Adatkezelési tájékoztató a „Látod benne N-magad?” elnevezésű nyereményjátékban
részt vevők számára

Jelen tájékoztató célja, hogy a Hyundai Hungary Kft. által kiírt és a Havas Media Hungary Kft.
által lebonyolított „Látod benne N-magad?” elnevezésű nyereményjátékban (a továbbiakban:
játék vagy nyereményjáték) résztvevőket tájékoztassa az adatkezelésről. A játékban résztvevő
(a továbbiakban: érintett) jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és
információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. Ennek
keretében az érintettet tájékoztatni kell:
a) az adatkezelő és képviselője, illetve az adatfeldolgozó kilétéről és elérhetőségeiről,
b) a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról,
c) az nyereményjátékban részt vevő érintettet megillető jogok gyakorlásáról.
1. Az adatkezelésre alkalmazandó jogszabályok
Az adatkezelésre az alábbi jogszabályok alkalmazandók:
-

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) 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 (általános adatvédelmi rendelet), General Data Protection Regulation, a
továbbiakban „GDPR”, valamint

-

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (a továbbiakban „Infotv.”),

2. Alapvető fogalmak
A jelen Adatkezelési Tájékoztató alkalmazási körében az adatkezelő (a továbbiakban:
„Adatkezelő”):
név: Hyundai Holding Hungary Kft.
székhely: 1186 Budapest, Cziffra György utca 15.
levelezési cím: 1186 Budapest, Cziffra György utca 15.
e-mail cím: info@hyundai.hu
Érintett: az az azonosított vagy azonosítható élő természetes személy, akinek adatait a jelen
Adatkezelési tájékoztatóban körülírt körben kezelik. Jelen Tájékoztató alkalmazási körében az
érintett a nyereményjátékban részt vevő, Játékszabályzat szerinti természetes személy.
Személyes adat: az azonosított vagy azonosítható személyre (érintettre) vonatkozó bármely
információ; azonosítható a természetes személy, ha közvetlen vagy közvetett módon,
különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy

a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára vonatkozó egy, vagy több tényező alapján azonosítható.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatot kezel.
Jelen adatkezelési Tájékoztató alkalmazásában (lásd részletesen a 8. pontot) az adatfeldolgozó
a játék Szervezője, a Havas Media Hungary Kft. (1027 Budapest, Kapás utca 6-12. A. ép. 5.
emelet, adószám: 12834901243, cégjegyzékszám: 01 09 705714).
3. Az adatkezelés elvei
Az Adatkezelő a nyereményjátékban részt vevők személyes adatait kizárólag az alábbi elvek
betartásával kezeli. Az adatkezelésnek a felsorolt elvekkel az adatkezelés minden szakaszában
összhangban kell lennie.
a) célhoz kötöttség: a személyes adatok kezelése kizárólag meghatározott, egyértelmű és
törvényes célból történhet, az adatok kezelése nem végezhető a célokkal össze nem
egyeztethető módokon;
b) arányosság, szükségesség, adattakarékosság: kizárólag a cél megvalósításához
szükséges és ahhoz releváns adatok kezelhetők;
c) jogszerűség, tisztességes eljárás, átláthatóság: az adatkezelésnek meg kell felelnie a
mindenkor hatályos jogszabályoknak és törvényes célt kell szolgálnia, valamint ezen
túlmenően, tisztességes módon, az érintettek magánszférájának és jogainak sérelme
nélkül kell az adatokat kezelni;
d) pontosság: az adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük, és minden ésszerű
intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából
pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék;
e) korlátozott tárolhatóság: a személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie,
ami az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak szükséges
ideig teszi lehetővé;
f) integritás és bizalmasság elve: a személyes adatok kezelését oly módon kell végezni,
hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva
legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága az adatok jogosulatlan vagy jogellenes
kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével, vagy károsodásával szembeni
védelmet is ideértve;
g) elszámoltathatóság elve: az Adatkezelőnek felelős az adatkezelési elvek betartásáért,
valamint képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.
4. A kezelt adatok köre
Az Adatkezelő a nyereményjátékkal összefüggésben az érintett alábbi személyes adatait
kezelheti:

1. a családi és utóneve;
2. email-címe;
3. telefonszáma;
4. nyertesek esetében: azok állandó lakóhelye (tartózkodási helye).
5. Az adatkezelés célja
-

Az érintett azonosíthatósága. Az érintett természetes egyes személyes adataira (pl.
név, email cím stb.) abból a célból van szükség, hogy a nyereményjátékban részt vevő
azonosítható és más személyektől elkülöníthető legyen, a nyertesek esetében pedig a
nyeremény átvétele eredményesen megvalósuljon.

6. Az adatkezelés jogalapja
-

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja: az Adatkezelő az érintett hozzájárulásával
kezeli annak egyes személyes adatait.

7. Az adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő az nyereményjátékban részt vevő érintetti személyes adatokat az
adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig, illetve a nyereményjáték érvényes és
eredményes lezárásától számított hatvanadik napig kezeli.
8. Adatfeldolgozó igénybevétele
Az Adatkezelő adatfeldolgozási feladatok ellátásával szerződésben rögzített módon a
következő adatfeldolgozókat bízta meg:
Havas Media Hungary Kft.
Kapás u. 6-12. A/5. Víziváros Office Center
1027 Budapest
Tel: +36 1 799 1800
Tel: +36 1 436 7270
budapest@havas.com
9. Személyes adatokhoz való hozzáférésre jogosultak köre
A nyereményjátékban részt vevők személyes adataihoz az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó
nyereményjáték lebonyolításában részt vevő munkatársai férhetnek hozzá.
10. Adatbiztonság

Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó a kezelt személyes adatokat elektronikusan, a saját
szerverein tárolja. Az Adatkezelő és Adatfeldolgozó minden technikai és szervezési intézkedést
megtesz a személyes adatok biztonsága érdekében.

11. Az érintett jogai
11.1

A jogok gyakorlása

Az alábbiakban felsorolt érintetti jogok gyakorlását a nyereményjátékban részt vevő az
Adatkezelőnél jelezheti. Az Adatkezelő a kérelem alapján hozott intézkedéséről a kérelem
beérkezésétől számított legfeljebb harminc belül tájékoztatja az érintettet. Szükség esetén,
figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további harminc
nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem
okainak megjelölésével a kérelem kézhez vételétől számított harminc napon – amennyiben
lehetséges és az érintett másképp nem kéri, elektronikus úton – tájékoztatja az érintettet. Ha az
Adatkezelő nem intézkedik az érintett kérelme nyomán, a fenti határidőn belül tájékoztatja az
érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, illetve arról, hogy az érintett panaszt nyújthat
be a felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó kérelem benyújtása esetén az Adatkezelő észszerű
összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
11.2

Hozzáférés

Az érintett kérheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó adatokhoz való hozzáférést, ennek
keretében pedig azt, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy az érintett
-

milyen személyes adatait,
milyen jogalapon,
milyen adatkezelési célból,
milyen forrásból,
mennyi ideig kezeli,
kinek, mikor, milyen alapon és az érintett mely személyes adataihoz biztosított
hozzáférést, illetve kinek továbbította a személyes adatait.

Az érintett ilyen tartalmú kérése esetén az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes
adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a
rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat
számíthat fel.
11.3 Helyesbítés
Amennyiben az érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, az
Adatkezelő a kérést legfeljebb harminc napon belül teljesíti, és erről az általa megadott
elérhetőségen értesíti az érintett személyt.
11.4 Törlés
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a
rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig – a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében
foglalt eseteket ide nem értve – köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat
indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték
vagy más módon kezelték;
b) Az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen és
nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
c) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
d) a személyes adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
A fenti feltételek fennállása esetén az Adatkezelő az adatokat véglegesen, visszaállíthatatlanul
törli, ugyanakkor az érintett tudomásul veszi, hogy elveszti a nyereményre szóló jogosultságát
az a nyertes, aki a döntés után a neve és lakóhelye (település) nyilvánosságra hozatalára
vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja.
11.5 Hordozhatóság
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja és
az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, vagy – ha ez technikailag megvalósítható kérje az adatkezelők közötti közvetlen továbbítást, akkor, ha az adatkezelési művelet az érintett
hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja], vagy szerződéses jogalapot
érint a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja értelmében.
11.6 Az adatkezelés korlátozása (a zároláshoz való jog)
Az érintett személy az Adatkezelőnek megadott megadott elérhetőségeken keresztül kérheti,
hogy a személyes adatai kezelését korlátozza (az adatkezeléskorlátozott jellegének egyértelmű
jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben
- vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben az Adatkezelő arra az
időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát);
- -az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
- -az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez; vagy
- -az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai
elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben)
Az adatkezelés korlátozása esetén a korlátozás alá eső személyes adatokat a tárolás kivételével
csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személyek jogainak védelme érdekében, vagy az
Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
12. Jogorvoslat
Az Adatkezelő általi adatkezeléssel kapcsolatban az érintett panasszal fordulhat a felügyeleti
hatósághoz. A felügyeleti hatóság megnevezése és elérhetőségei:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

telefonszám: +36 1 391 1400
e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
www.naih.hu
Az érintettnek – ezen túlmenően – lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz
fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a
lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye, illetve az Adatkezelő székhelye szerint
illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti
törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-keresooldalon.
13. Az Adatkezelési tájékoztató módosítása
Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot és kötelezettséget, hogy a jelen adatkezelési
tájékoztató tartalmát a jogszabályok keretei között bármikor megváltoztassa. A megváltozott
Adatkezelési Tájékoztató a nyereményjátékban részt vevőkkel az Adatkezelő honlapján
közzététel napján történő közléstől hatályos.

