.

A beleegyezése (például a Személyes adatokat feldolgozó cookie-k elhelyezéséhez vagy harmadik
fél partnereinktől származó marketingtevékenységhez);
Az Önnel fennálló szerződés teljesítése (pl. a fizetése feldolgozása vagy szállítási adatok a rendelése
teljesítéséhez);
Jogi kötelezettségnek való megfelelés (pl. amennyiben bíróság vagy adóhatóság előtt kell
információkat felfednünk); és
A jogos érdekeink, feltéve, hogy ezek nem írják felül az Ön alapvető jogait és szabadságjogait (pl.
amikor a saját közvetlen üzletszerzési tevékenységünket végezzük a meglévő előfizetőink körében,
amely kapcsán bármikor joga van a kihagyást kérni).

B. Uniós lakosok jogai
Az alkalmazandó jogszabályokra is tekintettel az unió lakosaként az alábbi jogok valamelyikével vagy mindegyikével
rendelkezhetsz a Személyes adataid kapcsán:
i.
ii.
iii.
iv.

v.
vi.
vii.
viii.
ix.

A Személyes adataid másolatának megszerzése, arra vonatkozó információkkal együtt, hogy
hogyan és milyen alapon történik az adott Személyes adataid feldolgozása;
A pontatlan Személyes adatok javítása (ide értve a nem teljes körű Személyes adatok kiegészítésére
vonatkozó jogot);
A Személyes adatai törlése (korlátozott körülmények között, amikor már nem szükségesek arra a
célra, amire gyűjtötték vagy feldolgozták azokat);
A Személyes adatai feldolgozása, amennyiben:
a. A Személyes adatai pontossága vitatott;
b. A feldolgozás törvénytelen, de ellenzi a Személyes adatai törlését;
c. Már nincs szükségünk a Személyes adatokra, de még szükség van rájuk adott esetben jogi
követelés megállapításához, gyakorlásához vagy megvédéséhez;
Az általunk jogos érdek alapján igazolt feldolgozás vitatása (szemben a beleegyezésén, vagy az
Önnel kötött szerződés végrehajtásán alapuló feldolgozással);
Közvetlen üzletszerzési anyagok általunk történő küldésének megakadályozása;
A Személyes adatai általunk történő feldolgozásába adott beleegyezése visszavonása (amennyiben
az ilyen feldolgozás a beleegyezésén alapult);
A kizárólag automatikus feldolgozáson vagy profilalkotáson alapuló döntések kifogásolása; és
Megfelelő garanciák megszerzése vagy azok másolatának megtekintése, amelyek értelmében a
Személyes adatai továbbításra kerülnek valamely harmadik országba vagy nemzetközi
szervezethez.

A fentieken túl jogosult panasz tételére a helyi felügyeleti hatóságnál (az Egyesült Királyságban például az ICO-nál).
Ezen jogokkal kapcsolatosan a 13. szakaszban megadott adatok használatával lépjen velünk kapcsolatba. Fontos,
hogy kérhetjük a személyazonossága igazolását, és fenntartjuk a jogot, hogy díjat számítsunk fel, amennyiben azt
a törvények megengedik, például, ha a kérése nyilvánvalóan megalapozatlan vagy túlzó. Arra törekszünk, hogy a
kéréseire az alkalmazandó időkereteken belül válaszoljunk.
C. Nemzetközi továbbítások uniós lakosok esetében
Fontos tudni, hogy a vállalatunk székhelye az Egyesült Államokban van, és a Személyes adatait rutinszerűen

továbbítjuk az Egyesült Államokba feldolgozásra és ott tároljuk azokat.
A belső továbbítás és a leányvállalatok, szolgáltatók vagy beszállítók alkalmazása tekintetében egyaránt, ha a
Személyes adatok továbbítása az Európai Gazdasági Térségen („EGT”) kívülre történik, lépéseket teszünk annak
biztosítására, hogy az információk ugyanolyan szintű védelmet kapnak, mintha az EGT területén belül maradtak
volna, ide értve adattovábbítási megállapodások kötését, az Európai Bizottság által elfogadott általános szerződési
feltételek alkalmazását vagy olyan tanúsítási rendszerek alkalmazását, mint például az EU-US Adatvédelmi pajzs.
Előfordulhat, hogy jogosult vagy megismerni azon mechanizmusok adatait, amelyek keretében az adataid
továbbításra kerülnek az EGT-n kívülre.
15) JELEN ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT VÁLTOZÁSAI
A Webhelyek Ön által való használata, és a Webhelyek további használata az Adatvédelmi szabályzat bármely
változását követően azt jelenti, hogy elfogadja az Adatvédelmi szabályzat felhasználási feltételeit. Ha nem fogadja
el a jelen Adatvédelmi szabályzat felhasználási feltételeit, akkor ne használja a Webhelyet vagy ne adjon meg
nekünk semmilyen Információt.
Időről időre frissíthetjük a jelen Adatvédelmi szabályzatot kiegészítések vagy módosítások közzétételével ezen az
oldalon, ezért javasoljuk, hogy időnként tekintse át a jelen Adatvédelmi szabályzatot.
Annak érdekében, hogy segítsük a változások nyomon követését, az alábbi két lépést tesszük meg: (i) jelezzük az
Adatvédelmi szabályzat utolsó frissítésének dátumát fent; (ii) amikor jelentős módosítást teszünk az Adatvédelmi
szabályzatban, szembetűnő értesítést jelenítünk meg az ilyen változásokról a Webhelyen a jelen Adatvédelmi
szabályzatra mutató hivatkozás mellett, vagy e-mailt küldünk minden olyan felhasználónak, akiről a Molson Coors
(vagy az adott üzleti egység) Személyes adatokkal rendelkezik. Ha a Webhelyet az esetlegesen módosított
Adatvédelmi szabályzat közzétételét követően használja, az a módosított szabályzat elfogadásának minősül, ezért
javasoljuk, hogy rendszeresen tekintse át az Adatvédelmi szabályzatot.

