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1. számú melléklet ‐ Adatfeldolgozók 

           

           

  Név  Cím  Kezelt adatok  Adatfeldolgozáshoz kapcsolódó 
tevékenység 

Harmadik országba történő 
adattovábbítással összefüggő 

információk 

1.  LINK Mobility Hungary Kft.  1062 Budapest, Andrássy út 
68. B. ép. fszt. 2.  mobiltelefonszám 

érintettek számára marketing célú SMS 
üzenetek  elküldése  Adatkezelő 
nevében 

‐ 

2. 
MADS ‐ Márton Áron 

Szolgáltató 
Iskolaszövetkezet 

1092 Budapest, Erkel u. 3. fszt. 

név,  lakcím,  születési  dátum, 
törzsvásárlói kártya száma, aktuális 
vásárlási adatok 

Adatkezelő  üzleteiben  pénztárosi 
feladatok ellátása 

‐ 

név, lakcím, születési dátum, e‐mail 
cím, telefonszám/mobilszám 

Douglas  törzsvásárlói  kártya 
adategyeztető  nyomtatványokon 
szereplő személyes adatok adatbázisba 
rögzítése 

3.  KBOSS.hu Kft.  1031 Budapest, Záhony u. 7. 

név,  számlázási  cím,  e‐mail  cím, 
fizetendő  vételár,  rendelésszám, 
megrendelt  termékek  adatai, 
fizetési mód 

webáruházban  megrendelt 
termékekről  szóló  számla  elkészítése 
és eljuttatása a vásárlók részére 

‐ 

4.  Top Cop Security Zrt.  1119 Budapest, Zsombor u. 15. 
kamerafelvételeken  szereplő 
érintettek  képmása,  magatartása, 
cselekményei 

őrző‐védő  és  biztonsági  szolgáltatás 
nyújtása  az  Adatkezelő  részére  a 
Douglas parfümériákban 

‐ 

5.  Iron Mountain Kft.  1093 Budapest, Czuczor u. 10. 
IV. és V. em. 

Adatkezelő  által  átadott  iratokban 
szereplő személyes adatok 

Adatkezelő  számára  végzett,  papír 
alapú  dokumentumkezelési, 
irattározási, őrzési, adatszolgáltatási és 
selejtezési feladatok ellátása 

‐ 
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6.  iPixel Kft  1047 Budapest, Sörétgyár u. 2. 

Hűségcsekkre  jogosult 
törzsvásárlók neve, levelezési címe 

Hűségcsekkek  legyártása  és  kiküldése 
az  Adatkezelő  által  megadott 
címzettek részére 

‐ 
Reklám  és  marketing  célú 
kiadványok  küldésére  feliratkozó 
törzsvásárlók neve, levelezési címe 

Reklám  és marketing  célú  kiadványok 
kiküldése az Adatkezelő által megadott 
címzettek részére 

Douglas Magazinban megjelenített 
eseményeken részt vevő személyek 
képmása 

Douglas  Magazin  legyártása  és 
kiküldése az Adatkezelő által megadott 
címzettek részére  

7.  FILVER Bt.  1147 Budapest, Ilosvai S. u. 
144. 

nagy  sajtónyilvánosságot  kapó, 
illetve  a  közösségi  médiában 
jelentős  számú  követővel 
rendelkező  bloggerek,  vloggerek, 
influencerek,  médiaszemélyiségek, 
közszereplők  neve,  e‐mail  címe, 
telefonszáma 

PR tevékenység végzése   ‐ 

8.  Ozog Krisztián Tamás e.v.  1174 Budapest, Bél Mátyás u. 
25. 

kamerafelvételeken  szereplő 
érintettek  képmása,  magatartása, 
cselekményei 

Adatkezelő  üzleteiben,  székhelyén  és 
logisztikai  központjában  működő 
kamerarendszer  üzemeltetésével 
kapcsolatos  technikai  feladatok 
(karbantartás, hibajavítás) ellátása 

‐ 

9.  Bitó Dániel János e.v.  1173 Budapest, Akácvirág u. 
22‐28. D. lph. 3. em. 9. 

kamerafelvételeken  szereplő 
érintettek  képmása,  magatartása, 
cselekményei 

Adatkezelő  üzleteiben,  székhelyén  és 
logisztikai  központjában  működő 
kamerarendszer  üzemeltetésével 
kapcsolatos  technikai  feladatok 
(karbantartás, hibajavítás) ellátása 

‐ 

10.  Growww Digital Kft.  3521 Miskolc, Méz u. 7. 

Adatkezelő  Facebook,  Instagram 
oldalán  aktivitást  mutató 
személyek adatai 

Online  marketing  szolgáltatások 
nyújtása az Adatkezelő részére  ‐ 

Adatkezelő  Youtube  csatornájára 
feliratkozók  vagy  közzétett 
tartalmakhoz  hozzászólók  neve, 
általuk megadott egyéb adatok  

Adatkezelő  által  szervezett 
nyereményjátékban  való 
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részvételhez,  illetve  a  nyertesek 
értesítéséhez,  a  nyeremény 
eljuttatásához szükséges adatok 

Adatkezelő  Facebook  oldalán 
közzétett  álláshirdetésre 
jelentkezők  neve,  címe  (csak 
település),  telefonszáma,  ill.  ha  a 
jelentkező  megadja  tanulmányok, 
szakmai tapasztalat 

11.  Mapp Digital Germany 
GmbH 

Nymphenburger Höfe NY II, 
Dachauer Strasse 63., D‐80335 

München, Németország 
e‐mail cím 

hírlevél küldésre feliratkozó személyek 
részére Adatkezelő nevében hírlevelek 
küldése 

‐ 

12.  Resolution Media München 
GmbH 

Theresienhöhe 12, D‐80339, 
München, Németország 

www.douglas.hu  weboldalt 
felkereső érintettek IP cím adatai 

Adatkezelő  részére  online  marketing 
szolgáltatások nyújtása  ‐ 

13.  AWIN AG  Eichhornstrasse 3., D‐10785 
Berlin, Németország 

www.douglas.hu  weboldalt 
felkereső érintettek IP cím adatai 

Adatkezelő  részére  online  marketing 
szolgáltatások nyújtása  ‐ 

14.  Easy Marketing GmbH 
Asselner Hellweg 124., D‐

44319 Dortmund, 
Németország 

www.douglas.hu  weboldalt 
felkereső érintettek IP cím adatai 

Adatkezelő  részére  online  marketing 
szolgáltatások nyújtása  ‐ 

15.  shopware AG  Ebbinghoff 10, D‐48624 
Schöppingen, Németország 

érintettek  által  a  www.douglas.hu 
oldalon  működő  webáruházban 
történő  regisztráció,  illetve 
regisztráció  nélkül  leadott 
megrendelés  során  megadott 
személyes  adatok, 
vásárlástörténeti adatok 

Adatkezelő  webáruházának 
(www.douglas.hu)  működését 
biztosító  szerver  üzemeltetése, 
karbantartása, fejlesztése, támogatása 

‐ 

16.  PlusServer GmbH  Hohenzollernring 72, D‐50672 
Köln, Németország 

érintettek  által  a  www.douglas.hu 
oldalon  működő  webáruházban 
történő  regisztráció,  illetve 
regisztráció  nélkül  leadott 
megrendelés  során  megadott 
személyes  adatok, 
vásárlástörténeti  adatok,  fizetési 
adatok 

Adatkezelő www.douglas.hu weboldal 
üzemeltetéséhez  szükséges  hardver 
eszközök  (szerver,  adattárak) 
biztosítása,  valamint  azok 
működésének távoli menedzselésével, 
karbantartásával  kapcsolatos 
szolgáltatás nyújtása 

‐ 
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17.  Bezdán György e.v.  1156 Budapest, Sárfű u. 5., 6. 
em. 18. 

Adatkezelő  webáruházában  az 
érintettek  által  megadott 
valamennyi személyes adat 

Adatkezelő  webáruházának 
informatikai  rendszerét  érintő  IT 
fejlesztési‐,  és  tanácsadási  feladatok 
ellátása 

‐ 

18.   Google LLC 
1600 Amphitheatre Pkwy, 

Mountain View, CA, Amerikai 
Egyesült Államok 

A  www.douglas.hu  weboldal  azon 
látogatóinak  adatai,  akik  a  Google 
Analytics  által  használt  cookie‐k 
telepítéséhez  kifejezetten 
hozzájárultak 

Google  Analytics  szolgáltatás 
működésének  biztosítása  az 
Adatkezelő  weboldalán 
(www.douglas.hu)  

Az adatkezeléssel összefüggésben 
adattovábbítás  történik  az 
Amerikai  Egyesült  Államokba, 
illetve  további  harmadik 
országokba. 

Az  adatfeldolgozó  szavatosságot 
vállal  azért,  hogy  a  személyes 
adatok  vonatkozásában  a  GDPR 
által  megkövetelt  és  abban 
garantált  szintet  biztosítja  a 
személyes  adatok  védelmét 
illetően. 

Adattovábbítás  alapja: 
adatfeldolgozó  és  al‐
adatfeldolgozó  vonatkozásában 
érvényesülő  szerződéses 
rendelkezések  (Standard 
Contractual  Clauses  (SCC)  az  EU 
95/46/EC  Adatvédelmi  Irányelve 
alapján,  amelyet  az  EU  29  cikk 
szerinti  Munkacsoportja 
jóváhagyott a 2010/87/EU Modell 
Szerződés alapján. 

Az  Európai  Bizottság  által  2021. 
június  4‐én  közzétett  új 
adattovábbításra  vonatkozó 
szerződéses  rendelkezéseket 
(modernized  Standard 
Contractual  Clauses,  SCC)  az 
adatfeldolgozó  megfelelően  be 
fogja  építeni  a  jelenleg 
alkalmazott  szerződéses 
rendelkezései közé.  
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19.  Socialbakers a.s. 
Pilsen, Pod Všemi svatými 
427/17, Severní Předměstí, 
301 00, Cseh Köztársaság 

Adatkezelő  Facebook,  Instagram 
oldalán  aktivitást  mutató 
személyek  adatai  (oldalakat  like‐
oló,  tartalmakhoz  hozzászóló, 
üzeneteket küldő, álláshirdetésekre 
jelentkező személyek) 

Online  marketing  szolgáltatások 
nyújtása  az  Adatkezelő  részére;  az 
Adatkezelő által  létrehozott  közösségi 
média  profilok  egységes  kezelésére 
szolgáló rendszer üzemeltetése 

Az adatkezeléssel összefüggésben 
adattovábbítás  történik  az 
Amerikai  Egyesült  Államokba, 
illetve  további  harmadik 
országokba. 

Az  adatfeldolgozó  szavatosságot 
vállal  azért,  hogy  a  személyes 
adatok  vonatkozásában  a  GDPR 
által  megkövetelt  és  abban 
garantált  szintet  biztosítja  a 
személyes  adatok  védelmét 
illetően. 

Adattovábbítás  alapja: 
adatfeldolgozó  és  al‐
adatfeldolgozó  vonatkozásában 
érvényesülő  szerződéses 
rendelkezések  (Standard 
Contractual  Clauses  (SCC)  az  EU 
95/46/EC  Adatvédelmi  Irányelve 
alapján,  amelyet  az  EU  29  cikk 
szerinti  Munkacsoportja 
jóváhagyott a 2010/87/EU Modell 
Szerződés alapján. 


