Információ az adatkezelésről az általános adatvédelmi rendelet 13.
és 14. cikkeje szerint (DSGVO)
Adatvédelmi nyilatkozat
AGRANA Sales & Marketing GmbH / Koronás Cukor
Az Ön személyes adatainak védelme nagyon fontos számunkra. Ezért az Ön személyes adatait
(röviden „adatokat”) kizárólag a törvényi rendelkezések alapján dolgozzuk fel. Az adatvédelmi
nyilatkozattal átfogóan szeretnénk tájékoztatni Önt az adatainak cégünknél történő feldolgozásáról, valamint az adatvédelmi igényekről és az Ön jogairól.
1. Ki felel az adatfeldolgozásért és kihez fordulhat?
Cég: AGRANA Sales & Marketing GmbH
Cím: Josef Reither Straße 21-23, 3430 Tulln an der Donau
Telefon: 061/3091101
E-mail: koronascukor@agrana.com
2. Milyen adatokat dolgoznak fel, és milyen forrásokból származnak ezek az adatok?
Az üzleti kezdeményezés és kapcsolat részeként Öntől kapott adatokat dolgozzuk fel.
•
•

•
•

A következő személyes adatokat dolgozzuk fel a Koronás Cukor hírlevél céljából:
o Megszólítás, cím, keresztnév, vezetéknév, e-mail cím
Egy nyereményjátékon való részvétel alkalmával feldolgozzuk azokat a személyes adatokat, amelyeket Ön a nyereményjáték nyomtatványán megadott:
o Megszólítás, cím, keresztnév, vezetéknév, e-mail, telefonszám, utca, város, irányítószám
A weboldalunkon található kapcsolat felvételi űrlap használatakor a következő személyes adatok kerülnek feldolgozásra:
o Név, cím telefonszám, e-mail
Panasz esetén az alábbi személyes adatokat dolgozzuk fel:
o Név, utca, város, irányítószám, e-mail, telefonszám

3. Milyen célokra és milyen jogalapon kerülnek az adatok feldolgozásra?
Az Ön adatait az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) és az magyar adatvédelmi törvény
rendelkezéseinek megfelelően dolgozzuk fel az aktuálisan alkalmazandó változat szerint:
Az Ön által továbbított adatokat összegyűjtik, feldolgozzák és felhasználják az üzleti kapcsolat
keretein belül, amennyiben ez a szerződéses kapcsolat létrehozásához, tartalmához vagy módosításához szükséges. Kizárólag az ügyféllel folytatott üzleti folyamat feldolgozására szolgálnak. Az ügyfél által az AGRANA Sales & Marketing GmbH GmbH-nak továbbított adatokat e
célból az AGRANA Sales & Marketing GmbH GmbH tárolja.
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•

•
•
•
•

A Koronás Cukor előfizetésnél az adatok feldolgozása annak érdekében történik, hogy
postai úton vagy elektronikus úton (pl. Hírlevél) további információkat küldhessünk a Koronás Cukor termékeiről, rendezvényeiről és versenyeiről. Az Ön e-mail címét többek között arra használják, hogy esetleges, automatikus születésnapi e-mailt küldhessen a születésnapján.
A Koronás Cukor hírlevélhez az AGRANA Sales & Marketing GmbH a megadott címadatokat használja a Koronás Cukor termékekkel, receptekkel, rendezvényekkel és nyereményjátékokkal kapcsolatos információk elektronikus úton (e-mailben) történő elküldésére.
Azokat az adatokat, amelyeket Öntől egy nyereményjáték keretében kaptunk, az adott
nyereményjáték lebonyolítására használjuk fel. A részvételi feltételeket az egyes nyereményjátékra külön-külön adjuk meg.
Azok a személyes adatok, amelyeket Ön a kapcsolat felvételi kérés részeként bocsátott
rendelkezésére, kizárólag az Önnel való kapcsolatfelvételre és az azzal kapcsolatos adminisztrációhoz használjuk. Az adatokat nem osztjuk meg harmadik féllel.
Panasz esetén a személyes adatokat feldolgozás céljából tároljuk.

•

(előzetes) szerződéses kötelezettségek teljesítése (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b)
pontja):
Az Ön adatait feldolgozzuk áruk és szolgáltatások értékesítése és terjesztése céljából, beszerzési és logisztikai célokra, valamint ügyfélkezelés és elemzés céljából. Az adatok feldolgozása elsősorban üzleti kezdeményezéskor és az Önnel kötött szerződések végrehajtásakor történik.

•

jogi kötelezettségek teljesítése (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja):
Az Ön adatainak feldolgozása különféle jogi kötelezettségek teljesítéséhez, például a vállalati törvényből (UGB) vagy a szövetségi adórendszerből (BAO), pénzmosási rendeletekből származó kötelezettségek teljesítéséhez szükséges.

•

a jogos érdekek védelme (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja):
Az érdekek mérlegelése alapján az adatok feldolgozására a szerződés tényleges teljesítésén túl is sor kerülhet, hogy megvédjük legitim vagy harmadik felek érdekeit. A következő
esetekben kerülnek az adatok feldolgozásra a jogos érdekek védelme érdekében:
- konzultáció és adatcsere a hitelintézetekkel és a hitelezői szövetségekkel a hitelképességi adatok meghatározása érdekében;
- reklám vagy marketing
- Intézkedések az üzleti menedzsmenthez, valamint a szolgáltatások és termékek
továbbfejlesztéséhez;
- Az ügyfél-adatbázis fenntartása (lásd a 4.3. Szakaszt) az ügyfélszolgálat javítása
érdekében
- A szerződéssel vagy a törvényekkel ellentétes magatartás elleni védekező intézkedések, pl. hozzáférés ellenőrzése, videó megfigyelés;
- büntetőeljárás keretében.

•

az Ön beleegyezésének keretein belül (a GDPR 6. cikkének (1) bekezdése):
Ha Ön hozzájárult az adatainak feldolgozásához, akkor a feldolgozásra csak az egyetértési
nyilatkozatban meghatározott céloknak megfelelően és az abban elfogadott mértékben
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kerül sor. Az adott hozzájárulást bármikor vissza lehet vonni, pl. hírlevelünk elküldésére
vagy adatok harmadik fél számára történő továbbítására vonatkozóan. Ehhez vegye fel a
kapcsolatot az 1. pontban megadott e-mail címünkkel.
4. Ki kapja meg az adataimat?
Az Ön személyes adatait az AGRANA Sales & Marketing GmbH nem teszi közzé, és nem továbbítja harmadik személyeknek engedély nélkül, különösen az Ön hozzájárulása nélkül.
Az adatokat olyan mértékben dolgozzák fel és használják fel, amennyire a szerződéses kapcsolat teljesítéséhez szükségesek. A kívánt célok elérése érdekében bizonyos esetekben szükség lehet arra, hogy adatait továbbadjuk harmadik feleknek (különösen szolgáltatóinknak és
a megbízások feldolgozóinak).
Ha az AGRANA Sales & Marketing GmbH megbíz egy ügyintézőt, mi továbbra is felelünk az Ön
adatainak védelméért. Minden ügyintéző a szerződés szerint köteles az Ön adatait bizalmasan
kezelni, és csak a szolgáltatásnyújtás keretében kezelni. Az AGRANA Sales & Marketing GmbH
megbízásából a megbízott ügyintézők megkapják az Ön adatait, ha az adatokra szükségük van
a saját szolgáltatásuk teljesítéséhez. Ezek például:
• IT szolgáltatók, amelyekre szükségünk van informatikai rendszerünk működéséhez és biztonságához
• Szolgáltatóink, akik felelősek az ügyfél-adatbázisunk és a hírlevél-program programozásáért
és karbantartásáért
• Szállító partnerek, akik feldolgozzák a nyereményjátékokkal kapcsolatos postázásokat
• Reklám- és címkiadók, valamint nyomtatók postai küldeményekhez vagy a Koronás Cukorkiadványok feladásához.
Az AGRANA Sales & Marketing GmbH jogilag kötelezhető arra is, hogy kiadja az Ön adatait, ha
az adatok kiadása az ügyfél jogi követeléseinek érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy hatóság
előtti védelméhez szükséges.

5. Mennyi ideig tárolják az adataimat?
•
•
•
•

Az Ön által a hírlevélhez megadott adatokat visszavonásig megőrizzük. A hírlevélre
való feliratkozását bármikor visszavonhatja a hírlevélen található link segítségével.
Ha személyes adatait a weboldalon található kapcsolat-felvételi űrlapunkon keresztül nyújtja be, az Ön adatai törlődnek, amint feldolgozzuk kérését.
Ha Ön részt vesz valamelyik nyereményjátékunkon, akkor az adatokat a verseny végéig tároljuk, és a nyereményjátékot követő év végén töröljük azokat.
A reklamáció kapcsán kapott személyes adatokat további visszavonásig dokumentáció
céljából tároljuk.

6. Milyen adatvédelmi jogaim vannak?
Adatvédelmi törvény értelmében Önnek bármikor joga van a tárolt adatokról való tájékoztatáshoz, azok helyesbítéséhez, törléséhez vagy korlátozásához, a feldolgozás elleni kifogáshoz,
valamint adatátvitelhez és panaszhoz.
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6.1 Információhoz való jog:
Információt kérhet tőlünk arról, hogy milyen mértékben dolgozzuk fel az Ön adatait.
6.2 Helyesbítés joga:
Ha az adatait hiányosan vagy hibásan dolgozzuk fel, bármikor kérheti, hogy javítsuk vagy egészítsük ki azokat.
6.3 Törléshez való jog:
Kérheti adatainak törlését, ha jogellenesen dolgozzuk fel azokat, vagy ha a feldolgozás sérti
az Ön törvényes védelmi érdekeit. Felhívjuk figyelmét, hogy vannak olyan okok, amelyek megakadályozzák az azonnali törlést, pl. jogilag szabályozott megőrzési követelmények esetén.
6.4 A korlátozott feldolgozásra való jog:
Kérheti az adatainak korlátozott feldolgozását, ha
• Ön vitatja az adatok helyességét arra az időre, amíg ellenőrizzük az adatok pontosságát.
• az adatok feldolgozása jogellenes, de nem kéri azok törlését, ehelyett az adatok felhasználásának korlátozását kéri,
• nekünk már nincs szükségünk az adatokra, de Önnek továbbra is szüksége van rájuk
jogi igények érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
• Ön mégsem járul hozzá az adatainak feldolgozásához.
6.5 Adatátvitelhez való jog:
Ön kérheti, hogy az Ön által megadott adatokat strukturált, általános és géppel olvasható formátumban biztosítsuk Önnek, és ezeket az adatokat egy másik felelős személynek továbbítsuk, feltéve, hogy
• ezeket az adatokat az Ön által megadott visszavonható hozzájárulás vagy a köztünk
fennálló szerződés teljesítése céljából dolgozzuk fel, és
• ezt a feldolgozást automatizált eljárásokkal hajtjuk végre.
Ha technikailag kivitelezhető, akkor Ön kérheti, hogy az adatait közvetlenül továbbítsuk egy
másik felelős személynek.
6.6 Kifogásolási jog:
Ha az Ön adatait nem jogos érdek alapján dolgozzuk fel, bármikor kifogást emelhet az adatkezelés ellen, az Ön saját helyzetéből fakadó okok miatt; ez vonatkozik az e rendelkezések
alapján történő profilozásra is. Ezután az adatát már nem dolgozzuk fel, hacsak nem tudjuk
bizonyítani a feldolgozás olyan kényszerítő, indokolt okát, amely meghaladja az Ön érdekeit,
jogait és szabadságát, vagy ha a feldolgozás jogi követelések érvényesítését, gyakorlását vagy
védelmét szolgálja. Ön bármikor, indoklás nélkül kifogásolhatja az adatainak a közvetlen marketing céljából történő feldolgozását.
6.7 Panaszhoz való jog:
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Ha úgy gondolja, hogy adatainak feldolgozásakor megsértjük a magyar vagy az európai adatvédelmi törvényt, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy bármilyen kérdést tisztázhassunk. Természetesen joga van panaszt benyújtani a magyar adatvédelmi hatóságnak vagy az
EU-n belüli felügyeleti hatóságnak is.
7. Kinél érvényesíthetem a jogaimat?
Ha a fent említett jogok egyikét szeretné érvényesíteni velünk szemben, kérjük, írjon a koronascukor@agrana.com e-mail címre. Kétségek esetén, kérhetünk további információkat személyazonosságának megerősítéséhez. Ennek célja a jogainak és magánszférájának védelme.
8. Kötelező számomra az adatok megadása?
Az Ön adatainak feldolgozása szükséges a szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez. Ha
nem adja meg ezeket az adatokat, általában el kell utasítanunk a szerződés megkötését vagy
a megrendelés teljesítését, illetve a már meglévő szerződést nem tudjuk teljesíteni, ezért azt
fel kell mondanunk. Ön azonban nem köteles megadni hozzájárulását olyan adatok feldolgozáshoz, amelyek nem relevánsak vagy törvény szerint nem kötelezőek a szerződés teljesítéséhez.
9. Sütik és nyomkövető eszközök a Koronás Cukor webhelyen
Webhelyünk úgynevezett sütiket használ. Ezek kisméretű szöveges fájlok, amelyeket a böngésző segítségével az Ön eszközén tárolódnak. Nem ártalmasak. Sütiket használunk azért,
hogy ajánlatunk felhasználóbarát legyen. Egyes sütik az Ön eszközén tárolódnak, amíg ki nem
törli őket. Ezek lehetővé teszik számunkra, hogy felismerjük böngészőjét a következő látogatás alkalmával.
Ha nem akarja, beállíthatja böngészőjét úgy, hogy tájékoztassa Önt a sütik beállításáról, és ezt
csak egyes esetekben engedélyezi.
A sütik deaktiválása korlátozhatja weboldalunk működését.
Az lényeges sütik elősegítik a weboldal használhatóságát azáltal, hogy lehetővé tesznek olyan
alapvető funkciókat, mint a hozzáférés a webhely biztonságos területeire. Ezenkívül a felhasználói viselkedés anonim értékelését is szolgálják, amelyet arra használunk, hogy folyamatosan
fejlesszük weboldalunkat az Ön számára.
Nem lényeges sütiket (funkcionális és marketing sütik, lásd az alábbi leírást) csak a felhasználó kifejezett hozzájárulásával használunk. Használhatja a beállítások ablakot (kattintson a
"Ujjlenyomat" szimbólumra) a weboldal láblécében annak konfigurálásához, hogy mely sütiket állíthat be a webhely. Ehhez kategóriák állnak az Ön rendelkezésére, amelyekben a hasonló funkciókkal rendelkező sütik vannak csoportosítva.
9.1. Lényeges sütik
9.1.1. Google Tag Manager
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A Google Címkekezelőt használjuk. A Google Tag Manager összetevőjének üzemeltetője az
Alphabet Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi a webhely címkéinek kezelését egy felületen keresztül. A Google Címkekezelő csak a címkéket valósítja meg. Ez azt jelenti, hogy nem használnak sütiket és személyes
adatokat nem gyűjtünk. A Google Címkekezelő más címkéket indít, amelyek adatokat gyűjthetnek. A Google Címkekezelő azonban nem fér hozzá ezekhez az adatokhoz. Ha deaktiválást
hajtottak végre domain vagy süti szintjén, akkor az továbbra is érvényes minden nyomkövető
címkére, ha a Google Címkekezelővel hajtották végre őket.
9.1.2 User Centrics
A Usercentrics Consent Management felületét használjuk a beszerzéssel, adminisztrációval és
dokumentációval kapcsolatos jogi kötelezettségek teljesítésére, ha az érintett az adatai feldolgozása mellett dönt (a GDPR 6. cikke). A Usercentrics GmbH, Sonnenstrasse 23, 80331
München. 6c BIPR, a Usercentrics Consent Management kezelési felületének az üzemeltetője.
Ezt nem utasíthatja el, mivel a szabályozás betartásához szükséges.
9.2 Marketing sütik
9. 2.1 Google Analytics & Remarketing
Weboldalunkon elemzési eszközök segítségével rögzítik a látogatók felhasználói magatartásával kapcsolatos általános információkat. Ide tartoznak például a megtekintett oldalak, a tartózkodás időtartama, a hivatkozó oldalak és a számítógépes rendszerre vonatkozó általános
információk, például az operációs rendszer, a képernyőfelbontás, a használt böngésző stb.
Minden adatot névtelenül tárolunk és az Ön személyéhez nincs hozzáférési engedély. Ha nem
ért egyet a felhasználói magatartás névtelen rögzítésével, akkor megakadályozhatja azt a böngészőben a sütik letiltásával.
Ez a webhely a Google Analytics internetes elemző szolgáltatást is használja. A Google Analytics sütiket használ, amelyek lehetővé teszik a weboldal Ön által történt felhasználásának
elemzését.
A sütik által a weboldal használatával kapcsolatos információk (beleértve az Ön IP-címét) átkerülnek az USA-ban lévő Google szerverre, és ott tárolódnak. A Google ezeket az információkat felhasználja a weboldal használatának felmérésére, jelentések összeállítására a webhely
tevékenységéről, valamint a weboldal tevékenységével és az internet használatával kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására. A Google továbbadhatja ezeket az információkat harmadik feleknek is, ha ezt törvény írja elő, vagy ha harmadik személyek ezeket az adatokat a Google nevében dolgozzák fel. A böngészőszoftver megfelelő beállításával megakadályozhatja a
sütik telepítését, de felhívjuk a figyelmét arra, hogy ebben az esetben a webhely összes funkcióját nem tudja teljes mértékben kihasználni. A weboldal használatával hozzájárul ahhoz,
hogy a Google által Önről gyűjtött adatokat a fent leírt módon és a fentiekben meghatározott
módon dolgozzuk fel.
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A Google Analytics deaktiválásához a Browser-Add-on telepítésével (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) kifogást emelhet a használat ellen. Ennek során tájékoztatja a Google Analytics-et, hogy a webhely látogatásáról semmilyen információt nem szabad
továbbítani a Google Analytics számára. Erre a célra nem használunk nyomonkövető eszközöket az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül.
Tájékoztatjuk, hogy ez a webhely kizárólag a "_anonymizeIp ()" deaktivációs kiegészítő felhasználásával használja a Google Analytics szolgáltatást. Az Ön IP-címe nincs teljesen mentve.
A weboldal látogatójának azonosítása kizárt.
A Google Analytics deaktivizálásához, a Browser-Add-on telepítésével (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) megtagadhatja a használatot. Ezzel tájékoztatja a Google
Analytics-et, hogy a webhely látogatásáról semmilyen információt nem szabad továbbítani a
Google Analytics számára. Erre a célra nem használunk nyomkövető eszközöket az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül, hogy észrevétlenül
•
•
•

személyes adatokat tároljunk Önről,
ilyen adatokat harmadik fél szolgáltatóinak és marketing felületnek továbbítsunk, vagy
az adatokat az Ön személyes adataival (név, cím stb.) összekössük.

Google Remarketing
Ezen a weboldalon a Google Analytics szolgáltatást használjuk a Google remarketing funkciójához. Ezen a technológián keresztül a webhelyünket már meglátogató felhasználókkal ismét
a Google partnerhálózat oldalain célzott hirdetések útján szólítják meg őket. Ebből a célból a
Google sütiket tárol az Ön számítógépén, amellyel a webhely látogatását elemezni lehet, majd
felhasználni célzott termékjavaslatokra és érdeklődésen alapuló hirdetésekre.
Lehetősége van a Google Analytics hirdetési célokra történő használatának kikapcsolására és
a Google Display Hálózat hirdetéseinek adaptálására. Ehhez nyissa meg a Google-ben a Hirdetési Adatok Manager alkalmazást (http://www.google.com/settings/ads), vagy pedig megakadályozhatja a sütik használatát harmadik féltől származó szolgáltatók által, ha felkeresi a
hálózati hirdetési kezdeményezés deaktivációs oldalát (http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp)
A Google remarketing sütik csak az Ön hozzájárulásával állíthatók be.
9. 2.3 Google Adwords
Sütiket használunk a Google AdWords számára a webhely bizonyos területein található látogatók felhasználó kezelőjének létrehozásához. Ily módon javíthatjuk AdWords hirdetéseink
teljesítményét a Google keresési eredményeiben és megszólíthatjuk a webhelyünkre többször visszatérő látogatókat. A felhasználók akár 540 napig lehetnek egyik felhasználói csoportunkban. A Google AdWords felhasználó kezelőjébe történő besorolás elkerüléséhez inkognitó böngésző használható, vagy a böngésző előzményei törölhetők. A Google AdWords felhasználó kezelőjében a felhasználók név nélkül maradnak, és a személyes adatokkal kapcsolatban nem lehet következtetéseket levonni.
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További információk és a Google AdWords alkalmazandó adatvédelmi rendelkezései a
https://support.google.com/google-ads/answer/1722022?hl=de oldalon találhatók.
A Google AdWords sütik csak az Ön hozzájárulásával állíthatók be.
9.2.4 Dupla kattintás
A DoubleClick (dupla kattintás) sütiket használjuk hirdetési kampányaink hatékonyságának
mérésére, az adott hirdetés megjelenítésének gyakoriságának korlátozására, és csak az Ön és
az Ön érdekei szempontjából releváns hirdetések megjelenítésére. Különösen a látogatás időpontjáról, a rákattintott hirdetésekről és a korábbi felhasználói viselkedésről szóló információk a harmadik fél webhelyein kerülnek meghatározásra és mentésre. Ezt az információt nem
továbbítják harmadik feleknek, hanem csak a kampány menedzsmentje és a kampány ellenőrzése céljából használják fel.
Ezen felül olyan felhasználói profilokat hozunk létre, amelyeket saját piackutatásunk céljaira
használunk - különösen a meghatározott érdekek alapján.
A dupla kattintással történő sütik csak az Ön hozzájárulásával állíthatók be.
További információ a https://www.google.com/policies/privacy/ads/ címen érhető el.
vagy a https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated webhelyen

9.2.5 Facebook-Pixel
Webhelyünkön a Facebook Inc. „Facebook pixel” -ét használjuk. A Facebook pixel lehetővé
teszi számunkra, hogy nyomon kövessük a felhasználók viselkedését, miután továbbítottuk
őket weboldalunkra egy Facebook hirdetésre kattintással. A Facebook pixel segítségével megértjük a Facebook hirdetések hatékonyságát és optimalizálhatjuk a jövőbeli hirdetési intézkedéseket. Az összegyűjtött adatok névtelenek maradnak, és nem tesznek lehetővé következtetések levonását a felhasználó személyazonosságáról. Azonban az adatokat a Facebook tárolja
(legfeljebb 180 napig) és feldolgozza, így lehetséges a kapcsolat az adott felhasználói profilhoz, és a Facebook a Facebook adathasználati irányelveinek (facebook.com/about/privacy)
megfelelően felhasználhatja ezeket az adatokat hirdetési célokra. Ha ki szeretné kapcsolni a
Facebook sütik tárolását, meg kell változtatnia a böngésző beállításait. Kérjük, használja a
böngésző súgó menüjét további információkért. A Facebook által a sütik használatát itt ellenőrizheti (Link: https://www.facebook.com/policies/cookies/).
10. A közösségi megosztás felhasználható a Koronás Cukor weboldalán
A közösségi megosztási funkciókhoz nem használjuk a közösségi médiaszolgáltatások beépülő modulját. Ehelyett csak szöveget vagy képet mutatunk. Ennek eredményeként semmilyen adat, például az Ön IP-címe, a használt böngésző, a képernyő felbontása, a meglátogatott webhely, a dátum és az idő nem kerül továbbításra a megfelelő közösségi médiaszolgáltatásokhoz.
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Az ilyen linkek így nézhetnek ki: https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A//www.lagerhaus.at
Ha rákattint egy közösségi megosztási linkre, miközben be van jelentkezve a megfelelő közösségi médiafiókba, megoszthatja az oldalaink tartalmát az Ön profilján. Ez lehetővé teszi a közösségi médiaszolgáltatás számára, hogy webhelyünk látogatását az Ön felhasználói fiókjához
rendelje. Szeretnénk rámutatni, hogy az oldalak szolgáltatójaként nincs tudomásunk a továbbított adatok tartalmáról vagy a Facebook általi felhasználásukról.
11. Hírlevél
Feliratkozhat a Koronás Cukor hírlevelünkre és a weboldalon. Ha regisztrált a hírlevélre a
weboldalunkon található regisztrációs űrlap segítségével, e-mailt küldünk Önnek egy linkkel a
regisztráció megerősítésére. A hírlevélre való feliratkozását bármikor visszavonhatja a hírlevelen található link segítségével. Koronás Cukorrámutat erre a lehetőségre minden hírlevélben. Ha leiratkozni kíván a Koronás előfizetési tagságának részeként küldött automatikus születésnapi e-mailről, kérjük, küldjön egy üzenetet a koronascukor@agrana.com címre.
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