A Molson Coors Beverage Company Adatvédelmi
szabályzata
Utolsó módosítás és hatályba lépés dátuma: 2020. január 1.

Bevezetés
A Molson Coors Beverage Company, annak leányvállalatai, működtető vállalatai és kapcsolt vállalkozásai,
valamint kapcsolt márkái, ügynökei, megbízott szolgáltatói és vállalati kapcsolt egységei, amelyek a nevünkben
járnak el (a továbbiakban: „Molson Coors”, „mi”, „minket” vagy „miénk”) értékeli és tiszteletben tartja minden
egyén személyes adatait. A jelen Adatvédelmi szabályzatot azért bocsátjuk rendelkezésre, hogy Ön
megismerje, hogyan gyűjtjük be, használjuk fel, továbbítjuk, tesszük közzé és tároljuk adatait (az alábbiakban
meghatározottak szerint).
Javasoljuk, hogy olvassa el a teljes Adatvédelmi szabályzatot, hogy megismerje a gyakorlatainkat. Az alábbi
fejlécekre kattintva adott témakörökre ugorhat:
AZ ALKOHOLFOGYASZTÁSI KORHATÁR FELETTI SZEMÉLYEK HOZZÁFÉRÉSÉNEK KORLÁTOZÁSA
MIRE VONATKOZIK A JELEN ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT?
AZ ADATOK GYŰJTÉSE, FELHASZNÁLÁSA ÉS KÖZZÉTÉTELE
NYOMKÖVETÉSI TECHNOLÓGIÁK
AZ ADATOK MEGOSZTÁSA/KÖZZÉTÉTELE HARMADIK FELEK ELŐTT
AZ ADATOK BIZTONSÁGA ÉS TÁROLÁSA
HARMADIK FELEK ALKALMAZÁSAI/WEBHELYEI
ADATVÉDELMI INFORMÁCIÓKÉRÉSEK ÉS AZ INFORMÁCIÓK JAVÍTÁSA
JELEN ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT VÁLTOZÁSAI
EURÓPAI UNIÓS LAKOSOKNAK SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS
KALIFORNIAI LAKOSOKNAK SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS
1) AZ ALKOHOLFOGYASZTÁSI KORHATÁR FELETTI SZEMÉLYEK HOZZÁFÉRÉSÉNEK KORLÁTOZÁSA
A MOLSON COORS WEBHELYEK ÉS HIRDETÉSI ANYAGOK KIZÁRÓLAG AZ ALKOHOLFOGYASZTÁSI
KORHATÁRT BETÖLTÖTT SZEMÉLYEK SZÁMÁRA KÉSZÜLTEK, 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.
AZ ALKOHOLFOGYASZTÁSI KORHATÁRT BE NEM TÖLTÖTT SZEMÉLYEKTŐL INFORMÁCIÓT SZÁNDÉKOSAN
NEM GYŰJTÜNK. 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 A JELEN ADATVÉDELMI SZABÁLYZATOT MEGSZEGVE HOZZÁFÉRÉST
NYERVE, KÉRJÜK, HALADÉKTALANUL LÉPJEN VELÜNK KAPCSOLATBA, HOGY ELTÁVOLÍTHASSUK A SZÓBAN
FORGÓ INFORMÁCIÓKAT.
2) MIRE VONATKOZIK A JELEN ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT?
Ez az Adatvédelmi szabályzat bemutatja a velünk és webhelyeinkkel, termékeinkkel és szolgáltatásainkkal,

például weboldalainkkal, az általunk kezelt közösségi oldalakkal és promóciós oldalakkal, a widgetekkel,
mobiloldalakkal és alkalmazásokkal, jutalomprogramjainkkal, blogjainkkal interaktív alkalmazásainkkal, chat
botjainkkal, az általunk Önnek küldött e-mailjeinkkel és szöveges üzeneteinkkel (SMS és MMS), valamint egyéb
interaktív funkciókkal (ezek mindegyike egy adott „webhely” vagy együttesen „webhelyek”), harmadik fél
webhelyeken található online hirdetéseinkkel, valamint információszerzési forrásként használt
beszállítókkal/forrásokkal kapcsolatba lépő személyektől származó információkkal kapcsolatos
gyakorlatainkat.
Nem vonatkozik az általunk munkaadói minőségünkben megszerzett információkra. Az arra vonatkozó
információért, hogy a Molson Coors hogyan dolgozza fel az adatait, ha állásra jelentkezik hozzánk, tekintse
meg az állásra való jelentkezéskor rendelkezésre bocsátott, különálló nyilatkozatunkat a tisztességes
feldolgozásról.
3) AZ ADATOK GYŰJTÉSE, FELHASZNÁLÁSA ÉS KÖZZÉTÉTELE
A Molson Coors az Önre vonatkozó személyes adatokat a velünk való kapcsolatba lépés módjának
függvényében többféleképp gyűjti. A gyakori tevékenységeket tartalmazó következő, nem teljes körű lista
példákat mutat be az Öntől és Önről gyűjtött különböző típusú információkra vonatkozóan (együttesen:
„információ”):
Háttér

Információ típusa

Gyűjtés és felhasználás elsődleges
célja

Kapcsolat az
ügyfélszolgálattal,
kérdésfeltevés,
illetve a velünk
való
kommunikáció
egyéb formái

Kapcsolattartási információk (pl. név, lakcím
vagy fizikai cím, e-mail-cím, telefonszám és
mobiltelefonszám).

Kérdései fogadása és
megválaszolása, valamint a
visszajelzéseire, illetve problémáira
való reagálás törvényes érdekünk.

Néhány weboldalunk élő és automatizált
csevegőrendszereket vagy „chatbotokat”
alkalmaz, amelyeken keresztül kapcsolatba
léphetünk az ügyféllel, segíthetjük az
ügyfeleket a termékek és szolgáltatások
vásárlásában, valamint sokféle kérdést
megválaszolhatunk. Amikor chatbotjainkkal
kommunikál, a válaszadáshoz begyűjtjük az Ön
által elküldött tartalmakat. A chatbotjaink
használatára vonatkozó további
tájékoztatásért látogasson el a Felhasználási
feltételek felületre.

Feliratkozás
promóciós
kommunikációk
fogadására

Kapcsolattartási információk (pl. név, lakcím
vagy fizikai cím, e-mail-cím, telefonszám és
mobiltelefonszám);

Az új termékekkel,
rendezvényekkel és promóciókkal
kapcsolatos információkat azon
személyekkel osztjuk meg, akik
feliratkoztak az ilyen jellegű
információk fogadására. Törvényes
érdekünk továbbá a termékeinkre,
illetve szolgáltatásainkra vonatkozó
információk megosztása.

Árurendelés

Kapcsolattartási információk (pl. név, lakcím

Adatait a rendelései teljesítésére és

vagy fizikai cím, e-mail-cím, telefonszám és
mobiltelefonszám);

tranzakciói/fizetései feldolgozására
vonatkozó szerződés
végrehajtásához használjuk fel.

Számlázási és szállítási információk (pl.
bankkártya/hitelkártya száma, lejárat dátuma,
CVV-kód, számlázási és szállítási címek,
valamint kapcsolattartási információk).
Fiókregisztráció

Kapcsolatba lépés
velünk a közösségi
oldalakon

Kapcsolattartási információk (pl. név, lakcím
vagy fizikai cím, e-mail-cím, telefonszám és
mobiltelefonszám);
A webhelyek eléréséhez használt
felhasználónév és jelszavak, ideértve a
közösségi oldalak platformjain végzett
hitelesítést.

Törvényes érdekünkben áll az Ön
fiókjának adminisztrálása és a
fiókhoz kapcsolódó funkciók
rendelkezésre bocsátása. A fiókok
az egyszerű kifizetéshez, valamint
beállításai és tranzakciós
előzményei mentésére
használhatók.

Közösségioldal-fiókadatok (pl. felhasználónév
és jelszavak, profilképek és egyéb képek,
amelyeket elérhetővé tesz felhasználó által
létrehozott tartalomként).

Törvényes érdekünk, hogy az
ügyfeleknek lehetőséget
biztosítsunk a közösségi oldalakon
való élérésünkre.
Törvényes érdekünk továbbá, hogy
megismerjük az ügyfeleink
márkáinkról és termékeinkről
szerzett benyomását, hogy a
követőink számára testreszabott
tartalmakat hozzunk létre, hogy
megismerjük az iparági trendeket,
hogy javítsuk az ügyfélélményt,
valamint hogy olyan termékeket
fejlesszünk, amelyek követőink
érdekeit szolgálhatják.

Nevezés egy
promócióra,
nyereményjátékra,
versenyre, illetve
más különleges
ajánlatra

Felmérés
kitöltése, illetve
személyes adatok
önkéntes

Kapcsolattartási információk (pl. név, lakcím
vagy fizikai cím, e-mail-cím, telefonszám és
mobiltelefonszám);
Kormányzati azonosító számok (ide tartozhat,
amennyiben Ön 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)).
Demográfiai információk, ideértve a születési
dátumot, nemet, érdeklődési kört, államot,
irányítószámot, időzónát, országot és nyelvet;
Preferenciák, vásárlási szokások és az

Törvényes érdekünkben áll a
nyereményjátékok, versenyek és
különleges ajánlatok működtetése,
ideértve az Ön tájékoztatását,
amennyiben kisorsolták. Néhány
esetben törvény is kötelez
bennünket, hogy információt
gyűjtsünk a nyereményjátékainkba
benevező személyekről, ezen
törvények betartása pedig
törvényes érdekünk.
Törvényes érdekünk, hogy
megértsük felhasználóinkat, és
hogy személyre szabott
szolgáltatást biztosítsunk nekik.

szolgáltatása

Kapcsolatba lépés
webhelyeinken
keresztül, emailben és/vagy
online hirdetések
által

életstílusra vonatkozó egyéb információk,
ideértve a termék-kívánságlistákat, a
megrendelési előzményeket, a
marketingpreferenciákat és a mobiltelefonszolgáltatót.

Keresési lekérdezések, alkalmazások
használatára vonatkozó adatok;
Szerver-naplófájl helye, internetszolgáltató,
mobil- vagy egyéb eszközazonosító (pl. UDID
és MEID), közvetítő eszközök vagy IP-címek;
Cookie-kon, címkéken, pixeleken, átlátszó
pixeleken, webes jelzőkön és egyéb hasonló
technológiákon keresztül gyűjtött információk;
Hivatkozó és kilépési weboldalak/URL-címek
(ideértve az átkattintási URL-címeket és
pixelcímkéket is);
Böngésző- és készülékinformációk (ideértve a
platformot és verziót);
Földrajzi elhelyezkedésre vonatkozó
információk, például az Ön pontos vagy
megközelítő tartózkodási helye.

Webhelyeink javítása érdekében
törvényes érdekünkben áll
megtudni, Ön hogyan lép velük
kapcsolatba, valamint törvényes
érdekünk az Ön preferenciáinak és
érdeklődési körének megismerése
is, hogy az Önnek kiválasztott
ajánlataink a lehető
leghasznosabbak legyenek.
Törvényes érdekünk a visszaélések
észlelése és megelőzése.
Törvényes érdekünk, hogy
megértsük felhasználóinkat, és
hogy személyre szabott
szolgáltatást biztosítsunk nekik.
Néhány esetben az adatok
felhasználása az Ön
beleegyezésével történik, például
amikor webhelyeinken a cookie-k
alkalmazásával kapcsolatban kérjük
beleegyezését.
Webhelyeink javítása érdekében
törvényes érdekünkben áll
megtudni, Ön hogyan lép velük
kapcsolatba, valamint törvényes
érdekünk az Ön preferenciáinak és
érdeklődési körének megismerése
is, hogy az Önnek kiválasztott
ajánlataink a lehető
leghasznosabbak legyenek.
Törvényes érdekünk hálózataink és
a webhelyeinkre látogatók nyomon
követése. Törvényes érdekünk a
visszaélések észlelése és
megelőzése.

Bár a fenti táblázat az általunk gyűjtött információkra vonatkozó példákat ismertet, elsődleges célunk pedig
az ilyen jellegű információk gyűjtése, sok esetben nemcsak egy törvényes érdekünk van. Ha például online
rendelést tölt ki, a fizetésre és szállításra vonatkozó adatait az Önnel fennálló szerződés végrehajtása céljából
gyűjtjük (pl. a rendelés feldolgozására és teljesítésére vonatkozóan), azonban ezen információk gyűjtése során
törvényes érdekünk az is, hogy a tranzakció teljesítését követően megőrizzük adatait, és ezáltal gyorsan és
egyszerűen megválaszolhassuk a rendeléssel kapcsolatos kérdéseit. Ennek eredményeképp adatai gyűjtése és
feldolgozása eltérő összefüggések alapján történik: (i) az Ön beleegyezése (pl. cookie-k elhelyezése vagy
marketing céljából); (ii) az Önnel fennálló szerződés teljesítése (pl. az Ön által igényelt termékek és
szolgáltatások biztosításához); (iii) jogi kötelezettségeknek való megfelelés (pl. amennyiben bíróság vagy

adóhatóság előtt kell információkat közzétennünk); és/vagy (iv) üzletvitelünkhöz kapcsolódó törvényes
érdekeink.
Amennyiben bármely információ „személyes adatnak” minősül a helyi törvények értelmében, akkor ekként
kezeljük az adott információt, és biztosítjuk, hogy az ilyen adat általunk történő kezelése megfeleljen minden
alkalmazandó adatvédelmi törvénynek. Amennyiben az alkalmazandó jog engedélyezi, az Ön által nekünk
közvetlenül szolgáltatott információk kombinálhatók más információval, amelyeket más csatornákon
keresztül ad meg nekünk, amely nyilvánosan elérhető, vagy amelyet más módon szerzünk meg harmadik
felektől.
A. Az információk gyűjtésének módjai: A Molson Coors az alábbiaktól gyűjthet információkat:
• Öntől (olyan információk, mint például 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, ideértve a több eszközön keresztüli nyomkövetést (pl.
szolgáltatásifájl-naplók, IP-cím, cookie-k, címkék, pixelek, átlátszó pixelek, gifek, 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 (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, ideértve, de nem kizárólagosan az
Adobe Flash helyben tárolt objektum (Local Stored Objects), Quantcast elemeket);
• Egyéb források (pl. nyilvános adatbázisok; közös marketingpartnerek, közösségioldal-platformok,
azon emberek, akikkel kapcsolatban van közösségi oldalakon, nyilvános fórumokon, és egyéb
harmadik felektől).
B. Az információk felhasználásának módjai: Az alkalmazandó törvények által megengedett mértékben a
Molson Coors felhasználhatja az Ön információit az alábbi célokra:
• Az Ön azonosítása, amikor webhelyeinkre látogat;
• Adminisztratív információk küldése Önnek, például a Webhelyekre, a használati feltételeink és
szabályzataink változásaira vonatkozó információk.
• A webhelyeink bármelyikén lévő fiókja kezelése, ideértve a jutalomprogramokat,
nyereménysorsolásokat és versenyeket, amelyekre benevez, és ideértve az eredményekre
vonatkozó tájékoztatását is.
o Tájékoztatjuk, hogy egyes promóciókra kiegészítő szabályok is vonatkoznak, amelyek
további információkat tartalmazhatnak az információi felhasználására és közzétételére
vonatkozóan;

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Az Ön által kért Molson Coors marketingkommunikációk és friss hírek küldése az Ön számára (pl.
e-mailek, push értesítések, SMS- és MMS-üzenetek);
Testreszabott vagy célzott hirdetések az Ön számára;
Tranzakciós e-mail-üzenetek küldése az Ön számára a webhelyeinken tett vásárlások alapján,
ideértve a megrendelések visszaigazolását és a kosárban hagyott termékekre vonatkozó emaileket;
Az Ön rendelésének teljesítése és a tranzakciók/fizetések feldolgozása;
Ügyféltámogatás biztosítása és válaszadás a kérdéseire, valamint a kérések teljesítése;
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;
Marketingkutatás és -elemzés végzése
A webhelyeinken tapasztalt felhasználói élményei személyre szabása, ideértve a tartózkodási
helyén, múltbeli vásárlásain, érdeklődési körén, valamint az eszközökön és webhelyeken keresztül
gyűjtött információkon alapuló tartalom megjelenítését;
Termékeink, szolgáltatásaink, webhelyeink, tartalmaink, hirdetéseink és promócióink
diagnosztizálása, javítása és továbbfejlesztése;
Az alkalmazandó jogi követelményeknek való megfelelés és azok érvényesítése, ideértve a
tartózkodási helye szerinti országon kívüli törvényeknek való megfelelést is;
Válaszadás kormányzati hatóságok kéréseire, ideértve a tartózkodási helye szerinti országon
kívülieket is;
Információinak 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
számítógépén vagy más mobileszközén a Webhelyek vagy az internet elérésekor elhelyezett szöveges fájl.
Ezek a technológiák lehetővé teszik számunkra, hogy információkat gyűjtsünk az Ön webhelyeinkkel és
hirdetéseinkkel kapcsolatban végzett tevékenységéről. Ilyen információk lehetnek például, de nem
kizárólagosan: demográfiai információk, böngésző típusa, IP-cím, megtekintett oldalak, elvégzett tevékenység
és a látogatása időzítése.
Webhelyeinken különböző típusú cookie-kat használhatunk különböző célokra. Ezek elnevezései: szükséges
cookie-k, funkciókkal kapcsolatos cookie-k és hirdetési cookie-k. Előfordulhat, hogy egyes cookie-kat külső
harmadik fél biztosít, hogy további funkciókat kínáljon a Webhelyeinken, és ezek az alábbiakban felsorolásra
kerülnek. Az egyes nyomkövetési mechanizmusok alkalmazását bármikor letilthatja. Azonban előfordulhat,
hogy az ilyen cookie-k letiltásával nem fog tudni használni bizonyos szolgáltatásokat vagy nem tudja teljes
mértékben kiaknázni a webhelyeinken kínált összes lehetőséget.
•

Szükséges cookie-k
Ezek a cookie-k a jelen webhely alapfunkcióinak működéséhez, például a biztonságos
bejelentkezéshez, illetve a rendelési állapot megjegyzéséhez szükségesek. Amennyiben a szükséges
cookie-k használatába nem egyezik bele, webhelyeinket nem fogja tudni használni.

•

Funkciókkal kapcsolatos cookie-k
Ezek a cookie-k teszik lehetővé az Ön webhelyhasználatának elemzését, hogy teljesítményünket
értékelhessük és javíthassuk. A jelen webhely által nyújtott ügyfélélmény javítására is felhasználhatók.
Például a bejelentkezési adatainak megjegyzése, bevásárlókosara tartalmának mentése, illetve a
webhelyünk használatára vonatkozó információk.

•

Hirdetési cookie-k
Ezek a cookie-k az Ön számára leginkább releváns hirdetések mutatására szolgálnak. Ezeket az
információkat megoszthatjuk hirdetőinkkel, illetve az Ön érdeklődési körének jobb megismerésére is
felhasználhatjuk. A hirdetési cookie-k például felhasználhatók az adatok hirdetőinkkel való
megosztására, hogy Ön relevánsabb hirdetéseket láthasson, egyes oldalakat megoszthasson közösségi
oldalakon, illetve megjegyzéseket tehessen webhelyünkön.

A Molson Coors, az általunk megbízhatónak tartott kereskedők/szolgáltatók, valamint az engedélyezett
harmadik felek szintén hirdethetik a termékeinket harmadik fél webhelyein. A harmadik félhez tartozó
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 félhez tartozó webhelyek adatvédelmi szabályzatát,
hogy megismerje a nyomkövetési tevékenységüket, ha van olyan.
B. Cookie-k a böngészőjében. Amikor a webhelyeinkre látogat, a vonatkozó adatvédelmi törvények
értelmében automatikusan gyűjtünk cookie-kat és egyéb információkat. Jelenleg részt veszünk harmadik fél
hirdetési hálózatokban és harmadik fél cookie-kat használunk a fentiekben bemutatottak szerint, hogy
nyomon kövessük a webhelyeink forgalmát.
A böngésző beállításaiban ezen kívül 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. Olvassa el a böngészője
Súgó részében található utasításokat, hogy többet tudjon meg a cookie-król és egyéb nyomkövető
eszközökről, és azok használatának kezeléséről. Ha egy másik számítógépet vagy böngészőt használ, akkor
meg kell ismételnie a cookie-k elutasításának vagy törlésének folyamatát. A cookie-kra vonatkozó további
információért – ideértve az internetes böngésző cookie-k elutasítására történő beállítását – látogasson el a
www.allaboutcookies.org oldalra.
C. Hirdetések nyomon követése. Egyes eszközök lehetővé tehetik a hirdetések nyomon követésének
korlátozását. Tekintse meg a számítógépe vagy eszköze beállításait arra vonatkozó információkért, hogy
hogyan lehet letiltani a hirdetések nyomon követését.
D. Ne kövess! kérések. Bár egyes böngészők rendelkeznek „Ne kövess!” (Do not track) funkcióval, mivel
ezek a funkciók egyelőre nem egységesek, jelenleg nem ismerjük fel a böngészőalapú „Ne kövess!” kéréseket.

5) AZ ADATOK MEGOSZTÁSA/KÖZZÉTÉTELE HARMADIK FELEK ELŐTT
Időnként a Molson Coors bizonyos információkat (pl. megbízható szállítók és szolgáltatók) harmadik felek vagy
a vállalat-/márkacsaládunkon belüli egységek rendelkezésére bocsáthat. Információit ezen harmadik felekkel
és kapcsolódó egységekkel csak a jelen Adatvédelmi szabályzatban bemutatott módokon és a vonatkozó

törvényekkel összhangban osztjuk meg.
•
•

•

•
•

•

•
•

Kapcsolt vállalkozások. Információkat osztunk meg vállalati kapcsolt egységeinkkel (pl.
anyavállalatunkkal, testvérvállalatainkkal, leányvállalatainkkal, vegyesvállalatainkkal, illetve más,
közös irányítás alatt álló vállalatainkkal és márkáinkkal).
Marketingpartnerek. Információkat osztunk meg a minket segítő 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.
Szállítók/szolgáltatók. Információkat osztunk meg azokkal a szállítókkal/szolgáltatókkal, akik
segítenek minket az egyes üzleti tevékenységekben, többek között a hitelkártya-tranzakciók
feldolgozásában, a promóciók lebonyolításában, az Ön rendeléseinek teljesítésében és szállításában,
webhelyeink műveleteinek támogatásában, ügyfélszolgálat nyújtásában (pl. telefonon, online vagy
chatbotokon keresztül), valamint az e-mailes kommunikációk kiküldésében.
Vállalati változás. Információt oszthatunk meg egy-egy vállalati változás, többek között fúzió,
felvásárlás vagy eszközök értékesítése kapcsán, például a tervezési és tárgyalási fázisok során.
Harmadik fél partnerek. Harmadik fél partnereinkkel versenyeket, nyereményjátékokat és egyéb
promóciókat kínálhatunk. Amennyiben úgy dönt, benevez egy harmadik fél által szponzorált
versenyre, nyereményjátékra vagy promócióra, az Ön által megadott adatokhoz mi és ők is hozzáférést
kapnak. A jelen Adatvédelmi szabályzat nem tér ki arra, ők hogyan dolgozzák fel ezeket az
információkat. Olyan egyéb harmadik fél partnerekkel is megosztunk információkat, akikkel
kapcsolatba kerülünk (pl. közös marketingkampányok, sportszövetségek). Az ilyen megosztás céljától
függően az ilyen partnerrel történő megosztást megelőzően a Molson Coors felkínálhatja az Ön
számára a választási lehetőséget, hogy az ilyen információk megoszthatók-e. Az információk harmadik
fél partner általi ezt követő felhasználására az adott partner saját adatvédelmi gyakorlata és
szabályzata érvényes.
Nyilvános. Webhelyeink közül néhány engedélyezi az Ön számára, hogy közösségi oldalainkon,
blogjainkon és hasonló platformjainkon tevékenységet végezzen, illetve tartalmakat tegyen közzé.
Amikor közösségi oldalak platformjain vagy egyéb nyilvános platformokon tesz valamit közzé, az Ön
által megosztott információk más felhasználók számára is láthatók, és azokat más felhasználók
elolvashatják, gyűjthetik vagy felhasználhatják. Például, ha egy közösségi oldalon megadja a nevét,
korát és címét, akkor ezek az információk nyilvános információk. Ne feledje, hogy a közösségi oldal
adatvédelmi szabályzata lesz érvényes az Ön által az adott Webhelyen közzétett vagy megadott
bármely tartalomra.
Az Ön beleegyezését igénylő egyéb közlemények. Megkérdezhetjük Öntől, hogy adatait szeretné-e
megosztani a jelen Adatvédelmi szabályzatban nem szereplő harmadik felekkel, és ehhez előzetes
formális beleegyezését kérjük.
Az Ön beleegyezését nem igénylő egyéb közlemények. Információt tehetünk közzé a törvényekben
előírt módon, például kormányzati információkérés kapcsán, illetve idézésnek, jótállásnak, bírósági
határozatnak vagy hasonló jogi eljárásnak való megfelelés érdekében. Adatait akkor is megoszthatjuk,
amikor jóhiszeműen úgy véljük, hogy a közzététel szükséges a jogainak védelme, a biztonságunk vagy
mások biztonságának védelme, lehetséges illegális tevékenységek, feltételezett csalás vagy a
szabályzataink megsértésének kivizsgálása és megelőzése, illetve azok ellen való fellépés érdekében.

6) VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS LETILTÁS
A. E-mailek. E-mail-címeit e-mailek, hírlevelek, felmérések, ajánlatok és más promóciós anyagok,
valamint harmadik felektől származó célzott ajánlatok küldésére használhatjuk fel. A promóciós emailek fogadását a tőlünk kapott e-mailekben foglalt leiratkozási utasítások végrehajtásával,
illetve úgy állíthatja le, ha felveszi velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségek egyikén.

B. Mobilmarketing (SMS és MMS) friss hírek. Márkáinkkal és promócióinkkal kapcsolatban, illetve
egyéb jogos célból szöveges üzeneteket küldhetünk Önnek. Ha úgy dönt, hogy csatlakozik egy
mobilmarketing listához vagy szövegesüzenet-küldő programot használ velünk, az SMS (szöveges)
vagy MMS (multimédia) üzenetek fogadásához jellemzően üzenetküldési és adatátviteli költségek
kapcsolódnak. Ezek eltérőek lehetnek a vezeték nélküli szolgáltatója és csomagja alapján. A
vonatkozó költségek megállapításához forduljon mobilszolgáltatójához. Ha a továbbiakban már
nem szeretne üzeneteket kapni tőlünk a mobileszközére, küldjön az üzenetre válaszként egy
„STOP” üzenetet (vagy egyéb üzenetet az utasításnak megfelelően). A mobilüzenetek fogadására
és leállítására vonatkozó további információkért a mobilszolgáltatódhoz is fordulhat.
C. Helyalapú szolgáltatások. Ha számítógépén vagy mobileszközén korábban engedélyezte a
helyadatok megosztását, lehetősége lehet ezek további megosztására, ha módosítja a
beállításokat a számítógépén vagy mobileszközén, illetve ha eltávolítja az alkalmazást. Előzetes
beleegyezése nélkül nem használjuk fel pontos helyadatait, amelyeket közvetlenül mi, illetve
szolgáltatóink vagy médiapartnereink szereznek be.
D. Push értesítések. Ha szeretne push értesítéseket kapni a mobileszközére, tekintse meg
mobileszköze beállításait.
E. Harmadik fél által készített elemzések.
o Google Analytics: A Google Analytics és hirdetési szolgáltatásainak általunk történő
használatát úgy tilthatja le, ha ellátogat a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout és a
http://www.google.com/safetycenter/tools/#manage-your-ads-preferences weboldalra.
o Quantcast:
További
információért
és
a
Quantcast
letiltásáért
lásd
a
https://www.quantcast.com/opt-outhttps://www.quantcast.com/opt-out weboldalt.
o DAA leiratkozási oldal: A felhasználók leiratkozhatnak a további nyomkövető és célzott
hirdetésekről, ideértve a Google Analytics és a Quantcast szolgáltatást is a Digital Advertising
Alliance („DAA”) leiratkozási oldalán és a Networking Advertising Initiatives („NAI”) leiratkozási
oldalán: http://www.aboutads.info/choices/ és http://www.networkadvertising.org/choices/.
7) AZ ADATOK BIZTONSÁGA ÉS TÁROLÁSA
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 információi nincsenek biztonságban, forduljon hozzánk
azonnal az alábbi elérhetőségek egyikén. Amennyiben törvény kötelez minket, hogy személyes adatainak
megsértéséről tájékoztassuk, Önt elektronikus úton, írásban, illetve telefonon értesíthetjük, ha azt a törvény
engedélyezi.
Információit addig őrizzük meg, amíg az észszerűen szükséges azon célokra, amelyekre a gyűjtésük történt, a
jelen értesítésben bemutatottak szerint. Bizonyos esetekben adatait hosszabb ideig is megőrizhetjük, például
ha ezt jogi, szabályozói, adóügyi vagy számviteli követelmények miatt kell megtennünk.
8) HARMADIK FELEK ALKALMAZÁSAI/WEBHELYEI
A. Közösségi hálózatok/online közösségek
Bizonyos webhelyeken lehetővé tehetjük az Ön számára online közösségek elérését információk, például
üzenetek, fényképek és videók megosztása céljából. Lehetővé tehetjük az Ön számára azt is, hogy egyes
Webhelyekről tartalmat tegyen közzé más közösségi hálózaton lévő profiljában. Nem áll lehetőségünkben az
ilyen harmadik fél közösségi hálózatok szabályzatainak vagy feltételeinek ellenőrzése. Például ahhoz, hogy
ilyen információkat osszunk meg a Facebookkal, cookie-kat és/vagy API-kat kell használnunk, hogy

megkönnyítsük a webhelyeink és a Facebook közötti kommunikációt. A cookie-kon és/vagy API-kon 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 Ön információinak és tartalmainak harmadik fél közösségi oldal által való
felhasználásáért, és az ilyen oldalakat a saját kockázatára használja.
B. 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 bármilyen ilyen webhelyre vagy alkalmazásba, 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.
C. Tranzakciók
Bizonyos esetekben harmadik fél fizetési szolgáltatást használhatunk a webhelyeken keresztül tett vásárlások
feldolgozásához, ideértve, de nem kizárólagosan a foglalási oldalakat, a kereskedelmi promóciós oldalakat és
az 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 által való
felhasználása vagy közzététele felett, és azért nem tartozunk felelősséggel.
D. Widgetek és interaktív alkalmazások
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-címe vagy telefonszáma megadására widgeten keresztül végzett
begyűjtéshez. A widgetek cookie-kat is használhatnak és/vagy gyűjthetnek használati adatokat. A widgetek
által gyűjtött információkra a widgetet létrehozó vállalat adatvédelmi szabályzata az irányadó.
9) ADATVÉDELMI INFORMÁCIÓKÉRÉSEK ÉS AZ INFORMÁCIÓK JAVÍTÁSA
Ha bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a jelen Adatvédelmi szabályzattal kapcsolatban, vagy szeretné
megtekinteni,
frissíteni,
javítani
vagy
eltávolítani
bármely
információját
a
nyilvántartásunkban/nyilvántartásunkból, forduljon hozzánk az alábbi elérhetőségek egyikén. Miután
megkaptuk az eltávolításra vonatkozó kérelmét, eltávolítjuk az információit a nyilvántartásunkból, kivéve ha
az információi megőrzésére vonatkozó speciális jogi követelmény/törvényes érdekünk áll fenn. Azonban, ha a
közzétételt 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. Az
esetlegesen kért törlések vagy módosítások lehet, hogy nem lépnek azonnal hatályba. Arra törekszünk, hogy
a kérésére az észszerűen lehetséges legrövidebb időn belül reagáljunk.
Molson Coors Beverage Company
250 S. Wacker Drive
Chicago, IL 60606 USA
Díjmentes telefonszám: 1-866-294-9302
E-mail: dataprotection@molsoncoors.com
https://molsoncoors.ethicspointvp.com/custom/molsoncoors/forms/data/form_data.asp

Tartsa szem előtt, hogy az e-mailes kommunikáció nem mindig biztonságos; ezért kérjük, hogy a nekünk
küldött e-mail-üzeneteiben ne adjon meg semmilyen kényes információt, ideértve a hitelkártya-információkat
is.
Az alkalmazandó európai uniós adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés biztosításának módjáról további
információkat olvashat az alábbi „Európai Uniós lakosoknak szóló tájékoztatás” szakaszban.
10) 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.
Ezenfelül 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) információkkal rendelkezik. Bizonyos helyzetekben emailben tájékoztathatjuk Önt az új Adatvédelmi szabályzatról. 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.
11) EURÓPAI UNIÓS LAKOSOKNAK SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS
A. A feldolgozás jogi alapja Információi mindennemű feldolgozása (azaz gyűjtése és használata) számos
jogi feltétel valamelyikén alapul. Ezek általában a következőket foglalják magukba:
•
•
•
•

Az Ön beleegyezése (például információt feldolgozó cookie-k elhelyezéséhez vagy a tőlünk érkező
marketingkommunikációk fogadásához);
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
közzétennünk); és
Törvényes érdekeink, amennyiben azok nem írják felül az Ön alapvető jogait és szabadságjogait (például
amikor webhelyünk, termékeink és szolgáltatásaink javításához kutatásokat és elemzéseket végzünk).

B. Az Európai Unió lakosainak jogai. A vonatkozó törvény érelmében, ha Ön az EU területén lakik, az
információival kapcsolatban bizonyos jogok illethetik meg. Ezek a jogok többek között a következőkre
terjedhetnek ki:
•
•
•

Információi másolatának, valamint ezen információk feldolgozásának módjára és alapjára vonatkozó
információk megszerzése;
A pontatlan információk javítása (ideértve a nem teljes körű információk kiegészítésére vonatkozó
jogot);
Információi törlése (korlátozott körülmények között, amikor már nem szükségesek arra a célra, amire
gyűjtötték vagy feldolgozták azokat);

•

•
•
•
•
•

Információi feldolgozása, amennyiben:
o Információi pontossága vitatott;
o A feldolgozás törvénytelen, de Ön ellenzi az információk törlését;
o Nekünk már nincs szükségünk az információkra, 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;
Információi általunk történő feldolgozásába adott beleegyezésének 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
információi továbbításra kerülnek valamely harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez.

A fentieken túl jogosult panasz tételére a helyi felügyeleti hatóságnál (az Egyesült Királyságban például az ICOnál).
Jogai gyakorlásához vegye fel velünk a kapcsolatot a fenti elérhetőségek egyikén. A fent említetteknek
megfelelően szükségünk lesz a személyazonosságát igazoló okmányra, amelyet ellenőrzünk is. Ezenfelül
fenntartjuk a jogot, hogy amennyiben azt a törvény engedélyezi, díjat szabjunk ki, ha például az Ön kérelme
egyértelműen túlzó vagy megalapozatlan. Végül pedig a kérelmeire az alkalmazandó időkereteken belül, a
vonatkozó szabályozásokkal összhangban válaszolunk.
C. Nemzetközi továbbítások Európai Uniós lakosok esetében
Tájékoztatjuk, hogy a Molson Coors székhelye az Egyesült Államokban található, és más országokban pedig
vállalati irodái vannak. Információi a feldogozásukhoz az Egyesült Államokba kerülnek továbbításra, és ott
lesznek tárolva. Amennyiben információit elküldi nekünk, úgy beleegyezik abba is, hogy az információkat az
Ön tartózkodási helye szerinti országtól eltérő országba, például az Egyesült Államokba továbbítsák, valamint
ott tárolják és dolgozzák fel.
Ezenfelül 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. Előfordulhat, hogy ezen országok
adatvédelmi törvényei az Ön tartózkodási helye szerinti ország törvényeinél megengedőbbek. A Molson Coors
lépéseket tesz az Ön információinak védelme érdekében, és ezért az Ön tartózkodási helye szerinti országban
hatályos törvényeknek megfelelő adatvédelmi irányelveket és biztonsági intézkedéseket alkalmaz.
A belső továbbítás és a leányvállalatok, szolgáltatók, illetve beszállítók alkalmazása tekintetében egyaránt, ha
az információk továbbítása az Európai Gazdasági Térségen („EEA”) kívülre történik, adattovábbítási
megállapodásokat kötünk, alkalmazzuk az Európai Bizottság által elfogadott általános szerződéses
feltételeket, illetve olyan tanúsítási rendszereket alkalmazunk, mint az EU-USA adatvédelmi pajzs. Ön jogosult
lehet további adatok bekérésére azon mechanizmusokra vonatkozóan, amelyek keretében adatai
továbbításra kerülnek az EGT területén kívülre. Amennyiben további tájékoztatásra van szüksége az egyik
joghatóságban érvényes adatvédelmi irányelvek másik joghatóság alá kerülő adatokra való alkalmazására tett
kísérleteinkkel kapcsolatban, vegye fel velünk a kapcsolatot a fenti elérhetőségek egyikén.
12) KALIFORNIAI LAKOSOKNAK SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS
A. Információmegosztásra vonatkozó közlemény Kaliforniában. Kalifornia törvénye értelmében a
szervezeteknek közzé kell tenniük, hogy az egyes információkategóriákat gyűjtik, „méltányos

ellenszolgáltatás ellenében” továbbítják vagy „üzleti célból” továbbítják egy szervezet számára, a
Kalifornia törvényében meghatározott feltételek szerint. Az általunk gyűjtött és megosztott
információkategóriák listája az alábbi táblázatban található. Tájékoztatjuk, hogy mivel a lista átfogó,
olyan információtípusokra is kitérhet, amelyeket nem Önről gyűjtünk és osztunk meg.
B. Kalifornia lakosainak jogai. A vonatkozó törvény érelmében, ha Ön Kalifornia területén lakik, személyes
adataival kapcsolatban bizonyos jogok illethetik meg. Ezek a jogok a következőkre terjedhetnek ki:
• Hozzáférés kérése az Önről nálunk tárolt személyes adatokhoz. Ezenfelül, amennyiben listát
szeretne kérni a Molson Coors által harmadik felek előtt közvetlen üzletszerzés céljából az
előző naptári év során Önről közzétett minden információról, küldjön írásos, aláírt kérelmet a
Molson Coors részére postai úton a fenti címre.
• Kérésre a Molson Coors törli az információit (korlátozott körülmények között).
Ezen joga gyakorlásához vegye fel velünk a kapcsolatot a fenti „Adatvédelmi információkérések és az
információk javítása” című részben megadott elérhetőségek egyikén. Tájékoztatjuk, hogy a vonatkozó
szabályozások és irányelvek betartásának biztosítása érdekében szükségünk lesz a személyazonosságát
igazoló okmányra, amelyet ellenőrzünk is. Nem alkalmazunk hátrányos megkülönböztetést azon kaliforniai
fogyasztókkal szemben, akik a jelen Adatvédelmi szabályzatban részletezett jogaikat gyakorolják.

Információmegosztásra vonatkozó közlemény Kaliforniában
Kalifornia törvénye értelmében a szervezeteknek közzé kell tenniük, hogy a következő információkategóriákat
gyűjtik, „méltányos ellenszolgáltatás ellenében” továbbítják vagy „üzleti célból” továbbítják egy szervezet
számára (a Kalifornia törvényében meghatározott feltételek szerint). Az alábbi táblázat a különféle esetekben
gyűjtött és megosztott információkategóriákat tartalmazza. Tájékoztatjuk, hogy mivel a lista átfogó, olyan
információtípusokra is kitérhet, amelyeket nem Önről gyűjtünk és osztunk meg. Ha például üzleti célból hitelvagy bankkártyaszámokat továbbítunk a nálunk feladott rendelések kifizetéseinek feldolgozásához, olyan
személyek hitel- vagy bankkártyaszámait nem gyűjtjük, illetve továbbítjuk, akik webhelyeink „Kapcsolat”
oldalán kérdéseket küldenek be.

Személyes adatok kategóriái

Azonosítók, ideértve a valódi
nevet, a becenevet, a postai
címet, az egyedi
személyazonosítót, az online
azonosítót, az internetprotokoll
(IP) címét, az e-mail-címet, a
fióknevet, a
társadalombiztosítási számot, a
vezetői engedély számát, az
útlevélszámot, illetve más
hasonló azonosítókat;
A Kaliforniai Törvénykönyv
1798.80 szakaszában
részletezett személyes adatok,
ideértve a bankszámlaszámot, a
hitelkártyaszámot, a
bankkártyaszámot, illetve
bármely más pénzügyi
információt; orvosi információt
vagy egészségbiztosítási
információt.
A kaliforniai vagy szövetségi
törvény hatálya alá eső, védett
besorolások jellemzői;
Kereskedelmi információk,
ideértve a személyes tulajdonról
vezetett nyilvántartásokat, a
megvásárolt, megszerzett,
illetve figyelembe vett
termékeket vagy
szolgáltatásokat, illetve egyéb
vásárlási vagy fogyasztási

Mi gyűjtjük be az
információkat?

Az információk
továbbítása
méltányos
ellenszolgáltatás
ellenében történik a
Molson Coors felé?
☐

☐

☐

☐

Az információk
továbbítása üzleti
célból történik?

előzményeket, illetve
szokásokat;
Biometrikus információk;
☐
Internetes, illetve egyéb
elektronikus hálózati
tevékenységekre vonatkozó
adatok, ideértve többek között a
böngészési előzményeket, a
keresési előzményeket, valamint
a fogyasztó internetes
weboldalakkal, alkalmazásokkal
vagy hirdetésekkel kapcsolatban
végzett tevékenységeit;
Földrajzi elhelyezkedésre
vonatkozó adatok>
Audio-, elektronikus, vizuális,
hő-, szaglószervi, illetve egyéb
információk;
Szakmai, illetve foglalkoztatással
kapcsolatos információk;
valamint
Képzettségi információk,
amelyek az amerikai Családi
oktatási jogokról és a személyes
adatok védelméről szóló törvény
(FERPA) értelmében nyilvánosan
nem elérhető, személyes
azonosításra alkalmas
információknak tekinthetők.

☐
☐

☐
☐

☐

☐

☐

