
	

	

 
 
A	„Companion”	appra	vonatkozó	adatvédelmi	nyilatkozat 
 
A Companion appal (a továbbiakban „App” is) a METRO AG (Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf (a 
továbbiakban „METRO” vagy „mi”) a vásárlási élménnyel kapcsolatos hasznos funkciókat és további 
METRO/MAKRO-szolgáltatásokat (a továbbiakban „Szolgáltatás” vagy „Szolgáltatások”) kínál. Ez az 
App hasznos kiegészítője a honlapunknak, illetve és az áruházainkban megvalósuló fizikai vásárlási 
élménynek. 
 
A jelen Általános adatvédelmi nyilatkozat az Appal összefüggésben arról tájékoztatja Önt, hogy az App 
minden egyes használatakor hogyan kerülnek feldolgozásra az adatai, függetlenül attól, hogy be van-e 
jelentkezve a vevőfiókjába. Miután bejelentkezett az Appba a vevőadataival, a vonatkozó országspecifikus 
adatvédelmi nyilatkozat (részletes információkért lásd az „Országspecifikus adatvédelmi nyilatkozatok és 
adatkezelési tevékenységek” című alfejezetet) alkalmazandó arra a vevőfiókra, amelybe bejelentkezett. 
 
Az App használatához a jelen dokumentumban meghatározott mértékben személyes adatokat kell megadni. 
Az adatok akkor minősülnek személyes adatoknak, ha egy konkrét vagy azonosítható természetes személy 
személyes vagy ténybeli körülményeire vonatkozó egyedi adatokat tartalmaznak, és e személyhez 
kapcsolhatók. Az Ön személyes adatait az adatvédelmi jogszabályokban, így az Európai Unión belül az EU 
általános adatvédelmi rendeletében (GDPR), illetve a nemzeti adatvédelmi törvényekben foglaltak szerint 
kezelhetjük. 
 
A következő rendelkezések az App használatával összefüggő adatkezelés jellegéről, hatályáról és céljáról 
nyújtanak tájékoztatást. 
 
E tekintetben meg kell jegyezni, hogy az Ön adatainak biztonsága nagyon fontos számunkra, ezért a 
technika állásának megfelelően mindig informatikai biztonsági óvintézkedéseket teszünk. Mindazonáltal az 
internetes adattovábbítás esetén mindig felmerülhetnek rejtett biztonsági sebezhetőségek, ezért sajnos 
technikailag nem lehetséges tökéletes védelmet biztosítani harmadik fél hozzáférése ellen. 
 
 
Ki lesz a felelős az adatok kezeléséért azokban az esetekben, amikor bejelentkezés nélkül használja 
az Appot? 
 
A GDPR értelmében az olyan esetekben, amikor Ön az Appot anélkül használja, hogy be lenne jelentkezve 
a vevőfiókjába, a felelős adatkezelő a következő: 
 
METRO AG 
 
Székhely: 
METRO AG 
Metro-Straße 1 
40235 Düsseldorf 
Németország 
 
Megjegyzés: Az adott nemzeti METRO/MAKRO leányvállalat felelős az Ön vevőfiókjával kapcsolatos 
adatkezelésért. Annak megállapításához, hogy ez ténylegesen melyik nemzeti leányvállalat, olvassa el az 
alkalmazásban található információkat vagy a vevőként történő korábbi regisztrációkor kapott adatvédelmi 



	

	

nyilatkozatot (részletes információkért lásd az „Országspecifikus adatvédelmi nyilatkozatok és adatkezelési 
tevékenységek” című alfejezetet). 
 
Hogyan léphetek kapcsolatba az App adatvédelmi tisztviselőjével. 
 
METRO AG 
Adatvédelmi tisztviselő 
Metro-Straße 1 
40235 Düsseldorf 
Németország 
 
E-mail: datenschutz@metro.de 
 
Megjegyzés: Az Ön vevőfiókjával kapcsolatos adatkezelés vonatkozásában a vevőként történő korábbi 
regisztrációkor kapott országspecifikus adatvédelmi nyilatkozatok vagy a magában az Appban 
megtalálható információk alapján kell meghatározni a felelős adatvédelmi tisztviselő hatáskörét (részletes 
információkért lásd az „Országspecifikus adatvédelmi nyilatkozatok és adatkezelési tevékenységek” című 
alfejezetet). 
 
Milyen adatok kerülnek továbbításra az alkalmazás-áruházba az App letöltésekor? 
 
Az alkalmazás letöltésekor az ehhez szükséges információkat továbbítani kell az adott alkalmazás-áruház 
ba, különösen az Ön felhasználónevét, e-mail címét, a fiókjához kapcsolódó vevőadatokat, a letöltés idejét, 
a fizetési adatokat és a végberendezés egyedi azonosítóit. Azonban nincs befolyásunk erre az adatkezelésre, 
és nem tartozunk érte felelősséggel. Ebben a tekintetben csak az adott alkalmazás-áruház használatára 
vonatkozó adatvédelmi szabályzat alkalmazandó, amelyet az alkalmazás-áruháznál érhet el. 
 
Milyen adatokat gyűjt a METRO, amikor Ön letölti az Appot? 
 
A METRO semmilyen személyes adatot nem gyűjt, illetve az adott alkalmazás-áruházból nem kerül 
továbbításra a METRO-hoz személyes adat mindössze azért, mert Ön letölti az Appot az adott alkalmazás-
áruházból az okostelefonjára. A METRO nem gyűjt adatot és adat nem kerül továbbításra a METRO-hoz 
az App első használata előtt. 
 
Milyen Önnel kapcsolatos adatok kezelése történik, amikor Ön használja az Appot? 
 
Függetlenül attól, hogy Ön vevőadataival bejelentkezik-e az App országspecifikus funkcióinak 
használatához (részletes információkért lásd az „Országspecifikus adatvédelmi nyilatkozatok és 
adatkezelési tevékenységek” című alfejezetet), az App használatakor bizonyos adatok gyűjtése szükséges 
ahhoz, hogy technikailag biztosítani tudjuk az App-szolgáltatást az Ön számára. Ez a következő adatokat és 
adatkezelési tevékenységeket érinti: 
 

- a készüléken beállított nyelv és régió. 

Ezen adatok kezelése az App nyelvének és az Appon belül az ország kiválasztását szolgálja. 
 
Ezen adatok kezelésének jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja biztosítja annak érdekében, 
hogy Ön használhassa az Appot. 
 
Milyen adatokat gyűjt a METRO az Ön hozzájárulása alapján? 
 
Ha a Companion App megfelelő beállításával vagy a végberendezés rendszerbeállításaival Ön 
hozzájárulását adta, az App a következő adatokhoz fér hozzá az egyes szolgáltatásainak megjelenítése (pl. a 
tartózkodási helyen alapuló áruházkeresés, azonosítókártyák kamerával történő beolvasása) vagy ezen 
szolgáltatások optimalizálása érdekében: 
 

- kamera adatai (azonosítókártyák vagy vonalkódok beolvasásához és képek bevásárlólistához 
történő hozzáadásához) 

- képek az Ön végberendezésének képgalériájából (képek bevásárlólistához történő hozzáadásához) 



	

	

- helyadatok, azaz az Ön tartózkodási helyére vonatkozó, GPS segítségével meghatározott adatok. 
 

A helyadatok azonban csak addig kezelhetők, amíg az Appot használják, és csak annyiban, amennyiben az 
adott funkció a helyadatok kezelését igényli. A helyadatokat azonban az Ön okostelefonján kell kezelni, 
ahelyett, hogy továbbításra kerülnének a METRO-hoz. 
 
Az Ön hozzájárulásától függően testre szabott üzeneteket is küldhetünk a zárolt képernyőre (push 
üzenetek). E tekintetben az eszközazonosítót az üzenetek küldéséhez használjuk. 
 
Ön emellett hozzájárulhat úgynevezett „hibakeresési naplók” küldéséhez is az App esetleges hibáinak és 
működési zavarainak a kijavítása érdekében. Ezek olyan naplófájlok, amelyek az App legutóbbi 
tevékenységeit tartalmazzák. Az ilyen naplófájloknak tartalmazniuk kell az Ön végberendezésének 
megnevezését, az Ön által használt operációs rendszer verziószámát, valamint az Ön által használt App 
verziószámát. Ezen túlmenően a naplófájloknak tartalmazniuk kell az Ön által használt vagy engedélyezett 
funkciókkal kapcsolatos információkat, például azt, hogy Ön gyűjtött-e GPS-adatokat vagy olvasott-e be 
képet. A naplófájlok azonban nem tartalmazhatnak az e funkciókból származó adatokat, pl. egyedi GPS-
koordinátákat vagy fényképeket. A naplófájlok tartalmát Ön bármikor megtekintheti az Appban. 
 
Ön nem köteles megadni a hozzájárulását, és ezeket az adatokat nem használjuk fel, ha Ön nem adja 
hozzájárulását, azonban elképzelhető, hogy ebben az esetben nem fogja tudni használni az App összes 
funkcióját. 
 
Ezen adatok kezelésének jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja biztosítja, amennyiben Ön 
hozzájárulását adja. Ezt a hozzájárulást bármikor visszavonhatja az alkalmazás megfelelő beállításai vagy a 
végberendezés rendszerbeállításai segítségével. 
 
Az Ön adatai közül melyeket kezelhetjük elemzési célokból? 
 
Az Appban különböző elemzési eszközöket használunk szolgáltatásunk vizsgálata és javítása érdekében: 
 
A Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; a továbbiakban „Google”) 
Firebase technológiáját használjuk különböző funkciókkal. Amennyiben az Ön szokásos tartózkodási helye 
az Európai Gazdasági Térségben vagy Svájcban van, a Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow 
Street, Dublin 4, Írország) az adatkezelő. A Google Ireland Limited ezért a Google kapcsolt vállalkozása, 
amely felelős az Ön adatainak kezeléséért és az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok betartásáért. 
 
A Firebase Analytics lehetővé teszi szolgáltatásaink használatának elemzését. Ez azt jelenti, hogy az 
Appunk használatával kapcsolatban teljesen anonim információk kerülnek gyűjtésre, illetve a Google-hoz 
történő továbbításra és tárolásra. A Google erre a célra a végberendezés hirdetésazonosítóját használja. A 
Google ezeket az információkat anonim formában használja fel az Appunk használatának értékelésére, 
valamint az appok használatához kapcsolódó egyéb szolgáltatások nyújtására. Ön korlátozhatja a 
hirdetésazonosító használatát készüléke beállításai segítségével (iOS: Privacy/Advertising/No Ad Tracking; 
Android: Account/Google/Adverts). 
 
A Firebase Crash Reporting technológia az alkalmazás stabilitását és javítását szolgálja. Információkat 
gyűjt a használt eszközről és az Appunk használatáról (pl. az időbélyegző, az App elindításának és a hiba 
bekövetkezésének időpontja), ami lehetővé teszi számunkra a problémák diagnosztizálását és megoldását. 
A Crashlytics működésével kapcsolatban itt találhatók információk: 
https://firebase.google.com/products/crashlytics/ 
 
A Firebase Cloud Messaging lehetővé teszi, hogy célzott és kontextussal kapcsolatos üzeneteket küldjünk a 
felhasználóknak a szolgáltatásainkról és az App használatára ösztönözzük őket. A tárgyra, az üzenet 
típusára és az üzenet küldésének időpontjára vonatkozó információk kerülnek kezelésre, valamint adatok 
azzal kapcsolatban, hogy az üzenet megérkezett-e, illetve mikor érkezett meg és elolvasták-e. Egyes 
esetekben ezeket az adatokat elemzési célokra is felhasználjuk. A Cloud Messaging használatára csak 
akkor kerül sor, ha Ön a hozzájárulását adta (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja). 
 



	

	

Emellett a Firebase Remote Configot használjuk, amely lehetővé teszi számunkra, hogy A/B teszteket 
végezzünk és új verzió letöltése nélkül módosítsuk az App viselkedését és megjelenését. A Firebase 
Remote Config lehetővé teszi számunkra, hogy konfiguráljuk az App beállításait annak érdekében, hogy 
anélkül módosítsuk az Appot azon az eszközön, amelyre telepítették, hogy minden módosításkor teljesen 
újra kellene telepíteni a megfelelő alkalmazás-áruházból. A Remote Config a Firebase Analyticsben 
megnevezett adatkategóriák kezelésére szolgál: eszközadatok, a használatban lévő Appal kapcsolatos 
információk, az App használatára vonatkozó adatok, helyadatok, felhasználói azonosító és az Appon belüli 
egyedi kérésekre vonatkozó információk (események). A Remote Config működésével kapcsolatban itt 
találhatók információk: https://firebase.google.com/products/remote-config/ 
 
Amikor a Firebase-t egy Google Ads-fiókhoz kapcsoljuk, nyomon követhetjük a Google Ads-fiókon 
keresztül elhelyezett hirdetési kampányaink eredményességét. E célból az Appból származó telepítési és 
eseményadatokat anonim formában használjuk fel és elemezzük. Erről itt találhatók további információk: 
https://support.google.com/google-ads/answer/93148 
 
A Google által esetlegesen igénybe vett további adatfeldolgozók a következő linken találhatók: 
https://firebase.google.com/terms/subprocessors 
 
Az App és a hozzá kapcsolódó szolgáltatás javítása érdekében a „Yahoo” szolgáltató (cégnév: Oath 
(EMEA) Ltd.; 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Írország) és a „Flurry Analytics” programja (a 
továbbiakban „Flurry”) segítségével összesítjük és elemezzük a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban 
meghatározott adatokat. A szolgáltató által biztosított adatvédelemmel, illetve az elemzőprogrammal 
összefüggő adatvédelemmel kapcsolatban további információk találhatók a 
https://policies.oath.com/us/en/oath/privacy/products/developer/index.html vagy 
https://developer.yahoo.com/flurry/docs/analytics/gdpr/summary/ linken. 
 
A Flurry Analitics használatával összefüggésben a következő adatok gyűjtésére és kezelésére kerül sor: 
 

- munkamenetadatok (pl. kezdés, befejezés, időtartam) 
- App verziószáma 
- eszközadatok (pl. modell, modellkód) 
- országkód 
- GPS-adatok 

A Flurry nem hozhat harmadik fél tudomására semmilyen, a METRO-nál gyűjtött vagy más módon a 
Flurry használatával összefüggésben feldolgozott felhasználó adatot, kivéve, ha erre jogszabály kötelezi. 
Sem a METRO, sem a Flurry nem használhatja fel a Flurry-elemzéseket a felhasználó személyes adatainak 
nyomon követésére, illetve személyes adatainak más adatokkal való összekapcsolásához, továbbá a 
METRO és a Flurry nem engedélyezheti harmadik felek számára, hogy ilyen tevékenységeket folytassanak. 
  
Az elemzési eszközzel összefüggésben azzal a céllal dolgozzuk fel az Ön adatait, hogy vonzó 
szolgáltatásokat nyújtsunk és a funkciókat felhasználóbarát módon tudjuk bemutatni. Az adatkezelés 
jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja biztosítja. Jogos érdekünk vonzó, hasznos és 
felhasználóbarát szolgáltatás nyújtása. 
 
Az elemzést bármikor megszakíthatja a rendszerbeállítások megfelelő opciójának kikapcsolásával. 
 
A METRO a GDPR 28. cikkének megfelelően adatfeldolgozási megállapodást kötött szolgáltatókkal annak 
érdekében, hogy az Ön adatainak a szolgáltatók által történő feldolgozása tekintetében magas szintű 
adatvédelmet biztosítson. 
 
Az Öntől gyűjtött adatokat a következő célokból is feldolgozhatjuk: 
 
A fentieken túl, amennyiben szükséges, az Ön adatait a következő célokból is feldolgozhatjuk: 
 

- jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés és 
- jogi követelések érvényesítése, valamint bűncselekmények felderítése és megelőzése. 



	

	

Az adatkezelés jogalapját ebben az esetben a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja biztosítja, 
amennyiben ez a ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, valamint a GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés f) pontja azokban az esetekben, amikor jogi követeléseket érvényesítünk; jogos érdekünk, hogy 
jogviták esetén, illetve saját magunk és felhasználóink megvédése során érvényesítsük jogi követeléseinket 
és védekezzünk, illetve felderítsük és megelőzzük bűncselekményeket vagy a használati feltételeink 
megsértését. 
 
  



	

	

Kihez kerülnek továbbításra az Öntől gyűjtött adatok? 
 
Az adatoknak a szolgáltatók részére történő, fentiekben ismertetett továbbításán túl csak akkor továbbítjuk 
az Ön adatait harmadik fél részére, ha az adattovábbítás jogi okokból szükséges bírósági vagy hivatalos 
eljárások követelményeinek teljesítéséhez vagy jogszabályi rendelkezések betartásához. 
 
Ebben az esetben az adatok továbbításának jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja biztosítja 
a ránk vonatkozó jogi kötelezettségek betartása érdekében. 
 
Sor kerül az Ön adatainak az Európai Unión kívül történő feldolgozására? 
 
Nem kerül sor adatoknak az EU-n kívüli adatfeldolgozók részére történő továbbítására. 
 
A Flurry elemzőeszköz esetében az eszköz leírásában meghatározott adatok kerülnek továbbításra az USA-
ba. Mivel az USA a GDPR értelmében harmadik ország, A METRO a szolgáltatóval kötött adatkezelési 
megállapodáson kívül az EU általános szerződési feltételeit alkalmazva is megállapodást kötött a 
szolgáltatóval a GDPR 45. cikkében meghatározott szükséges garanciák biztosítása érdekében. 
Amennyiben Ön kéri, örömmel bocsátunk rendelkezésére egy példányt ingyenesen. 
 
Mennyi ideig tárolják az Ön személyes adatait? 
 
Az Ön eszközazonosítóját csak addig használják, amíg Ön az Appot használja. Az ország kiválasztását csak 
addig tárolja az Ön végberendezése, amíg az App telepítve van. Az ország kiválasztásához általunk lekért 
rendszernyelvet nem tároljuk. A vevőfiókkal kapcsolatban használt egyéb adatok tárolásának időtartamára 
a vevőként történő korábbi regisztrációjakor kapott adatvédelmi nyilatkozat az irányadó (részletes 
információkért lásd az „Országspecifikus adatvédelmi nyilatkozatok és adatkezelési tevékenységek” című 
alfejezetet). 
 
Hogyan követheti nyomon az adatainak a használatát? 
 
Ön a jövőre nézve bármikor visszavonhatja a hozzájárulását (különösen a helyre vonatkozó adatok 
felhasználására vonatkozó hozzájárulását). Ezt megteheti a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban 
meghatározott kapcsolattartók megkeresésével vagy – amennyiben okostelefonja technikailag alkalmas erre 
– végberendezésének közvetlen beállításával. 
 
Ön milyen jogokkal rendelkezik személyes adataival kapcsolatban? 
Az adatvédelmi jogszabályok szerinti érintettként Ön – a jogszabályi előfeltételektől függően – Ön a 
következő jogokkal rendelkezik, melyek már most is gyakorolhatók az App beállításainak segítségével 
vagy a datenschutz@metro.de e-mail címen keresztül: 
	
Az információkhoz való hozzáférés joga: A GDPR 15. cikkében foglalt előfeltételek mellett Önnek 
jogában áll bármikor tájékoztatást kapni tőlünk az általunk tárolt személyes adatairól. 
 
A helyesbítéshez való jog: A GDPR 16. cikke értelmében Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó 
pontatlan vagy helytelen személyes adatok helyesbítését kérje tőlünk. 
 
A törléshez való jog: A GDPR 17. cikkében foglalt előfeltételek mellett és kivéve, ha más jogok vagy 
jogszabályi korlátozások ellentétesek az itt foglaltakkal, Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó 
személyes adatok haladéktalan törlését kérje tőlünk. 
 
Az adatkezelés korlátozásához való jog: A GDPR 18. cikkében foglalt előfeltételek mellett Önnek 
jogában áll az Ön személyes adatai kezelésének korlátozását kérni tőlünk. 
 
Az adathordozhatósághoz való jog: A GDPR 20. cikkében foglalt előfeltételek mellett Ön jogosult arra, 
hogy hogy az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel 
olvasható formátumban megkapja. 
 



	

	

A visszavonáshoz való jog: Ön a jövőre nézve bármikor visszavonhatja a személyes adatainak kezelésére 
vonatkozó hozzájárulását. 
 
A tiltakozáshoz való jog: A GDPR 21. cikkében foglalt előfeltételek mellett Ön jogosult arra, hogy 
tiltakozzon a személyes adatainak kezelése ellen, mely esetben kötelesek vagyunk megszüntetni az ön 
személyes adatainak kezelését, kivéve, ha más jogok ellentétesek az itt foglaltakkal. 
 
A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog: A GDPR 77. cikkében foglalt előfeltételek 
mellett Önnek jogában áll panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál. 
Panaszával adatvédelmi tisztviselőnkhöz fordulhat. Amennyiben lehetséges, az Ön jogainak gyakorlására 
vonatkozó kéréseit írásban kell eljuttatni a fenti címre vagy közvetlenül adatvédelmi tisztviselőnk részére. 
A panasztételhez való jog az egyéb közigazgatási jogi vagy bírósági jogorvoslati lehetőségek sérelme 
nélkül alkalmazandó. 
Az illetékes felügyeleti hatóságunk a következő: 
 
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit NRW (Észak-Rajna-Vesztfália 
adatvédelemmel és információszabadsággal foglalkozó regionális biztosa) 
Postfach 200444 
40102 Düsseldorf 
Németország 
 
Köteles Ön rendelkezésre bocsátani a személyes adatait? 
 
Elvben Ön nem köteles információkat vagy személyes adatokat rendelkezésre bocsátani. Ha azonban Ön 
ezt elutasítja, előfordulhat, hogy nem tudjuk biztosítani az Appot vagy annak funkcióit, illetve nem tudunk 
bizonyos szolgáltatásokat nyújtani. 
 
Sor kerül automatizált döntéshozatalra (ún. profilalkotás)? 
 
Nem. 
 
 
 

Tájékoztatás a GDPR 21. cikke szerinti tiltakozáshoz való joggal kapcsolatban 
 
Ön jogosult arra, hogy saját helyzetéből adódó okból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 
GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (érdekek egyensúlyán alapuló adatkezelés) alapuló kezelése 
ellen. Ez a GDPR 4. cikkének 4. pontjában meghatározott profilalkotásra is vonatkozik a jelen 
rendelkezés alapján. 
 
Amennyiben Ön kifogást emel, nem kezeljük tovább személyes adatait, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, 
hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az 
Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben vagy az adatkezelés jogi igények előterjesztését, 
érvényesítését vagy védelmét szolgálja. 
 
Kifogását lehetőség szerint a következő címre kell eljuttatnia, melyhez nem szükséges 
formanyomtatványt kitöltenie: 
 

METRO AG 
 
Székhely: 
METRO AG 
Adatvédelmi tisztviselő 
Metro-Straße 1 
40235 Düsseldorf 
Németország 
 
E-mail: datenschutz@metro.de 

 



	

	

Országspecifikus adatvédelmi nyilatkozatok és adatkezelési tevékenységek 
 
Ön csak akkor tud bejelentkezni vevőfiókjába, ha vevőként regisztrált a METRO-nál vagy egy helyi 
METRO/MAKRO-leányvállalatnál és a regisztráció során elolvasta és elfogadta az adott leányvállalatra 
vonatkozó adatvédelmi szabályzatot és általános szerződési feltételeket. 
Amint bejelentkezik vevőfiókjába az Appban, az App vevőfióknál igénybe vehető funkcióira és az azzal 
kapcsolatos adatkezelési tevékenységre a helyi METRO/MAKRO-leányvállalatok fent említett 
rendelkezési az irányadók. Az App a készülék beállításai alapján felismeri azt az országot, amelyben Ön 
vevőként regisztrált (pl. Németország, Hollandia vagy Spanyolország) és automatikusan beállítja a 
megfelelő nyelvet és az országspecifikus funkciókat. Ahhoz, hogy az Appban megjelenhessenek az Ön 
vevőfiókjához kapcsolódó szolgáltatásokat és létrehozhassuk a funkciókat, az Ön készülékazonosítóját 
össze kell kapcsolnunk a megfelelő vevőfiókkal, amíg be van jelentkezve. 
	
A fenti alfejezetben ismertetett adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja biztosítja az 
App és az adott vevőfiók használatára vonatkozó, velünk kötött szerződés teljesítése érdekében. 
 
Amennyiben Ön hozzájárult a push üzenetek küldéséhez (lásd a fenti „Milyen adatokat gyűjt a METRO az 
Ön hozzájárulása alapján?” alfejezetet), a bejelentkezéskor rendelkezésre álló vevőszámot össze kell 
kapcsolni a készülékazonosítóval annak érdekében, hogy a vevőfiókhoz kapcsolódó tartalmú push 
üzeneteket lehessen küldeni. 
 
Ezen adatok kezelésének jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja biztosítja, amennyiben Ön 
hozzájárulását adja. Ezt a hozzájárulást bármikor visszavonhatja az alkalmazás megfelelő beállításai vagy a 
végberendezés rendszerbeállításai segítségével. 
 
Amikor vevőként bejelentkezik az Appba, a vevőfiókkal összefüggésben végzett adatkezelési 
tevékenységekre a vevőként történő regisztrációkor kapott országspecifikus adatvédelmi nyilatkozatban 
foglaltak (lásd fent) az irányadók, melyeket Ön az Appban is elérhet, miután bejelentkezett. 
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