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BEVEZETÉS; HATÁLY
AVON Cosmetics Hungary Kft. (“AVON,” “minket” ill. “mi”) által kiadott jelen Adatvédelmi Irányelv (a továbbiakban:
Adatvédelmi Nyilatkozat) célja, hogy tájékoztatást adjunk az adatok általunk történő gyűjtéséről, felhasználásáról és
közléséről.
Az Adatvédelmi Nyilatkozat a jelen honlapon és egyéb mobil oldalakon, alkalmazásokon, felületeken, valamint más, a
jelen Adatvédelmi Nyilatkozathoz kapcsolódó interaktív funkciókon keresztül (az “Oldal”) gyűjtött adatokra vonatkozik.
Ha a továbbiakban másként nem szerepel, jelen Adatvédelmi Nyilatkozat nem vonatkozik az AVON által, vagy más
eszközökkel, pl. offline gyűjtött adatokra.
Az AVON AVON Tanácsadókat bíz meg termékei értékesítésével (továbbiakban AVON Tanácsadók). Az AVON
Tanácsadók nem az AVON alkalmazottai. Ezért az AVON nem ellenőrzi és nem vállal felelősséget az AVON Tanácsadók
által végzett adatgyűjtésért, az adatok felhasználásáért és közzétételéért, beleértve a marketing célú felhasználást is. Az
Oldalon keresztül az AVON Tanácsadókkal közölt adatokhoz az AVON is hozzáfér és az Adatvédelmi Nyilatkozatnak
megfelelően fogja kezelni őket. Az AVON Tanácsadók is szolgáltathatnak adatokat az AVON-nak vevőikről, mely esetben
az AVON a birtokába került információt jelen Nyilatkozatnak megfelelően fogja kezelni.
Amennyiben Ön AVON Tanácsadó vevője, közvetlenül tőle kell érdeklődnie az által alkalmazott adatvédelmi
gyakorlatról.
Abban az esetben, ha Ön AVON Tanácsadó szeretne lenni, vagy ilyen minőségben dolgozik, jelen Adatvédelmi
Nyilatkozat általános rendelkezései mellett ismerkedjen meg az Adatvédelmi Nyilatkozat alatt lévő AVON Tanácsadó
résszel, hogy további információt kapjon az Önre vonatkozó egyéb adatvédelmi feladatokról.
1. Ki a felelős az Ön személyes adataiért

A jelen adatvédelmi nyilatkozat az Avon ügyfelek személyes adataira vonatkozik azokban az esetekben, amikor Ön
vagy az Avon képviselő az Ön személyes adatait átadja az Avonnak. A jelen adatvédelmi nyilatkozat céljaira az
„Avon”, „minket”, „mi” vagy „miénk” a következőt jelenti: Avon Cosmetics Hungary Kft. 2100 Gödöllő, Haraszti út
3. Abban az esetben, ha az Ön személyes adatait átadják az Avonnak, lehet, mi kezelhetjük az Ön személyes adatait.
Abban az esetben, ha egy Avon képviselőn keresztül vásárolja meg az Avon termékeket, az Ön személyes adatait
is a képviselő kezeli, mint az Ön személyes adatainak külön kezelőjeként. Az Avon képviselők függetlenek és nem
állnak az Avon alkalmazásában. Az Avon nem felelős azért, ahogyan a képviselők a személyes adatokat kezelik. Ez
azt jelenti, hogy a képviselő az Avon üzleti tevékenységétől függetlenül dolgozza fel az Ön személyes adatait az
általa meghatározott célból és az általa kiválasztott módon, beleértve a saját marketing céljait is. Az Avon független
értékesítési képviselői általában az Ön személyes adatait az adatvédelmi nyilatkozattal összhangban használják fel.
Ha más módon használják az Ön személyes adatait, akkor további adatvédelmi információkat kell adniuk Önnek
ahhoz, hogy megfeleljenek az adatvédelmi törvény szerinti jogi kötelezettségeiknek.

2. Az Önről általunk gyűjtött személyes adatok

Amikor a jelen adatvédelmi nyilatkozatban a „személyes adatok" kifejezést használjuk, ezen olyan adatokat értünk,
amelyek Önnel kapcsolatosak és lehetővé teszik számunkra, hogy Önt azonosítsuk akár közvetlenül, akár
birtokunkban levő egyéb adatokkal kombinálva. Ezeket az adatokat közvetlenül Öntől vagy a képviselőtől kapjuk,
aki ezt átadhatja nekünk. Az alábbi személyes adatokat gyűjthetjük Önről:
 Az Ön neve és elérhetőségei (megszólítás, vezetéknév, keresztnév, egyéb nevek, postacím, e-mail cím,
telefonszámok)
 Születési dátum
 Az Avonnál tett vásárlásaival kapcsolatos adatok, bizonyos terméktípusok iránti preferenciáira vonatkozó
információk
 A velünk megosztott kommunikáció (például az Ön e-mailjei, levelei, hívásai, vagy a közösségi médiában
szereplő üzenetek és közlések)
 A weboldalunk vagy mobilalkalmazásunk használatáról szóló információk
 Információk arról, hogyan használja weboldalunkat sütik vagy hasonló azonosítók segítségével. A sütik olyan
apró információk, amelyeket az Ön böngészője a számítógép merevlemezén tárol. Lehetővé teszik Önnek, hogy
navigáljon a weboldalunkon, és lehetővé teszi számunkra, hogy olyan jellemzőket nyújtsunk, mint például a
weboldalunkra való automatikus bejelentkezés. A sütik használatára és eltávolítására vonatkozó
információkért olvassa el a sütikről szóló irányelvünket.

3. Hogyan és miért használjuk az általunk gyűjtött személyes adatokat

A személyes adatokat az alábbi célokra használjuk:
 Rendelés teljesítéséhez
Amikor az Avontól rendel, a személyes adatait használjuk fel a rendelés teljesítésére. Felvehetjük Önnel a
kapcsolatot emailben, illetve SMS-ben a rendelés, a fizetési és rendelési állapot visszaigazolásához. Ezzel
teljesítjük az Önnel szembeni szerződéses kötelezettségeinket.
 Az Önnek esetleg tetsző termékekről és ajánlatokról való tájékoztatáshoz
Ha korábban már regisztrált az Avon hírlevélre, vagy korábban vásárolt tőlünk, küldhetünk e-maileket a
termékeinkről és ajánlatainkról. Felhasználhatjuk az Önnel kapcsolatos információinkat (beleértve a vásárlási
előzményeit is), hogy egy profilt alakítsunk ki az Ön preferenciái alapján, és értesítsük az Önt érdeklő
ajánlatokról és termékekről. Az Önnel kapcsolatos információink alapján az Avon termékekkel kapcsolatos
hirdetéseket is láthat a weben. Ezzel szolgáljuk üzleti érdekeinket a termékeink hatékony forgalmazása
érdekében. Ha nem szeretne marketing kommunikációt (például e-maileket) kapni tőlünk, kérjük, lépjen velünk
kapcsolatba. Ha az Avonnal kommunikál a közösségi médiában közlemény vagy üzenet révén, akkor a közösségi
médiában szereplő személyes adatokat felhasználhatjuk erre a célra.
 Szolgáltatásaink javításához, adminisztratív céljaink eléréséhez és üzleti érdekeink védelméhez
Az üzleti célok, amelyekre személyes adatait felhasználjuk, számviteli, számlázási, biztonsági és jogi célokat,
statisztikai és marketingelemzéseket, rendszertesztelést, karbantartást és fejlesztést foglalnak magukban. Ez
magában foglalja a személyes adatok felhasználását arra a célra, hogy megfeleljünk jogi kötelezettségeinknek,
például adóügyi és könyvvizsgálói nyilvántartási kötelezettségeknek. Amennyiben nincs konkrét jogi
kötelezettség, amelynek meg kell felelnünk, akkor a személyes adatokat azzal a céllal dolgozzuk fel, hogy a
vállalkozásunk irányításában meglevő legitim érdekeinknek eleget tegyünk és nyilvántartásunk pontos és
naprakész maradjon.
Ha kifogásolja személyes adatainak felhasználását a fentiekben felsorolt célokra, kérjük, vegye fel velünk a
kapcsolatot. Bár általában az Ön önkéntes döntésén múlik, hogy személyes adatait megadja Avonnak, ha bizonyos
adatokat nem ad meg, az Avon nem tudja teljesíteni a jelen adatvédelmi nyilatkozatban vázolt célok némelyikét.
Például, nem tudja a termékeket kiszállíttatni az Ön címére, ha nem adja meg a postai címét.
4. Hogyan oszthatjuk meg vagy továbbíthatjuk az általunk gyűjtött adatokat

A személyes adatokat megoszthatjuk a következőkkel:
 Avon képviselőkkel, Avon értékesítési vezetőkkel és Avon zónamenedzserekkel;
 az Avon csoporthoz tartozó más vállalatokkal (ezeknek a vállalatoknak a listája megtalálható itt
http://www.avoncompany.com/world/index.html);
 a beszállítókkal, akik szolgáltatásokat biztosítanak számunkra üzleti tevékenységeinkhez, szolgáltatásaink és az
Ön vásárlói tapasztalatainak javításához; és
 a kormányhatóságokkal.

Ez a megosztás a fentiekben ismertetett célokra szolgál, vagy a ránk vonatkozó konkrét jogi kötelezettségeknek
való megfeleléshez szükséges.
Az Avon megfelelő biztosítékokat használ az olyan személyes adatok védelmére, amelyeket az Európai Gazdasági
Térségen kívüli országokba továbbítanak, ahol a személyes adatok védelmét alacsonyabb szintűnek tartják. Az
Európai Bizottság által jóváhagyott szabványos szerződéses feltételek vannak érvényben az email rendszer
szolgáltatónknál, az informatikai támogató és informatikai rendszerkarbantartó beszállítóinknál. Lépjen
kapcsolatba velünk az alábbiakban ismertetett elérhetőségeken, hogy megtekinthesse a megfelelő biztosítékok
egy példányát.
5. Meddig őrizzük meg a személyes adatokat

A rendelés feldolgozásához szükséges adatokat az Avon 10 évig őrzi meg, vagy az adóellenőrzés lezárásáig, attól
függően, melyik következik be később. Az Avon felhasználhatja az Ön személyes adatait mindaddig, amíg Ön aktív
az Avonnál. Annak eldöntésekor, hogy meddig őrizzük meg személyes adatait, miután már nem aktív az Avonnál,
figyelembe vesszük az esetleges folytatólagos kötelezettségeinket (pl. az adatok számviteli célokra történő
tárolásához) vagy a kárigények indításához vagy védelméhez szükséges időtartamot. Ha konkrétabb időtartamokat
szeretne, kérjük, forduljon hozzánk. Meg fogjuk szüntetni az adatok közvetlen marketingre történő feldolgozását,
beleértve a profilalkotási tevékenységeket is, ha tiltakozik az adatainak ilyen módon történő kezelése ellen, vagy
visszavonja az adatok kezeléséhez adott beleegyezését, ha korábban ehhez hozzájárult.
6. Az Ön jogai

Önnek joga van ahhoz, hogy hozzáférést kérjen azokhoz a személyes adataihoz, amelyeket Önről őrzünk és
módosítsa minden pontatlan személyes adatát. Önnek joga van korlátozni személyes adatainak feldolgozását, a
személyes adatait egy másik kezelőnek átadni, vagy személyes adatait törölni.
Ha kérdése vagy panasza van azzal kapcsolatban, ahogyan személyes adatait kezeljük, kérjük, lépjen velünk
kapcsolatba. Abban az esetben, ha nem tudjuk megoldani a problémát, akkor forduljon a helyi adatvédelmi
felügyeleti hatósághoz.
7. Hogyan veheti fel velünk a kapcsolatot

Ha a jelen adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban bármilyen kérdése, észrevétele vagy kérése lenne, kérjük,
forduljon hozzánk email-ben adatvedelem.hungary@avon.com címen vagy levélben az Avon Cosmetics Hungary
Kft. 2100 Gödöllő, Haraszti út 3. címen.
8. Adatvédelmi nyilatkozat módosításai

A jelen adatvédelmi nyilatkozatot időről időre módosíthatjuk. Az adatvédelmi nyilatkozat új változatát a
weboldalunkon közöljük.
NEM-SZEMÉLYES ADATOK
Nem-személyes adatok gyűjtése. “Nem-személyes adatoknak“ minősülnek azok az adatok, amelyek nem teszik
lehetővé a személy pontos azonosítását, úgy mint:


böngészési információk





a cookie-k, pixel címkék és más módszerek segítségével szerzett adatok
a Független értékesítési képviselők által biztosított demográfiai és egyéb adatok
összesített adatok.

Mi és külső szolgáltatóink is különféle módon juthatunk hozzá nem-személyes adatokhoz. Például



adatgyűjtés az ügyfél számítógépének típusáról (Windows ill. Macintosh), a képernyő felbontásról,
operációs rendszer verziójáról, az Internet böngésző típusáról és verziójáról,
demográfiai adatok gyűjtése, mint lakhely, iskolázottság, foglalkozás, életkor, nem, valamint egyéb
adatok, mint pl. kedvenc szabadidős tevékenység, különleges érdeklődés, ezen információk önkéntes
megadásával. Ha ezeket az adatokat nem párosítjuk a személyes adatokkal, akkor személy szerint
senkihez nem köthetők az adatok.

Adatok összesítése. A személyes adatokat összesíthetjük úgy, hogy az összesített adatok alapján nem azonosítható
konkrét személy, pl. ha a személyes adatok alapján kiszámítjuk, hogy az adott körzetben lakók hány százaléka tartozik
vevőink közé. Bizonyos esetekben a nem-személyes adatokat összekapcsolhatjuk a személyes adatokkal (például a név
és a földrajzi hely összekapcsolása). Ha bármilyen nem-személyes adatot személyes adathoz kötünk, a létrejövő
információt mindaddig személyes adatként kezeljük, amíg az összekapcsolás fennáll.
Nem-személyes adatok felhasználása és megosztása. Mivel a nem-személyes adatok nem azonosítják Önt személy
szerint, ezért ezeket az adatokat bármely célra gyűjthetjük, felhasználhatjuk, ill. kiadhatjuk.
SÜTIK és más módszerek
Sütik (Cookies): Mi és külső szolgáltatóink egyaránt használhatunk “sütiket” (“cookie”) az oldalon. A sütik segítségével
a web szerver nyilvántartási és más célokból adatokat továbbíthat a számítógépre. A sütiket és egyéb módszereket
többek között arra használjuk, hogy személyre szabottabb információval lássuk el ügyfeleinket, megkönnyítsük az
oldalhoz való folyamatos hozzáférést és annak használatát. A látogatóknak is megengedjük sütik használatát
weboldalunkon. Ha nem szeretné, hogy a sütiken keresztül adatgyűjtésre kerüljön sor, minden böngészőben nagyon
egyszerűen le lehet tiltani a sütik használatát. A sütikkel kapcsolatos további információért kérjük, látogasson el az
alábbi, nem az AVON-hoz tartozó oldalra: http://www.allaboutcookies.org/.
Helyi tárolási objektum: Bizonyos esetekben, pl. az Ön felismerése, vagy bevásárló kosarának azonosítása érdekében
mi és külső szolgáltatóink is használhatunk Flash helyi tárolási objektumokat (“Flash LSO”). A Flash LSO-k a tárolt
adatok mennyisége és fajtája miatt eltérnek a böngésző sütiktől. Emellett a Flash LSO-k elfogadását a böngészőben
általában nem lehet szabályozni, törölni, ill. kikapcsolni. Ha további információkat akar megtudni a Flash LSO-król,
beállításukról, a segítség oldalon kattintson a Flash Player-re és válassza a Global Storage Settings Panel-t (Globális
tárolási beállítások panelt) és kövesse az utasításokat. Ha a számítógépén meg akarja most nézni a Flash LSO-kat,
válassza a Website Storage Settings Panel-t és kövesse az utasításokat egy adott Flash LSO megtekintéséhez, vagy
kívánság szerint való törléséhez.
Pixel címkék és más módszerek: Az átlátszó GIF-k egyedi azonosítóval ellátott pici grafikák, amelyeknek a funkciója a
sütikéhez hasonló. A sütikkel ellentétben azonban, amelyek a számítógép merevlemezén tárolódnak az átlátszó GIF-k
láthatatlanul beépülnek a weboldalak lapjaiba. Az oldalon mi is használhatunk átlátszó GIF-ket (más néven web
irányjelzőket, web bugokat (számítógépes programhibákat) ill. pixel címkéket) többek között azért, hogy követni
tudjuk az oldal látogatóinak tevékenységét és statisztikát készítsünk az oldal használatáról és a válaszadási arányról.
Mi és külső szolgáltatóink is használhatunk átlátszó GIF-ket a HTML-formátumú e-mail üzenetekben, hogy követni
tudjuk az e-mail válaszok arányát, felmérhessük marketing kampányaink sikerét, megállapítsuk, hogy e- mailjeinket
mikor nézik meg és továbbítják.
Oldal analitikák: Az Avon együttműködhet olyan külső szolgáltatókkal, akik az itt leírt módszereket alkalmazzák honlap
analitikák készítéséhez, amelyek segítségével követni tudjuk és meg tudjuk ismerni, hogy látogatóink hogyan
használják oldalunkat. Igénybe vesszük pl. az Omniture, külső web analitikai szolgáltatásokat nyújtó cég segítségét
weboldalunk teljesítményének és a felhasználói élményének a javításához. Az Omniture Technológiára és az opt-out
eszközökre vonatkozó adatvédelmi politikát megismerheti az Omniture adatvédelmi központjában.
Minialkalmazások, alkalmazások és hasonló technikák. Ha úgy dönt, hogy az általunk biztosított technológiákat

használja (mint pl. minialkalmazások, v. widget), minden olyan személyes adat ill. egyéb információ, amit ezen
módszerek használatával elérhetővé tesz, nyilvánossá válnak pl. azon közösségi médiákon, vagy más olyan
weboldalakon és platformokon keresztül, amelyeken Ön az adott technológiát elérhetővé teszi. Emellett léteznek
olyan technológiák, amelyek képesek “vírusosan” más helyekre átterjedni (például egy barátja, vagy egy vevője
feltehet olyan üzenetet, amely az ő blogjára Ön által küldött adatot tartalmazza). Az AVON semmilyen felelősséget
nem vállal azon személyes adatok és/vagy egyéb adatok gyűjtéséért, felhasználásáért ill. közzétételéért, amelyek
nyilvánosan nem elérhetők.
IP CÍMEK
Hogyan gyűjtünk IP címeket
Az Ön “IP címe” egy szám, amit az Internet szolgáltatója (ISP) automatikusan hozzárendel az Ön által használt
számítógéphez.
Ha valaki az oldalunkra látogat a szerver napló fájlok az IP címet azonosítják és automatikusan beléptetik, megjegyzik a
tartózkodási időt és a honlapon belül
meglátogatott oldalakat. Az IP címek gyűjtése általános internetes gyakorlat és számos weboldal automatikusan végzi
ezt.
IP címek használata és közzététele
Az IP címek felhasználhatók az oldal kihasználtságának mérésére, szerver problémák azonosítására, csalások
leleplezésére, valamint az oldal kezelésére. Emellett az IP címeket a személyes adatokkal azonos célokra használhatjuk
és tehetjük közzé. Felhívjuk a figyelmet, hogy az IP címeket, a szerver napló fájlok és a kapcsolódó információ nemszemélyes adatként kezeli, kivéve ha a vonatkozó törvények másként rendelkeznek.
KÖZÖSSÉGI HÁLÓZAT ÉS INTERAKTÍV ESZKÖZÖK
Az oldalunkon elérhető egyes funkciók lehetővé teszik a velünk és másokkal való kapcsolatfelvételt. Ilyen funkciók
pl. a blogok, az üzenőfalak, az üzenetküldési funkció, és közösségi profilok létrehozása. A funkciók használatakor
tudni kell, hogy minden megadott adat, a név, a lakhely, az e-mail cím nyilvánosan elérhető lehet mások számára.
Mi nem vállalunk felelősséget azokért az adatokért, amelyeket Önök ezeken az interaktív eszközökön keresztül
közzétesznek, és kifejezetten nem tanácsoljuk bizalmas személyes adatok (mint az egészség, hitelkártya adatok)
megadását ezeken a helyeken. Ezen funkciók használatakor a személyes adatok akkor is az oldalon maradhatnak,
ha már kilépett az oldalról.

KÜLSŐ felek Weboldalai
Oldalunkról elérhetők harmadik felek által üzemeltetett weboldalak. Az oldalunkról elérhető, vagy abba
beépített, külső felek által üzemeltetett internetes hirdetési weboldalak adatvédelmi gyakorlatáért nem
vállalunk felelősséget. Egy linknek az oldalon való elhelyezése nem jelenti a csatolt oldal általunk való
jóváhagyását. Kizárólag az AVON Tanácsadók a felelősek saját weboldalukért és az azokon gyűjtött minden
információért. Ha egy AVON Tanácsadó AVON oldalt használ adatszerzésre, az AVON is hozzáférhet az
adatokhoz, és azokat az Adatvédelmi Nyilatkozatnak megfelelően fogja kezelni.
KÜLSŐ HIRDETŐK
Igénybe vehetünk külső hirdetési vállalatokat, hogy az oldalunkra látogatók számára hirdetéseket tegyünk
közzé. Ezek a cégek az oldalon Önök által közölt adatokat felhasználhatják arra, hogy hirdetést juttassanak el az
Önöket érdeklő termékekről és szolgáltatásokról. Miközben hirdetést tesznek közzé az oldalon, ezek a vállalatok
egyedi cookie-kat helyezhetnek el ill. ismerhetnek fel az Ön böngészőjében.
Ha szeretne további információt kapni erről a gyakorlatról, vagy arról, hogyan kerülhetné el, hogy a vállalatok
ezeket az információkat felhasználják, látogasson el a http://networkadvertising.org/optout_nonppii.asp címre.

Biztonság

A birtokunkban lévő személyes adatok védelmét megfelelő szervezeti, technikai és adminisztratív eszközökkel
biztosítjuk. Sajnos az interneten ill. más adattároló rendszereken folyó egyetlen adatátvitel nem tekinthető
100%-ban biztonságosnak. Ha úgy érzi, hogy a velünk való kapcsolattartás már nem biztonságos (például, ha az
az érzése, hogy valamelyik fiókjának biztonsága veszélyeztetve van), kérjük azonnal értesítsen bennünket a
problémáról az alábbi Kapcsolat (Lépjen velünk kapcsolatba) részben.

AZ OLDAL GYERMEKEK ÁLTALI HASZNÁLATA
Az oldal tizenhat (16) év alattiak számára nem ajánlott és kérjük, hogy ilyen korú személyek személyes adatot az
oldalon ne közöljenek.

AVON Tanácsadók
Az alábbi rendelkezések csak az AVON Tanácsadókra vonatkoznak:
Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat az AVON Tanácsadókról az AVON által online, vagy offline módon gyűjtött
személyes adatokra vonatkoznak. Ezen adatok az Önről, mint AVON vásárlóról fent leírt módon gyűjtött
személyes adatokon felül kerülnek birtokunkba.
Ha Ön szeretne AVON Tanácsadó lenni, alkalmasságának megállapításához szükségünk van személyes adataira,
és azok felhasználására.
Ahhoz, hogy valaki AVON Tanácsadó lehessen, külön szerződést kell kötnie az AVON-nal (“AVON Tanácsadói
Szerződés”). Az AVON Tanácsadói szerződés megkötése után az Adatvédelmi Nyilatkozat és az “AVON
Tanácsadói szerződés” tartalmának megfelelően jogosultak vagyunk személyes adatai megszerzésére,
felhasználásra és kiadására. A személyes adatok az AVON Tanácsadói Szerződéssel kapcsolatos
kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges mértékben megszerezhetők, felhasználhatók és kiadhatók.
Amennyiben az Adatvédelmi Nyilatkozat és az AVON Tanácsadói Szerződés között ellentmondás van, az AVON
Tanácsadói Szerződés rendelkezései érvényesek.
Ha Ön már AVON Tanácsadó személyes adatai kiadhatók:





a körzeti vezetőknek, a területi értékesítési vezetőknek, vagy a velük egyenrangú személyeknek, akik az
AVON önálló vállalkozói lehetnek;
értékesítési vezetői programunk részeként azon AVON Tanácsadóknak, akik értékesítési vezetők;
jelenlegi és jövőbeni vevőknek, akik AVON Tanácsadót keresnek és szükség esetén a jogi előírások,
mint adó és nyilvántartási kötelezettségek betartásához;
az AVON részére könyvelési, jogi, pénzügyi vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó
szolgáltatóknak és követelés kezelő cégeknek

Az általunk és a külső szolgáltatók által a honlap használatával kapcsolatban Önről gyűjtött nem-személyes
adatokat (a fentiekben leírtak szerint) összekapcsolhatjuk az Ön Tanácsadói azonosító számával. Az egyesített
adatokat felhasználhatjuk a
honlap az AVON Tanácsadónők általi használatának elemzésére, hogy felmérjük és
tökéletesítsük üzleti modellünket, valamint egyéb belső elemzési célokból.

