Adatvédelmi tájékoztató a Játék lebonyolítása során kezelt személyes
adatokról
1. Szervező ez úton tájékoztatja a Játékosokat, hogy a Játék lebonyolítása során a
Játékosok által megadott személyes adatokat kezeli a Játék időtartama alatt, illetve a
Nyeremények átadásának idején.
2. Az adatkezelés kizárólagos célja a Játékban való részvétel feltételeinek ellenőrzése,
a sorsolás lebonyolítása, továbbá a nyertes személyek esetében a nyertesek
értesítése, a nyeremény átvételének lehetővé tétele, a nyertesek nevének közzététele,
illetve a nyeremény értéke tekintetében az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL.
törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról
szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapuló törvényi kötelezettségek teljesítése.
3. A kezelt adatok köre: a Játékosok által a részvételi űrlapon megadott adatok, úgymint
név, e-mail cím, telefonszám, valamint Nyertesek esetében a lakcím.
4. Az adatkezelés jogalapja a Játékos Játékban való részvételével kifejezett önkéntes
hozzájárulása, valamint a Szervező és Játékosok azon jogos érdeke, amely a sorsolás
eredményének közzétételéhez és az arról való értesüléshez, valamint nyeremény
átvételéhez fűződik.
5. Játékos adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i
2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet),
valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján történik.
6. A játék teljes időtartama alatt Adatkezelőnek minősül a Szervező, míg a Szervező
alábbi alvállalkozói a Játékban és az adatok kezelésében adatfeldolgozóként vesznek
részt:
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7. A nyertes Játékosok nevét és lakcíméből a település nevét (Minta József, Mintafalu
formában) a sorsolást követően Szervező nyilvánosságra hozza.
8. A nyertes azonosító adatai az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben és a
személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben meghatározott körben és
esetekben az adóhatóság részére átadásra kerülhetnek.

9. Adatbiztonság: A Szervező az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, idő előtti
törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az
alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A
Szervező gondoskodik az adatok biztonságáról, valamint a technikai és szervezési
intézkedések megtételéről az adat- és titokvédelmi szabályok maradéktalan
betartásával.
10. Az adatkezelés időtartama: A személyes adatokat Szervező a Játékos által történt
megadásától a nyertesek kisorsolását követő hetedik nap végéig, a pótnyertesek
esetében négy hétig, nyertesek esetében a nyeremény átvételétől számított nyolcadik
év végéig kezeli, majd végérvényesen törli.
11. Tájékoztatás a jogokról, illetve a jogorvoslati lehetőségekről:
11.1.

Játékos bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szervező által kezelt, saját magára
vonatkozó személyes adatokról. Szervező Játékos kérésére tájékoztatást ad a
Játékosra vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg
adatait. Szervező a kérelem benyújtásától számítva legfeljebb 30 napon belül
írásban adja meg a kért tájékoztatást.

11.2.

Játékos bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a
Szervező munkatársához fordulhat az alább megjelölt elérhetőségeken keresztül.

11.3.

Játékos bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok
törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Szervező a kérelem
beérkezésétől számítva legfeljebb 30 munkanapon belül törli az adatokat, ez
esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók.

11.4.

Játékos kérheti továbbá adatainak zárolását. A Szervező zárolja a személyes
adatot, ha Játékos ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján
feltételezhető, hogy a törlés sértené a Játékos jogos érdekeit. Az így zárolt
személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél,
amely a személyes adat törlését kizárta.

11.5.

Szervező megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha Játékos vitatja annak
helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy
pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

11.6.

Szervező a Játék időtartama alatt bármikor, tehát a 10. pontban jelzett törlési időnél
hamarabb is törli a személyes adatot, ha Játékos hozzájárulását írásban
visszavonja, a törlést Játékos kifejezetten kéri, vagy ha az adat törlését a bíróság
vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. A 10.
pontnál korábbi adattörlés automatikusan egyben a Játékos Játékban való
részvételének végét is jelenti, Valamint az adattörlési kérelemmel a Játékos
elismeri, hogy nyereményre semmilyen körülmények között nem jogosult.

11.7.

A személyes adatok törlését, zárolását, helyesbítését legfeljebb 30 napon belül
végzi el a Szervező.
A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről Játékost, továbbá
mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára
továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel
a Játékos jogos érdekét nem sérti.

Ha Szervező a Játékos helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti,
a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás
vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.
11.8.

Játékos tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Szervező a tiltakozást a
kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt
megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a
kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Amennyiben Szervező a Játékos tiltakozásának megalapozottságát megállapítja,
az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is –
megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak
alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett
személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási
jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben a Játékos a Szervező meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen
– annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. Szervező a
Játékos adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat
azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a
tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

11.9.

A Játékos a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: Prímaenergia Zrt.,
3014 Hort, Pf. 29., adatvedelem@primaenergia.hu.

11.10. A Játékos jogainak megsértése esetén a Szervező ellen bírósághoz fordulhat, a
bíróság az ügyben soron kívül jár el.
11.11. Játékos jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.;
levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.; telefon: +36(1)391-1400; fax: +36(1)3911410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; URL: www.naih.hu) fordulhat.

Budapest, 2021. március 16.
Prímaenergia Zrt.
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