FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK
A www.pepsi.hu weblapot (“Weblap”) a Fővárosi Ásványvíz- és Üdítőipari Zrt. (“FÁÜ Zrt.”) üzemelteti. A
FÁÜZrt.-re vonatkozó információk megismeréséhez kérjünk kattintson ide A Weblap használatával Ön
elfogadja az alábbi feltételeket, tudnivalókat. Munkatársaink szívesen adnak felvilágosítást az alábbiakban leírt
technikai fogalmak jobb megértéséhez. Amennyiben a Weblap valamelyik felhasználási feltételével nem ért
egyet, kérjük, ne használja az oldalt, illetve a személye azonosítására alkalmas formában küldje el számunkra
megjegyzéseit illetve észrevételeit ügyfélszolgálatunkhoz postai címünkre (FÁÜ Zrt. 1239 Budapest, Helsinki út
121-123.), vagy keressen fel minket a központi ( 06 1 467 1515) vagy a vevőszolgálati (06 40 200 350)
telefonszámon.
A Felhasználási Feltételek a következő részekből áll: a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályzat
(“Adatkezelési Irányelvek”), a szellemi alkotásokra vonatkozó irányelvek és egyéb irányelvek.
. Adatkezelési irányelvek.
A FÁÜ Zrt. célja, hogy a lehető legteljesebb mértékben biztosítsa az Ön személyes adatainak védelmét. A Weblapon kért információk kezelése és felhasználása során ezért a FÁÜ Zrt. az adatvédelemről szóló 1992. évi LXIII.
törvény (adatvédelmi törvény) mindenkor hatályos előírásait betartva jár el.
A jelen Adatkezelési irányelvekben bemutatjuk a Weblapon gyűjtött információk típusait, valamint azt, hogy
aFÁÜ Zrt. milyen célra és feltételekkel használja fel ezeket az információkat. Az Adatkezelési irányelvek
kizárólaga Weblap tekintetében érvényes, nem alkalmazható harmadik (azaz: A FÁÜ Zrt.-n kívüli ) személyek
által üzemeltetett weboldalak esetében, még akkor sem ha ezek a weboldalak a Weblapról közvetlenül
hozzáférhetőek.
1.1 Az általunk összegyűjtött információk
Az Adatkezelési irányelvek a jelen Weblapon megadott mindennemű, személyes adatnak minősülő információra
vonatkozik. Az Adatvédelmi törvény értelmében személyes adatnak minősül valamely természetes személlyel
kapcsolatba hozható adat, illetve az adatból levonható, az érintette vonatkozó következtetés.
A Weblapon felhasznált személyes adatok főbb típusai a következők: i) név; ii) cím; iii) e-mail cím; iv) életkor; és
v) telefonszám (megadása általában nem kötelező). Weblapunkon az Ön személyes adataira általában ahhoz
van szükségünk, hogy benevezhessen egy játékra, vetélkedőre, illetve hogy információkat kaphasson vállalatunkról és termékeinkről, vagy kitöltsön egy kérdőívet. A fentiektől eltérő célú adatgyűjtést külön jelezzük azon a
helyen ahol az adatra vonatkozó információkérés szerepel. A Weblapon történő bármely adatszolgáltatás
önkéntes és nem kérünk több információt, mint amennyi a Weblap használatához illetve Weblapon szereplő
bármely eseményben való részvételhez szükséges.
1.2 Az információk felhasználási módja
Az Ön által kért személyes adatokat a FÁÜ Zrt. kizárólag az alábbi célokra használhatja fel:A FÁÜ Zrt.
lehetőséget biztosít az Ön számára, hogy a Regisztrációs al-oldalon feliratkozzon a Weblap felhasználói közé.
A feliratkozás önkéntes, ugyanakkor van szükség, például abban az esetben, ha részt kívánvenni a FÁÜ Zrt.
online vetélkedőin és játékain. Amikor feliratkozik a Weblapunkra (azaz bizonyos adatok megadásával
regisztrálja magát), lehetősége van eldönteni, hogy kíván-e termékeinkről és szolgáltatásainkról további
információkat és friss híreket kapni. Avonatkozó jogszabályokkal összhangban az információkat csak akkor
küldjük el az Ön számára, ha kifejezettenigényt tart a FÁÜ Zrt. ilyen jellegű híreire és közleményeire (“opt-in”).
Az Ön által küldött e-mailekre válasz e-mailben reagálunk, valamint válasz e-mailben egyéb,
vállalatunkkal,termékeinkkel, promócióinkkal kapcsolatos információkat is eljuttatunk az Ön számára. A FÁÜ Zrt.
minden esetben lehetővé teszi azonban, hogy külön jelezze, amennyiben nem kíván direkt marketing vagy
piackutatással

kapcsolatos információkat kapni (“opt-out”).
Az Ön által megadott információk alapján szeretnénk weblapunk kialakítását, valamint marketing stratégiánkat
és termékeinket tökéletesíteni.
A FÁÜ Zrt. a személyes adatokat a megjelölt céloktól eltérő célra kizárólag az Ön kifejezett, előzetes
beleegyezésével használja fel.
1.3 Harmadik felekkel kapcsolatos adatkezelési gyakorlatunk
Az Ön személyes adatait a FÁÜ Zrt. csak abban az esetben továbbíthatja harmadik személyek részére, ha Ön
az adattovábbításhoz előzetesen beleegyezését adta.
Hirdető- és üzleti partnereinkkel, támogatóinkkal és más harmadik felekkel weblapunk felhasználóiról
kizárólagösszesített, személyes azonosításra alkalmatlan (összesített) információkat osztunk meg. Üzleti
partnerünkkel például közölhetjük valamelyik vetélkedőben résztvevő férfiak és nők számát, de semmi olyan
információt nem fedünk fel előtte, amely lehetővé tenné bármely személy azonosítását. Alkalmazottaink és
képviselőink kizárólag a munkájukhoz szükséges információkhoz férnek hozzá és tisztában vannak azzal, hogy
ezek bizalmas üzleti információk és személyes adatok.
Személyes adatait a fentiektől eltérő módon és esetben csak akkor továbbítjuk harmadik személynek, ha arra
aFÁÜ Zrt.-t jogszabály vagy hatósági, bírósági határozat kötelezi, illetve ha a FÁÜ Zrt. tulajdonosi
szerkezetében bekövetkező változás (vállalatfelvásárlás, fúzió stb.) teszi ezt szükségessé.
1.4 Más információk gyűjtése és felhasználása; a “cookie”-k használata
A Weblap egyes részeinek letöltésekor automatikusan kisméretű adatfileokat helyezünk el az Ön számítógépén
(“cookie”). Ennek megtörténtéről Ön nem kap további külön értesítést. A FÁÜ Zrt. a Weblapon olyan “cookie”-t
használ, amely a weblap látogató felhasználási szokásairól (például, hogy milyen játékokban vesz részt, mely
oldalakat látogatja, milyen hirdetéseket, akciókat kísér figyelemmel stb.) ad számunkra hasznos, de azonosításra
alkalmatlan információkat. Ezeket a “cookie”-kat kizárólag annak érdekében alkalmazzuk, hogy a weblapunkon
szereplő információk hasznosságát felmérjük, és hogy megnézzük, hogy mennyire segíti információs rendszerünk
a felhasználókat az általuk kívánt információ elérésében. A “cookie”-k segítségével összegyűjtött
anoniminformációt összekapcsolhatjuk az Ön által Weblapunkon önkéntesen megadott személyes
információkkal, erreazonban csak akkor kerülhet sor, ha Ön erről külön rendelkezik.
A Weblapra való belépéssel, a “cookie”-k segítségével számítógépének egyes paramétereiről is gyűjthetünk információkat. Ilyen információk például az IP cím (egy olyan szám, amit az Internet használatakor kap a
számítógépe és a Weblap oldalaira való belépéskor a szerver erről a számról automatikusan azonosítja
számítógépét),az Ön által használt böngésző és operációs rendszer. Az adatok kizárólag statisztikai célokat
szolgálnak, aFÁÜ Zrt. kizárólag a Weblap fejlesztése érdekében használja fel őket.
Amennyiben Ön nem kíván “cookie”-kat kapni a weblapunk látogatása során, beállíthatja böngésző programját,
hogy figyelmeztesse Önt a “cookie” megjelenése előtt, amely esetben Ön azt visszautasíthatja. Valamennyi
“cookie”-t visszautasíthatja, ha böngésző programjában ezeket letiltja. Ilyen esetben azonban előfordulhat, hogy
weblapunk bizonyos oldalait nem tudja meglátogatni vagy nem tud fogadni weblapunk látogatásakor személyre
szabott információkat.
1.5 Kapcsolatok más weblapokkal
Weblapunk tartalmazhat linkeket más személyek által üzemeltetett weblapokhoz. E harmadik személyek
általüzemeltetett weblapokon szerepelhet a Pepsi logó annak ellenére, hogy azokat nem a FÁÜ Zrt. üzemelteti
vagykezeli. Ezen weblapok között lehetnek a FÁÜ Zrt.-vel üzleti kapcsolatban álló, illetve a Pepsi védjegyet
vagy logót használó hirdetők, szponzorok és partnerek weblapjai. Az ilyen helyek is elküldhetik “cookie”jaikat Önnek, gyűjthetnek adatokat és kérhetnek személyes információkat. Érdemes ezért odafigyelni arra,
hogy milyen

helyeket látogat meg, ugyanis ezeknek a weblapoknak a FÁÜ Zrt.-től eltérő adatkezelési szabályzata lehet. A
FÁÜ Zrt. az üzleti partnerei kiválasztása során a legnagyobb gondossággal jár el, azonban a FÁÜ Zrt. nem
felelős a harmadik személyek által üzemeltetett, weblapunkhoz nem kapcsolódó weblapok adatkezelési gyakorlatáért. Azt javasoljuk, hogy mindig győződjön meg róla, hogy a weblap üzemeltetőjének van-e Ön számára is
elérhető adatkezelési szabályzata, illetve hogy ez alapján személyes adatait az adott weblapon milyen célból és
módon kezelik.
1.6 Elkötelezettségünk az adatbiztonság mellett
A FÁÜ Zrt. különböző fizikai, elektronikus és cégirányítási eljárásokkal védi az Ön által rendelkezésre
bocsátottszemélyes adatok biztonságát. Bár a FÁÜ Zrt. mindent megtesz a rendelkezésére bocsátott személyes
adatok védelme érdekében, azonban az Ön által online küldött adatok biztonságát nem tudjuk garantálni. Ezért
kifejezetten javasoljuk, hogy az internet használata közben tegyen meg minden szükséges intézkedést személyes
adatai védelme érdekében. Változtassa gyakran jelszavát, használja számok és betűk kombinációját és bizonyosodjon meg arról, hogy biztonságos böngésző programot használ. Az elektronikus formában küldött üzenetek, illetve az interneten keresztül megadott személyes adatok megsemmisülése, megváltoztatása, késedelmes
megérkezése, egyéb hibája, illetve a harmadik személy oldaláról való jogosulatlan hozzáférés miatt bekövetkező
károk tekintetében a FÁÜ Zrt. minden kártérítési felelősséget kizár.
1.7 Gyermekek személyes adatainak védelme
A 14 év alatti gyermekek személyes adatainak kezelése előtt mindig kikérjük a gyermek szülőjének vagy törvényes képviselőjének (a továbbiakban: “szülő”) hozzájárulását. Arra kérjük a szülőket, hogy 14 év alatti
gyermekeik internet és e-mail használatát próbálják meg rendszeresen ellenőrizni.
1.7.1 A gyermekektől történő információ- gyűjtés menete
A weboldalunkon való regisztráció érdekében a következő adatokra van szükség: [jelszó, e-mail cím, születési
dátum]
Ha a megadott születési dátum alapján a regisztrációt kérő 14 év alatti, megkérjük a gyermeket, hogy küldje el
nekünk a szülője e-mail címét, annak érdekében, hogy a gyermek személyes adatainak kezeléséhez és a weboldalon való regisztrációhoz a szülő hozzájárulását kérjük. A gyermek semmilyen személyes adatát nem rögzítjük
és kezeljük addig, amíg a szülő írásbeli hozzájárulását nem kaptuk meg. A FÁÜ Zrt. e-mailben megküldi a
szülőnek a weblap URL-jét, a gyermek felhasználói nevét és jelszavát annak érdekében, hogy a szülő a weblapon hozzáférhessen a gyermeke által megadott személyes információkhoz. A szülőnek így lehetősége nyílik
arra, hogy megadja számunkra a gyermeke személyes adatait (különösen a gyermek neve, szülő neve, e-mail
cím, levelezési cím, születési dátum). E mellett a szülő kiegészítheti, módosíthatja vagy törölheti a gyermeke
általkorábban megadott információkat. Általában 3-5 nappal azt követően, hogy a szülő megadta számunkra a
fenti információkat újabb e-mailben kérünk megerősítést a gyermeke személyes adatainak kezeléséhez és a
gyermek weblapunkon történő regisztrációjához. A regisztrációról a gyermeket külön e-mailben értesítjük.
1.7.2 A gyermek személyes adatainak felhasználása
A szülő jóváhagyását követően a gyermek személyes adatait csak a jelen Adatkezelési Irányelvekkel
összhangban használjuk fel. A szülő személyes adatait (e-mail cím, levelezési cím) saját belső
nyilvántartásunkban megőrizzük annak érdekében, hogy az Adatkezelési Irányelvek rendelkezéseinek
betartását igazolni tudjuk. Ezen túl a fenti személyes adatokat csak a szülő értesítése érdekében használjuk fel
akkor, ha az engedélye szükséges gyermeke weblapunkon való további regisztrációjához.
1.7.3 A gyermek személyes adatainak módosítása és törlése
A szülő a gyermeke személyes adatait bármikor módosíthatja vagy kérheti ezek törlését. Biztonsági okokból

azonban ehhez a szülő köteles megadni a gyermek felhasználói nevét, jelszavát és e-mail címét.
Ha a 14 év alatti gyermekekre vonatkozó, általunk kezelt adatok köre bővül, akkor a szülő előzetes engedélyét
kérjük az újabb adatok kezeléséhez.

2. A szellemi alkotásokra vonatkozó rendelkezések
A Weblapon található valamennyi dokumentum, szöveg, kép, megjelölés stb. (a Weboldal tartalma) a FÁÜ Zrt.
vagy harmadik személyek szellemi alkotása és így csak jogszabályi korlátok között használható fel.
2.1 A Weblapon közzétett anyagok felhasználása
A FÁÜ Zrt. a Weblap nevének és pontos URL-jének megjelölése esetén hozzájárul a közzétett saját
szellemialkotásainak idézéséhez. A FÁÜ Zrt.-vel kötött előzetes és külön írásbeli megállapodás alapján a FÁÜ
Zrt. engedélyezheti egyes tartalmi elemek, dokumentumok teljes terjedelemben való átvételét is. A Weblapon
közzétett, harmadik személyekhez (azaz: a FÁÜ Zrt.-n kívüli) szellemi alkotásokat bármilyen formában
felhasználni (ideértve az idézést is) csak a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezéseivel
összhangban szabad. A szerzői jogi törvényben meghatározott szabad felhasználás esetein túl harmadik
személyek szellemi alkotásait csak a szerző hozzájárulásával lehet felhasználni.
2.2 A weblapon közzétett védjegyek és egyéb megjelölések védelme
A weblapon közzétett, a PepsiCo, Inc. vagy a FÁÜ Zrt. szellemi tulajdonát képező vagy jogszerű használatában
álló valamennyi védjegy és egyéb megjelölés a törvény védelme alatt áll. E védjegyek és megjelölések
engedélynélküli felhasználása súlyosan sérti a PepsiCo, Inc. és a FÁÜ Zrt. érdekeit, és büntető- és egyéb jogi
következményekkel jár, amelyeknek a PepsiCo, Inc. és a FÁÜ Zrt. minden esetben és haladéktalanul érvényt
szerez.

3. Egyéb rendelkezések
3.1 A Weblapon található anyagok letöltése
A FÁÜ Zrt. nem vállal semminemű felelősséget a Weblapon található anyagok (képek, zenék stb.) letöltésével
kapcsolatban a felhasználónál felmerülő bármilyen hibáért vagy károsodásért.
3.2 A weblapon található információk tartalma
A FÁÜ Zrt. nem vállal felelősséget a weblapon található információk pontosságáért, megbízhatóságáért, illetve
az információk esetleges hiányosságaiért vagy hibáiért (különösen, de nem kizárólag az elírási és technikai
hibákért).
A weblap “fórum”, “chat” rovatában és a FÁÜ Zrt. által létrehozott levelezőlistákon megjelenő tartalom
tekintetében a FÁÜ Zrt. minden felelősséget kizár.
3.3 Az alkalmazandó jog
A Felhasználási Feltételekre a magyar jog az irányadó.
3.4 A Felhasználási Feltételek elfogadása

A Weblap használatával Ön elfogadja a FÁÜ Zrt. Felhasználási Feltételeinek rendelkezéseit. Amennyiben bármilyen kérdése vagy problémája merülne fel személyes adatai gyűjtésével, felhasználásával kapcsolatban, kérjük
keressen fel bennünket postai címünkön (FÁÜ Zrt. 1239 Budapest, Helsinki út 121-123.), illetve a központi ( 06
1 467 1515) vagy a vevőszolgálati (06 40 200 350) telefonszámon.
3.5. A Felhasználási Feltételek megváltoztatása
A FÁÜ Zrt. a Felhasználási Feltételek bármely pontját esetenként módosítja. Amennyiben az Ön személyes adatinak kezelésében vagy az Ön felhasználást érintő bármilyen kérdés tekintetében bármilyen lényeges változás
következik be, az erre vonatkozó információt Weblapon elérhetővé tesszük és erre vonatkozóan külön
figyelmeztetést helyezünk el oldalainkon.
3.6 Kérdések és javaslatok
Amennyiben bármilyen kérdése vagy problémája merülne fel a jelen Felhasználási Feltételekkel — különösen a
személyes adatai gyűjtésével, felhasználásával vagy átadásával — kapcsolatban, kérjünk keressen meg
bennünket postai címünkön (FÁÜ Zrt. 1239 Budapest, Helsinki út 121-123.), illetve a központi ( 06 1 467
1515) vagy a vevőszolgálati (06 40 200 350) telefonszámon.

