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1. MELLÉKLET - ADATFELDOLGOZÓK

WEBOLDALAK
Coca-Cola Magyarország Szolgáltató Kft, amely segít a Weboldalaink és az Önnel folytatott kommunikáció kezelésében.
MRM McCann a Fogyasztói Kapcsolatok Kezelése (CRM) rendszerének technikai támogatásához, és az e-mail kampányokban végzett e-mail kommunikáció és
analitika küldéséhez.
Az MRM McCann kétféle támogatást nyújt nekünk. Első támogató szolgáltatási vonalunkat, a calle Enrique Jardiel Poncela, 6, Madrid, Spanyolország címen
található MRM McCann nyújtja. Második támogató szolgáltatási vonalunkat a 360 W Maple Rd, Birmingham, MI 48009 címen található MRM McCann nyújtja.
Az Adobe, a (i) Tartalomkezelő Rendszerünk (CMS) tárolásához, (ii) a Fogyasztói Kapcsolatok Kezelésének (CRM) rendszeréhez, (iii) a digitális tulajdonaink és
a harmadik fél (asztali és mobil) weboldalain megjelenő hirdetések személyre szabásához és mobilalkalmazásokhoz és (iv) közvetlen e-mailen vagy push
értesítéseken keresztül küldött marketingkommunikációhoz. Az Adobe Campaign példányaink szerverei az Amazon Web Services infrastruktúrájában találhatóak
Oregonban.

Az Akamai Identity Cloud (Janrain), amely a Fogyasztóazonosítás és Hozzáférés-felügyelet (CIAM) rendszerét hosztolja, ahol a webhelyeinken és
alkalmazásainkon a felhasználói profiljainkat tároljuk. Az Akamai Technologies, Inc. a 150 Broadway, Cambridge, Massachusetts 02142 USA címen található.

Az Epam, amely a Fogyasztói Interakciós Adatbázist üzemelteti és kezeli.

Az EPAM Systems, Inc. Londonban, Nagy Britanniában található. A csoport maga fizikailag Magyarországon található.
A Microsoft Azure, amelyet másodlagos (adattó) tárolására, adattisztításra, konszolidációra és adatelemzésre és jelentéskészítésre használunk. A Microsoft a
2624 NE University Village St. Seattle, Washington állam, USA címen található.

Az Amazon Web Services Ireland Ltd (AWS), amely a Weboldalakat / (vagy) az IT-rendszereinket hosztolja, és rendszerszolgáltatást nyújt. A Burlington
Plaza, Burlington Rd, Dublin 4, Írország címen található.

A Google, (i) felhőtárolás, nagy lekérdezési adatbázisok és a digitális tulajdonainkon és harmadik felek (asztali és mobil) weboldalain megjelenő hirdetések és
mobilalkalmazások személyre szabása, kapcsolatok nyomon követése és (ii) az Apigee, az Alkalmazások Programozására Szolgáló Interfészek, (API-k) tárolása
érdekében. A Google Ireland Limited a Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország címen található.
Harmadik fél szolgáltatóink, melyek olyan szolgáltatásokat nyújtanak, mint például a kommunikáció, könyvvizsgálat és tanácsadás támogatása.
Kereskedelmi partnereink, melyekkel sajátos jogviszonyba léphetünk azért, hogy saját marketingkommunikációjukat végezhessék. Mivel ezek a harmadik felek
az Ön Személyes adatait saját adatvédelmi gyakorlatuknak megfelelően használják és kezelik, legjobb, ha ellenőrzi weboldalaikat az adatvédelmi gyakorlatukkal
kapcsolatos információkért.
Egy harmadik fél az üzleti tevékenységünk, eszközeink vagy készleteink egészének vagy egy részének átszervezése, összevonása, értékesítése, közös vállalkozásba
vitele, engedményezése, átruházása vagy más rendelkezése esetén (beleértve bármilyen csőd vagy hasonló eljárást is).
Szükségesnek vagy megfelelőnek tartjuk, hogy az illetékes hatóságok, leányvállalatok és harmadik felek: a) tegyenek eleget a jogi kötelezettségeknek; b)
válaszoljanak az olyan hatóságok és kormányzati hivatalok kéréseire, melyek esetleg az Ön lakóhelye szerinti országán kívüli hatósági és kormányzati szervektől
érkeznek; c) kényszerítsék ki feltételeink betartását; d) védelmezzék működésünket vagy bármely leányvállalatunk működését; e) védelmezzék az Ön, valamint

saját és/vagy leányvállalataink jogait, biztonságát és tulajdonát illetve személyes adatait; és (f) tegyék lehetővé számunkra, hogy a rendelkezésre álló jogorvoslati
lehetőségeket igénybe vehessük illetve kihasználhassuk, illetve csökkenthessük vagy korlátozhassuk az esetlegesen elszenvedett veszteségeket vagy azok mértékét.
A Salesforce, amely azt a platformot hosztolja, amelyen a „lépjen velünk kapcsolatba” kérdésekre adott válaszok tárolódnak. Ez a Castellana 79, 28046 Madrid,
Spanyolország címen található.
Integral Ad Science (IAS) a márka biztonsága érdekében, valamint annak érdekében, hogy hirdetéseink csak ott jelenjenek meg, ahol megfelelőnek tartjuk. Az
IAS itt található: 95 Morton Street New York, NY 10014, USA.

