„10 ÉVE VELETEK” Nyereményjáték
Adatkezelési Tájékoztató

Tisztelt Érintett!
Az alábbi adatkezelési tájékoztatóval szeretnénk Önnek tájékoztatást nyújtani arról, hogy a nyereményjáték
során személyes adatait milyen módon kezeljük.
Azzal, hogy Ön a nyereményjátékon részt vesz, kifejezetten elfogadja, hogy Társaságunk a játék lebonyolításához
szükséges személyes adatait milyen módon kezeli.
1. Az adatkezelő neve és elérhetőségei:
BTG Nonprofit Kft.
Tel.: / Fax: +36 23 420-151
Email: titkarsag@btg.hu
2. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei:
dr. Mátyási Dániel email: adatvedelem@btg.hu
3. Az adatkezelés jogalapja, a kezelt adatok köre:
GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja. Az adatkezelés során profilalkotásra ne kerül sor.
A kezelt adatok köre: a Facebook oldalon látható profil név, a nyertesek nevét közzétesszük az oldalon, egyben
megkérjük a nyerteseket, hogy az általuk választott módon vegyék fel velünk a kapcsolatot. A kapcsolattartás
során megadott személyes adatot (pld. email cím) a profilnál megadott névhez hasonló módon és időtartamig
kezeljük.
4. Az adatkezelés célja:
„10 éve veletek” nyereményjáték lebonyolításához szükséges személyes adatok kezelése
5. Tárolás időtartama és az időtartam meghatározásának szempontjai:
Személyes adatokat a nyereményjáték megrendezésének időtartamáig tároljuk, annak lebonyolítását követően
az adatokat töröljük.
6. Az adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái
A személyes adatokat kizárólag társaságunk azon munkavállalói ismerik meg, akik a nyereményjáték
lebonyolításában részt vesznek, adatfeldolgozót társaságunk nem vesz igénybe.
7. Adatbiztonság
Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, minden tőle elvárható technikai és szervezési intézkedést
megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés,
valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
Adatkezelő a fenti követelmények teljesítését az Adatfeldolgozótól is elvárja, betartásukat pedig rendszeresen
ellenőrzi.

8. Az Ön – mint Érintett - jogai adatainak kezelésével összefüggésben
8. 1. Az Érintett előzetes tájékoztatáshoz való joga (GDPR 13. cikk)
Adatkezelő az Érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és minden egyes
tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően
megfogalmazva jelen tájékoztató keretében biztosít. Az Érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, melyet
az Adatkezelő erre kijelölt munkatársán/Adatfeldolgozó biztonsági vezetőjén keresztül valósít meg, elősegítve az
Érintett jogainak a gyakorlását.
Amennyiben a személyes adatokat az Érintettől gyűjtik, Adatkezelő a személyes adatok megszerzésének
időpontjában tájékoztatja az Érintettet az Adatkezelőre vonatkozó alapvető információkról, a személyes adatok
tervezett kezelésének céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, az esetleges adattovábbítási műveletekről.
Adatkezelő ezen felül köteles az Érintettet az adatai kezelésére vonatkozó kiegészítő információkról is
tájékoztatni, így többek között az adattárolás időtartamáról, az Érintettet megillető jogokról, valamint a
hatóságnak címzett panasz benyújtásának jogáról.
Adatkezelő az Érintett előzetes tájékoztatáshoz való jogának érvényesülését jelen Adatkezelési Tájékoztató
nyilvánosságra hozatalával, valamint az Érintett részére az adatkezelési művelet megkezdése előtt történő
hozzáférhetővé tételével biztosítja.
8.2. A hozzáférési jog (GDPR 15. cikk)
Az Érintett jogosult hozzáférést kérni a személyes adataihoz, továbbá az Adatkezelő által kezelt személyes
adatairól másolatot kapni és ellenőrizni, hogy az adatkezelést az Adatkezelő jogszerűen végzik-e.
8..3. A törléshez – elfeledtetéshez – való jog (GDPR 17. cikk)
Az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak törlését kérni. E jog gyakorlása feljogosítja az
Érintettet arra, hogy kérje az Adatkezelőktől személyes adatainak törlését, amennyiben azok további kezelésére
nincs megfelelő ok. Az Érintett abban az esetben is jogosult kérni személyes adatainak törlését, amennyiben
sikerrel tiltakozott személyes adatai kezelése ellen, amennyiben az Adatkezelő a személyes adatait jogellenesen
kezelte, vagy amennyiben a magyar jog alapján az Adatkezelő köteles az Érintett személyes adatait törölni.
Adatkezelő ugyanakkor bizonyos esetekben jogosult megtagadni a törlési kérelem teljesítését, melyről az Érintett
megfelelően tájékoztatni köteles.
8.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)
Az Érintett jogosult személyes adatai kezelésének korlátozását kérni, amennyiben az Adatkezelő jogellenes
adatkezelést folytat, az Érintett nem szeretné, hogy az adatok törlésre kerüljenek, és inkább az adatok
felhasználásának korlátozását kéri. Az adatkezelés korlátozásához való jog megilleti továbbá az Érintettet abban
az esetben is, amikor vitatja az Adatkezelő által kezelt adatok pontosságát.
8.5. A tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)
Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak
közérdeken, közfeladat végrehajtásán, vagy jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve az említett
rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti
tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek
elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
9. Tájékoztatás jogérvényesítési lehetőségekről
Amennyiben az Érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR vagy az Infotv. rendelkezéseibe ütközik, illetve
sérelmesnek véli azt, ahogy az Adatkezelő a személyes adatait kezeli, akkor javasoljuk, hogy először az
Adatkezelőt keresse meg panaszával. A panasza minden esetben kivizsgálásra kerül.

Ha az Érintett a panasza ellenére továbbra is sérelmezi, ahogy az Adatkezelő az adatait kezeli, vagy közvetlenül
hatósághoz szeretne fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu).
Az Érintettnek lehetősége van továbbá adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben
soron kívül jár el. Ebben az esetben az Érintett szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a
tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújt be
keresetet.
Az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a https://birosag.hu/birosagkereso weboldalon.

