ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
Jelen regisztrációs űrlap kitöltésével Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Opel Márkakereskedések és az Opel Southeast
Europe LLC (2040 Budaörs, Szabadság u. 117., Magyarország; „OSE”) a CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u.
4-14.), TV2 Média Csoport Kft. (H-1145 Budapest, Róna utca 174.), Continental Hungaria Kft. (2040 Budaörs, Távíró
köz 2-4.), Generali Biztosító Zrt. (1132 Budapest, Váci út 36-38.), Hungaroring SportZrt. (2146 Mogyoród, Pf. 10.) fenti személyes adatait, marketingcélú kapcsolatfelvétel (pl. a termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos ajánlatok, promóciók, kampányok és reklámok), valamint piackutatások céljából kezelje, és a megfelelő mezők bejelölése
esetén a megjelölt csatornákon az Ön részére reklámüzenetet küldjön, illetve a személyes adatokat az alább megnevezett adatfeldolgozói részére átadja, amelyek az ilyen adatokat az OSE által a fenti marketing célokból Önnel
történő későbbi kapcsolatfelvétel céljából gyűjtik és kezelik a marketing célból adott hozzájáruló nyilatkozatának
visszavonásáig, illetve adatainak törlésére vonatkozó kérelméig.
Beleegyezését adja továbbá ahhoz is, hogy az OSE az Ön személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen kívül
ill. belül található, közvetve vagy közvetlenül a General Motors vállalatcsoporthoz tartozó vállalatok, az Opel kereskedői és szervizhálózat, valamint a beszállítói („Harmadik Személyek”) részére továbbítsa. Adattovábbítások
esetén az OSE a megfelelő szintű adatvédelmet biztosítani fogja.
Az adatok feldolgozását a Crane Kft. (1138 Budapest, Révész utca 27-29. 2. em.), Deutsche Post Com GmbH (Hansestraße 2. 37574 Einbeck, Germany), Mehrkanal GmbH (Wilhelm-Beckmann-Straße 7., 45307 Essen, Germany), FCS
Fair Computer Systems GmbH (Nürnberg, Ostendstraße 132, 90482 Nürnberg Germany), Clifford Thames LTD
(Springfield Lyons House, Chelmsford Business Park, Chelmsford Essex, CM2 5TH, UK) végzik. A fenti ügynökségek
vesznek részt az Opel ügyfél adatok kezelésében, és az ügyfelekkel történő kommunikáció lebonyolításában.
Autója kiállításra történő nevezésével hozzájárul, hogy az Ön által feltöltött képi anyagot az OSE szabadon felhasználja.
Amennyiben a weblapon az adatainak kezeléshez hozzájárul, úgy a hozzájárulás önkéntes.
Ön bármikor tiltakozhat a személyes adatai marketing célú kezelése, ill. használata ellen, ill. kérheti adatainak
a helyesbítését, törlését vagy zárolását az info@opel.hu címen, valamint az alábbi az alábbi leiratkozó linken:
https://www.opelcrm.com/EDM/outer/unsubscription/crm/1/country/hu/email.
Az OSE jogosult az adatkezelésre vonatkozóan Ön által adott visszavonó nyilatkozatot a Harmadik Személyek
részére továbbítani, annak érdekében, hogy a kérelmében foglaltaknak teljes mértékben eleget tegyen.
A személyazonosítás megkönnyítése érdekében kérjük, hogy mindig pontos személyes adatait adja meg, amikor
az adatkezeléssel kapcsolatban érdeklődik, illetve az adatkezelés törlését, illetve módosítását kéri. Kérjük, külön
jelezze, ha az általános ügyfélkapcsolat fenntartásához szükséges adatainak a törlését is kéri.
A fentieken kívül joga van személyes adatainak kezelésével kapcsolatban tiltakozási jogával élni. Amennyiben a tiltakozási joga alapján hozott döntésünkkel nem ért egyet, úgy panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatalához, valamint bírósághoz fordulhat. Az OSE Magyarországra vonatkozó adatkezelői nyilvántartási száma: 00256-0002.
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