
AZ ADATVÉDELEMRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 
 
A jelen Adatkezelési Szabályzat irányadó a Pályázat keretében gyűjtött személyes adatok 
kezelésére. Személyes adatainak a Játék keretében történő gyűjtéséért és felhasználásáért 
PRESS & INFORM Public Relations Üzletviteli Tanácsadó kft. ( 1027 Budapest, Fő utca 75. B. 
lház. II. em. 2. ; Cégjegyzékszám:01 09 360161;  Adószám:10921285-2-41), felel, mint 
adatkezelő. 
Jelen Adatvédelmi Szabályzat nem vonatkozik személyes adatainak a Szervező egyéb 
honlapjain, vagy csatornáin történő gyűjtésére és felhasználására, nem vonatkozik továbbá 
semmilyen, a jelen Pályázatot nem érintő Szervezőre vonatkozó információra vagy 
kommunikációra.  
A Szervező a Pályázatban Résztvevők személyes adatainak feldolgozásával a Bonyolítókat 
bízza meg önállóan. A Résztvevők személyes adatait (mint kereszt- és vezetéknév, nem, 
email cím, jelszó, nyertesség esetén a nyertes Résztvevő levelezési címe) a Szervező kizárólag 
a Pályázat  céljából gyűjtheti be és dolgozhatja fel, az Európai Parlament és Európa Tanács 
(EU) a személyes adatok védelmére vonatkozó, 2016. április 27-én lefektetett 2016/679-es 
(GDPR) Általános Rendelkezésének megfelelően. A személyes adatokat a Szervező továbbá a 
saját Adatvédelmi Szabályzatának 1. bekezdésében meghatározottak szerint dolgozza fel. 
Az Ön által önkéntesen megadott személyes adatokat kizárólag a következő célokból 
kezeljük és használjuk fel: A Játék lebonyolítása, a nyertesek meghatározása és értesítése, – 
a játék végétől számított 90 napig -, a nyertesek nyereményre való jogosultságának 
ellenőrzése, a nyeremény átadása, adózással kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.  
A résztvevő személyes adatainak feldolgozása az Adatkezelő által (GDPR 6 (1) b)) a szerződés 
teljesítése érdekében, annak céljából szükséges. A fent említett szerződés szabályozza a 
részletes feltételeket. A Nyertesek számára a Nyeremények eljuttatása céljából a Szervező a 
postai- vagy futárszolgálattal megosztja a Résztvevők elérhetőségi adatait. Minden olyan 
személyes adat, melyet a Szervező a Pályázat során a nyeremények eljuttatására használt fel, 
a dokumentumok tárolására vonatkozó törvényi kötelezettségéből eredően 8 évig a Szervező 
birtokában marad. A Pályázattal kapcsolatban gyűjtött személyes adatokat a Szervező és 
Lebonyolító munkatársain, illetve az adatkezelési cél teljesüléséhez és a játék 
megvalósításához nélkülözhetetlen személyeken kívül harmadik személyek nem ismerhetik 
meg.  
Megtesszük a megfelelő technikai, szervezési és fizikai intézkedéseket a személyes adatok 
védelme érdekében, különösen az adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülése, 
megsemmisítése, véletlen elvesztése, jogosulatlan megváltoztatása, nyilvánosságra hozatala, 
az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az azokkal való visszaélés, illetve az adatok 
feldolgozásának bármely más jogellenes formája ellen. 
A Szervező adatkezelő és regisztrációs kódja: XXX 


