
 

 

A TAG Heuer ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA 

 

Ezt az adatvédelmi szabályzatot (a továbbiakban: „Szabályzatot”) a TAG Heuer, az LVMH 

Swiss Manufactures SA (6A RUE LOUIS-JOSEPH CHEVROLET 2300 LA CHAUX-DE-

FONDS, SVÁJC) tagvállalata és a TAG Heuer márkát forgalmazó társult vállalatai hozták létre 

(a továbbiakban együttesen: „TAG Heuer”). Amennyiben az Ön személyes adatainak a TAG 

Heuer által történő gyűjtésével és feldolgozásával kapcsolatban bármilyen kérdése van, kérjük, 

lépjen kapcsolatba adatvédelmi tisztviselőnkkel a https://www.tagheuer.com/contact/ címen 

(„Kapcsolat”, „Személyes adatok” kategória). 

Kérjük, olvassa át alaposan ezt a Szabályzatot, hogy megértse az Ön személyes adataival 

kapcsolatos szabályainkat és gyakorlatainkat, valamint hogy miként dolgozzuk fel és kezeljük 

azokat. A TAG Heuer weboldalának vagy alkalmazásának használatával, a TAG Heuer 

hívásával, a TAG Heuer butikból történő rendeléssel, vagy ha más módon megadja nekünk 

személyes adatait (a továbbiakban együttesen: „Kapcsolatfelvétel”), Ön elfogadja a jelen 

Szabályzat rendelkezéseit. Általánosságban tiszteletben tartjuk ügyfeleink személyes 

adatokhoz fűződő jogait, és elismerjük a róluk összegyűjtött információk védelmének 

fontosságát. 

1 A Szabályzat elfogadása és beleegyezés 

A TAG Heuerrel történő kapcsolatfelvétel során, történjen az bármilyen módon, bizonyos 

számú, Önre vonatkozó személyes adatot gyűjthetünk és dolgozhatunk fel. 

A Szabályzat minden olyan esetre érvényes, amikor Ön kapcsolatba lép velünk, bármilyen 

módszerrel vagy eszközzel is történjen az. A Szabályzat részletesen tartalmazza azokat a 

feltételeket, amelyekkel az Önre vonatkozó információkat gyűjthetjük, tárolhatjuk, 

felhasználhatjuk és elmenthetjük, valamint azokat a lehetőségeket, amelyek az Ön 

rendelkezésére állnak személyes adatainak gyűjtésével, felhasználásával és felfedésével 

kapcsolatban. 

Bármilyen esetben, amikor Ön kapcsolatba lép velünk, adatainak gyűjtése vagy az Ön kifejezett 

beleegyezésével, vagy rendeléseinek teljesítése (szerződés teljesítése), jogos érdekek 

érvényesítése (pl. kérdéseinek megválaszolására) vagy a TAG Heuer jogszabályi 

kötelezettségeinek teljesítése érdekében történik. Így Önt értesítjük az adatgyűjtés tényéről, 

vagy felkérjük a jelen Szabályzat elfogadására. 

Ön beleegyezését bármikor visszavonhatja, és kérheti, hogy hagyjunk fel adatai gyűjtésével, 

vagy töröljük azokat, ez azonban nem érinti bármely korábbi, az Ön személyes adatait érintő 

adatgyűjtés vagy feldolgozás érvényességét. Kérjük, vegye figyelembe, hogy egyéb jogalappal 

is feldolgozhatjuk személyes adatait, különösen a weboldalunk megfelelő működésének 

biztosítása érdekében, amikor felkeresi azt. 

Amennyiben Ön nem ért egyet a jelen Szabályzattal, vagy egyéb módon elmulasztja szükséges 

személyes adatainak megadását (ilyen esetben értesítjük Önt, például egyértelműen feltüntetjük 

az erre vonatkozó tájékoztatást a regisztrációs űrlapunkon), akkor (a) nem használhatja 

weboldalunkat vagy alkalmazásainkat, illetve nem részesülhet a My TAG Heuer tagság 



 

 

előnyeiből, valamint (b) előfordulhat, hogy nem tudunk majd termékeket és/vagy 

szolgáltatásokat biztosítani Önnek.  

Melyek a személyes adatok forrásai? 

Ez a Szabályzat azokra a személyes adatokra vonatkozik, amelyeket Öntől vagy Önről 

gyűjtünk, az alábbi forrásokból: 

A TAG Heuer weboldalai vagy mobil oldalai/alkalmazásai. Ügyfél vagy egyéb kapcsolat 

révén (jelentkező és minden, a TAG Heuer-környezet iránt érdeklődő személy) a TAG Heuer 

által vagy számára működtetett weboldalon keresztül, beleértve a saját domainen/URL-címen 

működtetett oldalakat, valamint a harmadik felek által üzemeltetett közösségimédia-oldalakat 

(Facebook, Instagram, Twitter stb.), illetve Ügyfélen keresztül vagy egyéb kapcsolat révén 

(jelentkező és minden, a TAG Heuer-környezet iránt érdeklődő személy) a TAG Heuer által 

vagy számára működtetett mobiloldalakon vagy -alkalmazásokon, például okostelefon-

alkalmazásokon keresztül (a továbbiakban együttesen: „Weboldalak”). 

E-mail, szöveges és egyéb elektronikus üzeneteken keresztül. Elektronikus kommunikáció 

útján, amelybe beletartozik az email és bármely üzenetküldő szolgáltatáson és közösségimédia-

platformon az Ön és a TAG Heuer között zajló kommunikáció (a továbbiakban együttesen: „E-

mail”) 

A TAG Heuer call centerén keresztül. Bármely, a TAG Heuer által vagy számára üzemeltetett 

vevőszolgálati telefonszámon érkező híváson keresztül.  

TAG Heuer élő chatszolgáltatásán keresztül. Bármely, a TAG Heuer által vagy számára 

üzemeltetett chatszolgáltatáson keresztül. 

A TAG Heuer butikokon és műhelyeken keresztül. A TAG Heuer vagy a TAG Heuer 

bármely társult vállalkozása által üzemeltetett üzleten vagy műhelyen keresztül. 

A TAG Heuer eseményein és a TAG Heuer standjainál, pultjainál vásárokon és egyéb 

eseményeken, különösen az Ön által kitöltött kérdőíveken, felméréseken vagy űrlapokon 

keresztül. 

Egyéb online vagy offline regisztrációs űrlapokon, például versenyeken vagy promóciókon 

keresztül. 

Egyéb forrásokból, beleértve a nyilvánosan rendelkezésre álló információkat, valamint a 

zártláncú televíziós kamerák használatát. 

2 Milyen személyes adatokat gyűjtünk? 

A (i) TAG Heuer által nyújtott és az Ön által igénybe vett szolgáltatásoktól, valamint (ii) a 

feldolgozásra kerülő személyes adatok forrásától, valamint (iii) az Ön beállításaitól és a 

terminál konfigurációjától függően (különös tekintettel a sütikre és egyéb nyomkövetőkre) a 

TAG Heuer az alábbi személyes adatokat gyűjtheti és dolgozhatja fel. 

a. Az Ön által közölt adatokat 



 

 

Amikor Ön kapcsolatba lép velünk, elkérhetjük a személyes adatait, például: 

• Az Ön nevét, 

• Postacímét,  

• E-mail címét, 

• Telefonszámát, 

• Fizetésre vonatkozó adatait, beleértve a bankszámlaadatokat, 

• Az Ön preferenciáit és érdeklődési körét, 

• Születési dátumát, 

• Nemét, 

• Közösségi oldalakon használt azonosítóját, 

• Óráinak adatait, 

• Nemzetiségét, 

• Pénzügyi azonosító információit (néhány országban), 

• A személyes azonosító adatait (butikjainkban, néhány országban), 

• Belépőkártyájának adatait (butikjainkban, néhány országban). 

Ezen információk segítségével állítjuk be és kezeljük az Ön TAG Heuer személyes fiókját, a 

My TAG Heuer-tagságát és/vagy bármely megrendelést, amelyet elindított vagy más formában 

a TAG Heuer vállalatnál végzett, valamint ezek segítségével tartjuk Önnel a kapcsolatot. Ezen 

felül ezek segítségével pontosabban tudjuk azonosítani az Ön preferenciáit és kívánságait az 

általunk ajánlott termékekkel kapcsolatban.  

Azokat a személyes adatokat, amelyek a jelen Szabályzatban foglalt célok (lásd: 7. záradék) 

teljesítéséhez elengedhetetlenek számunkra, csillaggal jelöljük a Weboldalak különböző 

oldalain és/vagy aláhúzzuk őket, amikor Ön bármilyen módon felveszi a kapcsolatot a TAG 

Heuer vállalattal. Amennyiben Ön nem tölti ki ezeket a kötelező mezőket, vagy más módon 

nem adja meg nekünk ezeket az információkat, előfordulhat, hogy a TAG Heuer nem tudja 

teljesíteni kéréseit, és/vagy nem tudja biztosítani Önnek az igényelt termékeket és 

szolgáltatásokat. Az Ön által megadott egyéb személyes adatok teljes mértékben opcionálisak, 

segítenek abban, hogy jobban megismerhessük Önt, és ennek megfelelően javíthassuk az Önnel 

folytatott kommunikációnkat és az Önnek nyújtott szolgáltatásainkat. 

Ezen felül még egyéb, nyilvánosan rendelkezésre álló forrásokból is gyűjthetünk adatokat, 

amelyekre úgy tekintünk, mintha Ön hozta volna a tudomásunkra őket.  

Különösen a fizetésre vonatkozó adatok esetében: amikor Ön először megadja vagy frissíti 

fizetésre vonatkozó adatait, azokat továbbíthatjuk titkosított kapcsolaton keresztül harmadik fél 

fizetési feldolgozó szolgáltató számára. Az ilyen átruházás főképp azért indokolt, hogy 

megfeleljünk a biztonsági és jogi feltételeknek. 

E-mail cím: felhasználhatjuk email-címét, hogy válaszoljunk kérésére (jogos érdek). A 

beleegyezésével felhasználhatjuk e-mail címét arra, hogy elküldjük Önnek hírlevelünket, vagy 

hogy egyéb E-maileket és hirdetéseket küldjünk Önnek termékeinkkel kapcsolatban, különösen 

azért, hogy tájékoztassuk azon új termékeinkről és szolgáltatásainkról, amelyek érdekelhetik 

Önt. Ehhez adatait megoszthatjuk a Facebookkal és a Google-lel (lásd a 6. pont). Önnek 

jogában áll bármikor kérni, hogy ne küldjünk a továbbiakban ilyen hírlevelet, E-mailt vagy 

hirdetést, a hírlevelek alján megadott hivatkozásra kattintva, vagy az alábbi hivatkozáson 

keresztül: https://www.tagheuer.com/contact/ (Kapcsolat, Személyes adatok kategória). 



 

 

Az E-mailekben található adatok: Amennyiben E-mailt küld nekünk, vagy mi küldünk Önnek 

E-mailt, az E-mailben található összes információt megtarthatjuk, különösen kérdéseinek 

megválaszolása érdekében, vagy azért, hogy másképpen segíthessünk Önnek. 

Egyéb kommunikációs csatornákon keresztül érkező adatok: Amennyiben Ön kommunikál a 

TAG Heuer vállalattal, vagy ha a TAG Heuer kommunikál Önnel, az ilyen kommunikációban 

található összes információt megtarthatjuk, különösen kérdéseinek megválaszolása érdekében, 

vagy hogy másképpen segíthessünk Önnek.  

b. A Weboldalak használatával kapcsolatosan vagy E-maileken keresztül gyűjtött 

információk  

Amikor Ön eléri, felkeresi vagy böngészi a weboldalt vagy E-mailt küld nekünk, illetve E-mailt 

kap tőlünk, a webszerver automatikusan rögzíti az Ön általi elérésnek, valamint az Ön 

műveleteinek részleteit. Ebbe beletartoznak a Weboldalakon végzett, valamint a Weboldalakon 

és/vagy E-mailen keresztüli interakcióival kapcsolatos tevékenységeire vonatkozó 

információk, például az IP címe, eszközének vagy böngészőjének típusa, hogy mely oldalról 

érkezett a Weboldalakra, valamint az eszközeihez kapcsolódó azonosítók, illetve bármely 

naplózásra vonatkozó információ. Ezek az információk lehetővé teszik számunkra, hogy 

kielemezzük, hogyan érik el és használják a Weboldalakat, és hogy nyomon követhessük a 

Weboldalak, valamint bármely, a Weboldalakon vagy azokon keresztül ajánlott szolgáltatás 

teljesítményét. 

Weboldalaink emellett harmadik fél partnerektől származó technológiákat is használnak (mint 

amilyen a NextRoll, a Facebook vagy a Criteo), melyek segítségével felismerhetjük eszközét 

és megérthetjük, hogyan használja weboldalainkat, annak érdekében, hogy fejleszteni tudjuk 

szolgáltatásainkat, hogy azok jobban tükrözzék az Ön érdeklődési körét, és hogy olyan 

hirdetéseket jelenítsünk meg termékeinkről, amelyek valószínűleg érdeklik Önt. Különösen a 

NextRoll, a Facebook és a Criteo gyűjt információkat az Ön Weboldalainkon végzett 

tevékenységéről. 

Különösen az Ön földrajzi helyzetére vonatkozó információk: az Ön eszközei (a beállításoktól 

függően) közvetíthetnek számunkra helyadatokat, főképp a Weboldalakon keresztül. Ezeket az 

információkat arra használjuk, hogy testreszabjuk, javítsuk és védjük a Weboldalakat. Földrajzi 

helyzetére vonatkozó információkat például felhasználhatjuk arra, hogy meghatározzuk a helyi 

nyelvi preferenciát, vagy hogy egy bejegyzést geocímkével lássunk el. 

Harmadik fél weboldalaira vagy forrásaira mutató hiperszöveg-hivatkozások: javasolhatunk 

Weboldalainkról harmadik felek oldalaira vagy internetes forrásokra mutató hiperszöveg-

hivatkozásokat. Harmadik felek személyes adatokkal kapcsolatos gyakorlatára és tartalmára 

nincs befolyásunk, és azokért vállalatunk nem tehető felelőssé. Kérjük, olvassa el figyelmesen 

adatvédelmi szabályzatukat, hogy megismerje az Ön személyes adataira vonatkozó gyűjtési és 

feldolgozási módszereiket 

Sütik és hasonló technológiák: az összes ilyen információ és adat gyűjtése automatikusan, 

különösen sütiken (teljesítmény és nyomkövető sütik, funkcionális sütik, technikai sütik, 

böngészősütik, stb.) és webjelzőkön keresztül történik (lásd a 3. záradékot). Emellett a Google 

Analytics (lásd a 4. záradékot) és a Google ReCaptcha szolgáltatást is használjuk (lásd az 5. 

záradékot).  



 

 

c. A közösségi oldalakon gyűjtött adatok 

Amikor Ön meghatalmazást ad egy harmadik fél közösségi oldalnak (Facebook, Instagram stb.) 

arra, hogy információkat és adatokat osszon meg velünk, akkor megkaphatunk bármely olyan 

adatot, amelyet Ön nyilvánosan megoszt az adott közösségi oldalon, valamint azokat az 

információkat, amelyek a profiljához tartoznak, vagy amelyek közösségi oldal általi 

megosztására Ön engedélyt adott (beleértve a nevét, elektronikus címét, nemét, profilképét, 

felhasználói kódját, ismerőseinek listáját stb.). 

Emellett információkat kapunk az Ön profiljára vonatkozóan, amikor a közösségi oldalnak a 

Weboldalakba épített funkcionalitását használja, vagy amikor Ön a közösségi oldalon keresztül 

lép velünk kapcsolatba. Önnek mindig tisztában kell lennie a harmadik fél közösségi oldalra 

vonatkozó felhasználási feltételekkel és adatvédelmi szabályzattal, amelyek az adott oldal 

kizárólagos felelősségét képezik. 

d. A Global-e szolgáltatón keresztül gyűjtött adatok 

A TAG Heuer partnerségben áll a Global-e vállalattal, amely a nemzetközi e-kereskedelmi 

megoldások vezető szolgáltatója, hogy le tudja adni rendelését bizonyos országokban, ahol a 

TAG Heuer vállalat általában nem dolgoz fel és teljesít megrendeléseket.  

Ennek megfelelően amikor Ön bizonyos országokban rendelést ad le Weboldalunkon, akkor a 

TAG Heuer a Global-e szolgáltatón keresztül, közvetett módon gyűjti az Ön személyes adatait 

(beleértve a nevét, címét, telefonszámát, számlaszámát, e-mail címét, tranzakcióra vonatkozó 

adatait). A TAG Heuer a jelen Szabályzat szerinti független adatkezelőként dolgozza fel az 

ilyen adatokat, különösen az Ön vásárlásának feldolgozásához. 

A Global-e feldolgozza az Ön személyes adatait (i) független adatkezelőként a saját 

adatvédelmi szabályzatában leírt, az alábbi hivatkozáson elérhető célokra 

https://www.tagheuer.com/privacy-policy.html, valamint (ii) adatfeldolgozóként a TAG Heuer 

részéről, a 9. pontban foglalt feltételek szerint.  

e. Harmadik félre vonatkozó adatok 

Egyes esetekben a TAG Heuer olyan adatokat is gyűjt, amelyet egy felhasználó valaki másra 

vonatkozóan adott meg (pl. kívánságlista megosztása). Ebben az esetben a kommunikáció 

kizárólag az adatok megosztásának célját szolgálja, a referenciaszemély megjelölésével, és a 

személyes adatok feldolgozására vonatkozó megfelelő tájékoztatással. 

3 Sütik 

3.1 Mik azok a sütik? 

A sütik kisméretű szöveges fájlok, amelyek egy weboldal meglátogatásakor a számítógépünkre 

vagy mobiltelefonunkra kerülnek. Széles körben alkalmazzák weboldalak működtetéséhez, 

illetve hatékonyabb működéséhez. A sütik elősegítik, hogy a weboldalak felismerjék az Ön 

eszközét, és információkat tároljanak az Ön látogatásáról (pl. preferált nyelv, betűnagyság és 

egyéb preferenciák). A legtöbb webböngésző úgy van beállítva, hogy fogadja a sütiket, de Ön 

be tudja azt is állítani, hogy böngészője utasítsa vissza azokat, vagy jelezze, mikor sütit 



 

 

küldenek, az alábbi 3.3 pontban leírtak szerint. Azonban felhívjuk figyelmét, hogy előfordulhat, 

hogy a Weboldalak egy része nem fog megfelelően működni, amennyiben Ön visszautasítja a 

sütik fogadását. 

Ezen felül alkalmazunk webjelzőket (más néven „tevékenységcímkéket” vagy „tiszta GIF 

technológiát") vagy hasonló technológiát is annak érdekében, hogy weboldalaink 

hatékonyságát kielemezhessük, például a látogatók számának és annak mérésével, hogy mennyi 

látogató kattintott az oldal kulcsfontosságú elemeire, illetve hogy milyen weboldalakat 

látogattak meg.  

3.2 Hogyan használjuk a sütiket? 

A sütik lehetővé teszik számunkra, hogy az Ön által kért szolgáltatásokat működtessük, 

megkönnyítsük az Ön számára a navigációt Weboldalainkon és a weboldal funkcióinak 

használatát, a zökkenőmentes élmény biztosításához és a releváns hirdetések megjelenítéséhez. 

Együttműködhetünk más vállalatokkal, beleértve a közösségi oldalakat és a hirdető hálózatokat 

is, amelyek sütiket, webes nyomkövetőket vagy egyéb nyomkövető technológiát helyezhetnek 

el a Weboldalakon annak érdekében, hogy információkat gyűjtsenek vagy fogadjanak a 

Weboldalainkról vagy máshonnan az interneten, és felhasználják ezeket az információkat 

mérési szolgáltatások és célzott hirdetések biztosítására (például a Facebook, a NextRoll vagy 

a Criteo). 

3.3 Hogyan tudja megadni a sütikre vonatkozó beállításokat? 

A legtöbb weboldal lehetővé teszi Önnek, hogy irányítsa a sütipreferenciáit böngészője 

beállításainak megváltoztatásával. Amennyiben Ön beleegyezik abba, hogy sütiket 

használjunk, azonban később nem szeretné engedélyezni azt, törölheti a már elhelyezett sütiket, 

és megváltoztathatja böngészője beállításait úgy, hogy tiltsa a további sütik elhelyezését. 

Böngészőjének „Súgó” funkciójában megtalálja az ehhez szükséges információkat. Ezen kívül 

az alábbi hivatkozásokon talál a sütik kezelésére vonatkozó utasításokat a leggyakrabban 

használt böngészőkben: 

• Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en ) 

• Internet Explorer (http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-

allow-cookies ) 

• Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-

website-preferences?redirectlocale=en-

US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies ) 

• Safari (https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=fr_FR) 

• WebChoices böngésző ellenőrzése (https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN) 

Ezen felül meglátogathatja a www.aboutcookies.org oldalt, amely átfogó tájékoztatást nyújt a 

sütik kezeléséről számos böngészőre vonatkozóan. 

Ne feledje, hogy amennyiben letiltja a sütik fogadását, az befolyásolhatja a Weboldalainkon 

tapasztalt felhasználói élményt. 

4 Google Analytics 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-allow-cookies
http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-allow-cookies
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies
https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=fr_FR
https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN


 

 

Előfordulhat, hogy néhány vagy mindegyik Weboldalunk használja a Google Inc. („Google”) 

által nyújtott Google Analytics oldalelemző szolgáltatást. A Google Analytics sütiket használ, 

amelyek az Ön számítógépére elhelyezett szöveges fájlok a Weboldalak felhasználók által 

történő használatának elemzésére. A sütik a Google Egyesült Államokban található szervereire 

továbbítják a Weboldalak Ön általi használatára vonatkozó adatokat (beleértve az Ön IP címét), 

amelyek ott tárolásra kerülnek. A Google ezeket az információkat arra használja, hogy értékelje 

a Weboldalak Ön által történő használatát, jelentéseket készítsen az oldalon folyó 

tevékenységekről a közzétevő számára, és egyéb szolgáltatásokat nyújtson a Weboldalakon 

történő tevékenységekre és az internet használatára vonatkozóan. A Google továbbíthatja az 

adatokat harmadik fél számára, amennyiben erre jogszabályilag kötelezik, vagy amikor 

harmadik fél dolgozza fel ezen adatokat a Google számára, beleértve különösen a Weboldalak 

közzétevőjét. A Google nem kereszthivatkozza az Ön IP címét egyetlen más Google által tárolt 

adattal sem.  

Ahogy a fenti, 3. pontban írtuk, Ön leállíthatja a sütik használatát a böngészőjében, a megfelelő 

beállítások kiválasztásával. Mindazonáltal a sütik használatának leállítása megakadályozhatja 

egyes funkciók használatát a Weboldalakon. A Weboldalak használatával Ön kifejezetten 

beleegyezik az Ön személyes adatainak Google általi, a fent leírt feltételek szerinti és célokra 

történő feldolgozásába. 

Amennyiben Ön nem szeretné, hogy böngészője használja a Google Analytics szolgáltatást, 

telepítheti a Google Analytics böngészőkiegészítőt az alábbi hivatkozásról: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

5   Google reCaptcha  

A Google reCaptcha szolgáltatását a Weboldalakon arra használjuk, hogy garantáljuk, hogy 

azokat kizárólag természetes személy veszi igénybe, és nem automatizált folyamat. A 

szolgáltatás magában foglalja az IP-cím és adott esetben a Google által a reCAPTCHA 

szolgáltatáshoz szükséges egyéb adatok küldését. A GDPR 6. (1) (f) pontjának értelmében 

jogos érdek fűződik az adatkezeléshez a weboldal biztonságának biztosítása és az automatizált 

bejegyzések (támadások) elleni védelem érdekében. A szolgáltatásra ezen felül a Google 

adatvédelmi szabályzata vonatkozik. További tájékoztatásért kérjük, keresse fel az alábbi 

oldalakat: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ 

 

 

6 Egyéni célközönség és Ügyfélegyeztetés 

Használhatjuk a Facebook Egyéni célközönség és a Google Ügyfélegyeztetés szolgáltatásokat 

az Önnek szóló hirdetésekhez az Öntől összegyűjtött személyes adatok alapján, beleértve az Ön 

e-mail címét. A Facebook és a Google elkötelezett amellett, hogy ne ossza meg az Ön adatait 

más célokra, és feldolgozás után ne tárolja azokat. 

A Facebook Egyéni célközönség és a Google Ügyfélegyeztetés szolgáltatás adatvédelmi 

feltételeiről az alábbi hivatkozásokon talál további tájékoztatást: https://en-

gb.facebook.com/legal/terms/customaudience https://en-

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://en-gb.facebook.com/legal/terms/customaudience


 

 

gb.facebook.com/legal/terms/customaudience és https://support.google.com/google-

ads/answer/6334160?hl=en&ref_topic=6296507 

Amennyiben nem szeretne a fenti célközönségbe tartozni, kérjük, az alábbi hivatkozáson 

nyilatkozzon erről: https://www.tagheuer.com/contact/ (Kapcsolat, Személyes adatok 

kategória, Saját adataim frissítése).  

7   Hogyan használjuk fel az Ön személyes adatait? 

Az Önről gyűjtött adatokat és információkat az alábbiakhoz használjuk fel: 

- A Weboldalak összes funkciójának biztosításához; 

- A Weboldalak összes funkciójának megfelelő végrehajtásához; 

- Weboldalaink Ön által történő használatának testreszabásához, valamint a weboldalak 

és funkcióik javításához; 

- Az Önnel történő interakciókhoz, valamint kérdései és megjegyzései 

megválaszolásához, beleértve a szolgáltatásunkat és/vagy termékeinket érintő 

bármilyen változásra vonatkozó értesítéseket; 

- Az Önnel való szerződéskötéshez és a szerződés teljesítéséhez, különösen bármely, Ön 

által megvásárolt vagy más módon kapott termék vonatkozásában, főképp a 

vevőszolgálaton keresztül, javítás céljából; 

- Az Ön tagságának és/vagy ügyfélfiókjának működtetésére, beleértve az online 

üzletünket bármely rendelés továbbítására és/vagy kezelésére, különösen annak 

érdekében, hogy a legjobb vevőszolgálatot nyújthassuk Önnek, és megadjunk 

bármilyen, Ön által kért tájékoztatást; 

- Korrupcióellenes és feketelista-kezelő hatóságoknak történő továbbításra, amennyiben 

termékeinkkel, szolgáltatásainkkal vagy védjegyeinkkel kapcsolatban valakinél csalás 

gyanúja merül fel, főképp az adott személy szolgáltatásainkhoz vagy termékeinkhez 

való hozzáférésének engedélyezésére, módosítására vagy megtagadására, illetve a TAG 

Heuer vállalattal történő kapcsolatfelvételhez, valamint az állami hatóságokkal és 

bíróságokkal történő kommunikációra és a TAG Heuer jogainak előttük történő 

védelmére; 

- Az Ön beleegyezésével vagy a vonatkozó szabályok és rendelkezések szerint olyan 

tájékoztatásra, amely az Ön számára hasznos vagy érdekes lehet, főképp termékeink és 

promóciós lehetőségeink tekintetében, főképp hírlevelek, meghívók és egyéb közlések 

formájában; 

- A szükséges intézkedések megtételére az Ön online tranzakcióival kapcsolatban, főképp 

a csalások és a fizetési hibák elkerülésére. 

- Az Ön számára megfelelő hirdetésekhez. 

8 Az adatok megőrzése 

Üzleti gyakorlatunknak megfelelően kizárólag addig őrizzük meg az adatokat, ameddig azokra 

a megadott célok teljesítéséhez és a törvényi előírások betartásához szükség van, hacsak Ön 

máshogy nem rendelkezik. Az Ön adatait ezen felül korlátozott ideig tárolhatjuk és/vagy 

archiválhatjuk, amely időtartam nem lépheti túl a 10 évet (kivéve, ha a jogszabályi kötelezettség 

vagy szabályok hosszabb tárolási időt tesznek szükségessé vagy lehetővé). Az alkalmazott 

megőrzési időszak végén töröljük adatait anélkül, hogy arról Önnek további tájékoztatást 

küldenénk.  

https://en-gb.facebook.com/legal/terms/customaudience
https://support.google.com/google-ads/answer/6334160?hl=en&ref_topic=6296507
https://support.google.com/google-ads/answer/6334160?hl=en&ref_topic=6296507


 

 

9 Hogyan osztjuk meg és/vagy továbbítjuk személyes 

adatait? 

Az Ön személyes adatait a TAG Heuer, az LVMH Swiss Manufactures SA vállalat tagvállalata 

és/vagy annak TAG Heuer termékeket forgalmazó és szolgáltatásokat nyújtó társult vállalatai 

dolgozzák fel. Az adatokat a TAG Heuernek, az LVMH Swiss Manufactures SA vállalat 

tagvállalatának és annak TAG Heuer termékeket forgalmazó és szolgáltatásokat nyújtó társult 

vállalatainak továbbítjuk vagy más módon velük osztjuk meg, a vevőkapcsolatok kezelése és 

optimalizálása céljából, valamint azért, hogy az Ön által engedélyezett vagy a vonatkozó 

jogszabályok által engedélyezett mértékig tájékoztatást adjunk ajánlatainkról és híreinkről.  

Az adatok emellett megosztásra vagy továbbításra kerülhetnek a TAG Heuer átszervezése 

esetén, beleértve a fúziót, a felvásárlást, a különválást, illetve általánosságban bármilyen 

újjászervezési műveletet. 

Az Ön személyes adatait az alábbi harmadik feleknek továbbíthatjuk: 

- A Weboldalakon nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó harmadik fél szolgáltatóknak, 

főképp informatikai szolgáltatóknak, tanácsadóknak, a Weboldalak számára 

üzemeltetési és karbantartási szolgáltatást nyújtó szolgáltatóknak, bármely olyan 

harmadik félnek, aki személyes adatok feldolgozását végzi számunkra, valamint 

bármilyen postai vagy fizetési szolgáltatónak az Ön Weboldalainkon leadott 

rendelésének teljesítése érdekében, illetve általánosságban ahhoz, hogy az Ön 

kapcsolatfelvétele velünk sikeres legyen. 

- Harmadik fél alvállalkozóknak annak érdekében, hogy az Ön által rendelt terméket, 

szolgáltatást vagy tájékoztatást eljuttassák Önnek, valamint bármely vevőszolgálati 

szolgáltatás biztosítása érdekében; ezen harmadik fél szolgáltatók közé tartoznak a 

szállítmányozók, valamint a fizetési és csalásmegelőző szolgáltatók. 

- Harmadik fél alvállalkozóknak, annak érdekében, hogy Önt érdeklő hirdetéseket 

jelenítsenek meg az Önről gyűjtött adatok és/vagy a Weboldalak Ön általi használata 

alapján (a 2.b és a 6. pontban foglaltak szerint). 

- Bármely, törvény vagy bírói végzés alapján előírt személynek: adatait közölhetjük 

harmadik felekkel, amennyiben úgy állapítjuk meg, hogy a közlés észszerű módon 

szükséges a törvénynek való megfelelés, jogaink védelme, illetve csalás vagy visszaélés 

megelőzése érdekében. Amikor információt igénylő rendőrségi vagy nemzetbiztonsági 

megkeresés érkezik hozzánk, a megkeresést alaposan áttanulmányozzuk, különösen, ha 

az túlságosan általános, felületes vagy más módon jogszerűtlen. Amennyiben 

törvényileg megengedett és észszerűségi szempontból lehetséges, tájékoztatjuk Önt, 

amikor Önre vonatkozó információkat kértek tőlünk. Minden esetben mind a kérés 

értékelése, mind az Ön tájékoztatásának lehetősége kizárólag vállalatunk saját 

hatásköre, és polgári, büntetőjogi vagy adminisztratív szempontból nem tesz bennünket 

felelőssé. 

Az Ön személyes adatait csak és kizárólag akkor adhatjuk át harmadik feleknek, amikor az 

szükséges termékek és szolgáltatások Ön számára történő nyújtásához. Ezekben az esetekben a 

harmadik felek kizárólag a termékek és szolgáltatások Ön számára történő biztosításához 

szükséges mértékben használhatják fel.  



 

 

Minden olyan esetben, ahol a személyes adatok nemzetközi átadására kerül sor, biztosítjuk a 

személyes adatok megfelelő szintű védelmét a Svájc és az EGT államain kívülre továbbított 

adatoknál. Egyes konkrét esetekben, amikor a védelem ezen szintje nem biztosított, előzetesen 

beleegyezését kérjük vagy keretszerződést kötünk a személyes adatok címzettjével vagy 

elegendő mértékű biztosítékokat vezetünk be, hogy külföldön is garantáljuk a megfelelő szintű 

védelmet. Ön kérhet hozzáférést ezen biztosítékok egy példányához úgy, hogy kapcsolatba lép 

velünk. 

Felhívjuk figyelmét, hogy egyes, az Ön személyes adatait fogadó partnerek lehetnek 

adatkezelők, amely azt jelenti, hogy ők a felelősek ezen adatokért, és az Ön adatainak 

feldolgozására ezen adatkezelők adatvédelmi szabályzata vonatkozik, az adatvédelmi 

szabályzatot pedig oly módon érheti el, hogy kapcsolatba lép velük, és a kívánt adatokat 

közvetlenül tőlük kérelmezi. Ez a helyzet például a fizetések, a csalás, az adó-visszatérítés vagy 

finanszírozás-kezelés esetén (beleértve az Adyen, Global Blue, Forter, Cybersource 

szolgáltatókat), valamint a logisztikai partnereket (például, országtól függően a La Poste, UPS, 

FedEx szolgáltatókat). 

10 Biztonsági intézkedések  

A beépített és alapértelmezett adatvédelmi szabályokat szigorúan alkalmazzuk, és megfelelő 

műszaki és szervezeti intézkedéseket alkalmazunk az Ön adatainak feldolgozásának maximális 

korlátozására és biztonságának garantálására. Különösen és alapértelmezésben kizárólag az 

adatfeldolgozás konkrét céljához szükséges személyes adatokat dolgozzuk fel, és az Ön 

személyes adataihoz történő hozzáférést a jelen Szabályzat 7. záradékában foglalt célok 

teljesítéséhez szükséges mértékéig korlátozzuk.  

Különösen az összes pénzügyi tranzakciót, amely az Ön fizetési adataival történik, SSL 

technológia segítségével titkosítjuk. 

11 Az Ön választási lehetőségei 

Igyekszünk Önnek választási lehetőségeket biztosítani az Ön által számunkra biztosított vagy 

az Önről egyéb módon, különösen Weboldalainkon keresztül gyűjtött személyes adatokkal 

kapcsolatban. Az alábbi mechanizmusok segítségével az alábbiak szerint rendelkezhet 

személyes adataival kapcsolatban.  

A sütik és a hasonló technológiák vonatkozásában beállíthatja, hogy böngészője visszautasítsa 

a böngészősütiket vagy azok egy részét, illetve hogy értesítést kapjon, amikor sütik használatára 

kerül sor, a fenti 3. és 4. záradék szerint. 

Amennyiben beleegyezik, hogy tájékoztatást kapjon a TAG Heuer ajánlatairól és híreiről, erről 

a regisztrációs űrlap(ok) vonatkozó jelölőnégyzeteinek kipipálásával vagy a TAG Heuer 

Boutique képviselőjének kérdésére/kérdéseire adott igenlő válasszal rendelkezhet. 

Amennyiben úgy határoz, hogy a továbbiakban nem kíván ilyen értesítéseket kapni, az alábbi 

módokon tud leiratkozni: 

- A minden e-mailen küldött értesítőben megtalálható utasítások követésével 

- My TAG Heuer-fiókján keresztül 



 

 

- A TAG Heuer weboldalának CONTACT US (Kapcsolat) oldalán keresztül 

https://www.tagheuer.com/contact/ („Kapcsolat”, „Személyes adatok” kategória) 

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben úgy dönt, hogy a továbbiakban nem kíván a marketing 

célú megkereséseket kapni, adminisztratív célú megkeresést még küldhetünk Önnek, például 

visszaigazolást megrendelésről vagy egyéb tranzakciókról vagy értesítést a fiókjával 

kapcsolatos tevékenységeiről (pl. fiókkal kapcsolatos visszaigazolások, jelszóváltoztatások, 

stb.). 

 

12 Az Ön jogai  

Önnek joga van hozzáférést kérni az Önre vonatkozó, általunk feldolgozott személyes adatokra 

vonatkozó információkhoz. Amennyiben Önnek van My TAG Heuer-tagsági fiókja, Ön 

bármikor elérheti, áttekintheti, javíthatja és frissítheti személyes adatait a Weboldalakon 

keresztül a fiókba történő belépéssel. Emellett bármikor kapcsolatba léphet velünk az alábbi 

hivatkozáson keresztül:  

https://www.tagheuer.com/contact/ 

Továbbá joga van kérelmezni, hogy:  

- Javítsuk vagy töröljük személyes adatait, vagy korlátozzuk személyes adatainak 

feldolgozását; 

- Adjuk át személyes adatait egy harmadik félnek;  

- Hagyjunk fel személyes adatainak feldolgozásával olyan esetekben, amikor szükségünk 

van a beleegyezésére, és semmilyen egyéb jogalappal nem rendelkezünk arra, hogy 

folytassuk adatai feldolgozását; 

- Hagyjunk fel személyes adatainak felhasználásával az Ön ügyfélprofiljának 

kiépítéséhez; ebben az esetben Ön nem részesül a továbbiakban személyre szabott 

ajánlatainkból és szolgáltatásainkból; 

- Ne küldjünk Önnek több ajánlatot és hírt. 

A hozzáférésre, javításra és törlésre vonatkozó kérését postai levélben is elküldheti 

elérhetőségei (telefonszáma és e-mail címe) megadásával, a Szabályzat elején található címre. 

Kérhetjük Öntől, hogy igazolja személyazonoságát (fényképpel ellátott hivatalos személyi 

azonosító okmány másolatával, amelyen szerepel az Ön születési helye és dátuma). 

A kérés ingyenes, kivéve, ha kérése alaptalan vagy túlzó (például többször kért már ilyen jellegű 

személyes adatokat az elmúlt tizenkét hónapban, vagy ha a kérés teljesítése kiemelkedően sok 

munkateherrel jár). Ezekben az esetekben előfordulhat, hogy észszerű mértékű eljárási díjat 

kérünk Öntől a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően.  

Kérjük, lépjen kapcsolatba velünk, amennyiben úgy érzi, hogy személyes adatait rosszul 

kezeltük, vagy amennyiben nem feleltünk meg az elvárásainak. 

13 A Szabályzat frissítése 



 

 

Jogunkban áll időről időre módosítani és frissíteni a jelen Szabályzatot. A Szabályzatot érintő 

bármilyen módosítás érvényessé válik, amikor közzétesszük a módosított Szabályzatot a 

Weboldalakon.  

14 Joghatóság és alkalmazandó jog 

A jelen Szabályzatra és minden, a jelen Szabályzatból fakadó és azzal kapcsolatos ügyre Svájc 

irányadó jogszabályai vonatkoznak, tekintet nélkül az abban található jogösszeütközésekre és 

elvekre.  

Az Ön és közöttünk kialakuló, a jelen Szabályzatból fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bármely 

ellentmondás, követelés vagy jogvita a svájci neuchateli bíróságok kizárólagos hatásköre alá 

tartozik, és ezennel mindkét fél visszavonhatatlanul elismeri ezen bíróság joghatóságát és 

helyszínét. 

 

 

15 Kapcsolat  

Amennyiben személyes adataival kapcsolatban bármilyen kérdése vagy kérése van, kérjük, 

lépjen kapcsolatba adatvédelmi tisztviselőnkkel a következő oldalon: 

https://www.tagheuer.com/contact/ (Kapcsolat, Személyes adatok kategória) 

Tájékoztatjuk, hogy a TAG Heuer, az LVMH Swiss Manufactures tagvállalatának az Európai 

Unióban a következő a képviselője: LVMH Montres & Joaillerie SAS – 7 rue Scribe – 75009 

Paris (Franciaország)  

 


