JÁTÉKSZABÁLYZAT
Magyarüdítő Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság „Játssz a Pepsivel, kóstolj és koncertezz!”
ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK
JÁTÉKSZABÁLYZATA
A kóstoltatás és a Nyereménykerék játék tervezett időszaka 2022. JÚNIUS 17-TŐL JÚLIUS 30-IG tart. A voucherek koncertjegyre váltásának időszaka 2022. JÚNIUS 17-TŐL SZEPTEMBER 30-IG tart.

1.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék” vagy „Nyereményjáték”) lebonyolításával összefüggő feladatokat az
Adamsky By Positive Kft. (Cg: 01-09-939522; székhely: 1062 Budapest, Délibáb utca 29.), mint „Helyszíni
lebonyolító” (a továbbiakban: „Helyszíni lebonyolító”), valamint a Kultúrpark Zrt. (Cg: 01-10-140483; székhely:
1095 Budapest, Soroksári út 60.) mint „Nyereményjáték lebonyolító” (a továbbiakban: „Nyereményjáték
lebonyolító”) (a továbbiakban együttesen: „Lebonyolítók”) látják el.
A Pepsi termékek magyarországi forgalmazója, ezáltal a Játék finanszírozója és szervezője a Magyarüdítő
Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 01-09-304045; székhely: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 4.
INFO PARK „C” épület 5. emelet) (a továbbiakban: „Szervező”). A Szervező, valamint a Nyereményjáték
lebonyolító a Nyereményjátékban Budapest Park voucher-t nyerő és azt koncertjegyre beváltó r Játékosok
személyes adatainak közös adatkezelője, a Játékos adatkezeléssel kapcsolatos jogairól az adatkezelési
tájékoztató (a továbbiakban: „Adatkezelési Tájékoztató”) ad tájékoztatást.
2.
2.1.

A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI ÉS A JÁTÉK MENETE
A Játékban kizárólag az a magyarországi állandó lakcímmel vagy magyarországi tartózkodási hellyel
rendelkező, 16. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: „Játékos”) vehet
részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt:
2.1.1. bármely Pepsi Ízpárbaj kóstoltatási helyszínen részt vesz a Pepsi Max kóstoláson (a helyszínek és
időpontok listája a www.pepsimaxizparbaj.hu oldalon érhető el),
2.1.2. a kóstolás előtt a Helyszíni lebonyolítónak megadja nevét, nyilatkozik arról, hogy melyik felsorolt
életkori sávba tartozik, valamint kijelenti, hogy megfelel a 2.1 pontban írt követelményeknek és
elfogadja a jelen Játékszabályzatban és az 1. sz. mellékletet képező Adatkezelési Tájékoztatóban
leírtakat,
2.1.3. megpörgeti a helyszínen elhelyezett Nyereménykereket, amellyel Budapest Park koncertjegyre
beváltható voucher-t, illetőleg Pepsi Max matricát vagy Pepsi Max tetoválást („Nyeremények”)
nyerhet. A Nyeremények átadása a helyszínen történik.
2.1.4. A Nyereménykeréken 10 cella található, ebből 5 felület kipörgetésével nyerhető Budapest Park
voucher , .
2.1.5. A Budapest Park voucher-t nyert Játékos a voucher-t a www.budapestpark.hu/pepsimaxizparbaj
weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) tudja beváltani a Budapest Park által felajánlott, a 4.4
pontban felsorolt koncertek egyikére. A Játékos a voucher beváltása során megadja vezetéknevét,
keresztnevét, e-mail címét, és feltölti a voucher-en található kódot (például ABC123465789),
valamint a vonatkozó mező bejelölésével elfogadja a Budapest Park adatkezelési tájékoztatójában
foglaltakat.”). A “Küldés” gombra kattintva a rendszer menti a Játékos adatait és a fent írtakhoz
való hozzájárulását.
2.1.6. Egy Játékos csak egyszer vehet részt a kóstoláson, illetve a Nyereménykerék játékon.

2.2.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Weboldal technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenetés adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, ezeket kedvezőtlenül
befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és a Nyereményjáték lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de
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nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a
hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a
Nyereményjáték lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.
2.3.

A Játékból ki van zárva a Szervező, a Lebonyolítók, a Szentkirályi Magyarország Kft., , valamint a Szervező
és a Lebonyolítók azon alvállalkozói, tisztségviselői, munkavállalói és megbízottjai, akik a Játék
szervezésében és lebonyolításában részt vesznek, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés
1. és 2. pontjában meghatározott hozzátartozói és közeli hozzátartozói.

2.4.

A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen
Játékszabályzatot és Adatkezelési Tájékoztatót, és azt elfogadja.

2.5.

Amennyiben a Játékos jelen Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, vagy az
adatkezelési hozzájárulását visszavonja, úgy a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból
automatikusan kizárásra kerül.

2.6.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben
a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit
kell alkalmazni.

3.

A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A kóstoltatás és a Nyereménykerék játék tervezett időszaka 2022. JÚNIUS 17-TŐL 2022. JÚLIUS 30-IG tart. A
voucher-ek koncertjegyre váltásának időszaka 2022. JÚNIUS 17-TŐL 2022. SZEPTEMBER 30-IG tart.
4.

NYEREMÉNYEK

4.1

A Játék Időtartama alatt a Nyereménykeréken 7.000 db, egyenként 1.500 + áfa értékű, 1 fő belépésére
jogosító Budapest Park koncertjegyre beváltható voucher-t, illetve Pepsi Max matricát és Pepsi Max
tetoválást pörgethetnek ki a Játékosok. A Budapest Park koncertjegyre beváltható voucher-ek teljes
mennyiségének megnyerése esetén Szervező a Játékot a Játék tervezett időtartama előtt lezárja.

4.2

A nyeremény másik Játékosra át nem ruházható, készpénzre nem váltható és másik nyereményre nem
cserélhető.

4.3

A Budapest Park területén zajló koncerteken a 16-18 év közötti vendégek kizárólag a szülőjük vagy
gondviselőjük által előzetesen kitöltött szülői nyilatkozattal vehetnek részt. Ezen nyilatkozatot az alábbi
helyről tölthető le: https://erp3.cdn-netpositive.com/uploads/parentalstatement_older16_hu.pdf. A
Budapest Park területén 23 óra után csak 18 éven felüliek tartózkodhatnak. Az, hogy a kiskorú vendégek
23 óráig elhagyják a Park területét, az őket kísérő nagykorú felelőssége.

4.4

Budapest Park koncertjegyre beváltható voucher megnyerése esetén a nyertes Játékos a Játék helyszínén
egy voucher-t kap, melyen egy kód található. A voucher-t a www.budapestpark.hu/pepsimaxizparbaj
oldalon a kód feltöltésével válthatja be 1 db koncertjegyre, az alábbi koncertek egyikére:
PUF

593

Rúzsa Magdi

119

TNT

119

Budapest Bár 15.

119

Supernem 20

119

Elefánt 10 vendég: Analog Balaton

119

2

Anti Fitness Club

119

Parno Graszt 30

119

Punnany Massif

119

Péterfy Bori & Love Band 15.

593

Irie Maffia

119

ByeAlex és a Slepp

119

Blahalouisiana 10.

118

Margaret Island

119

Kiscsillag

593

Brains

119

Aurevoir.

593

Kettőnégy Fesztivál

119

Azahriah

119

Subscribe

356

Deva

593

Belga

119

Kowalsky meg a Vega

237

AWS

237

Dzsúdló

119

Horváth Tamás

119

Beton.Hofi

237

Vad Fruttik

119

Tankcsapda - Az élet a legjobb méreg

237

Punnany Massif

119

Quimby

119

Nyertes Játékos tudomással bír arról, hogy az egyes koncertekre beváltható jegyek száma korlátozott, így
előfordulhat, hogy a vocher-t nem tudja az általa választott koncertre beváltani. Ebben az esetben a
voucher-t egy másik, a fenti listában szereplő és még elérhető jegyet tartalmazó koncerten tudja
felhasználni.
4.5

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék időtartama alatt – a Játékosok Weboldalon keresztül történő
előzetes értesítése mellett – a nyereményeket megváltoztassa, azokat az adott nyereménnyel
egyenértékű más nyereménytárggyal helyettesítse.

4.6

Egy Játékos a teljes Játék során legfeljebb 1 (egy) db nyereményre jogosult.

5.

ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK
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A nyereményekhez tartozó esetleges személyi jövedelemadó (SZJA) fizetési kötelezettséget a Szervező viseli.
Szervezőt a nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség
nem terheli. Egyéb esetlegesen felmerülő költségek a Játékost terhelik.
6.

PANASZBEJELENTÉS

A Játékkal kapcsolatban kérdések, bejelentések az info@pepsimaxizparbaj.hu e-mail címen tehetők meg.
7.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

8.1 Amennyiben a Nyertes a nyereményét a Játék helyszínén nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől,
illetve Lebonyolítóktól nem követelheti.
8.2 A Szervező, illetve a Lebonyolítók kizárják a felelősségüket minden, a Weboldalt, illetve az azt működtető
szervert ért külső támadások, illetve a hálózatot ért támadások, meghibásodás esetére. Tehát amennyiben
a Weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a nyertes Játékosok téves
rendszerüzeneteket kapnak, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolítók semminemű felelősséget
nem vállalnak.
8.3 Ha a nyertes Játékos adatfeltöltés közben bezárja a Weboldalt vagy ha a kapcsolat (bármely okból)
megszakad a kiszolgáló webhelyével, telefonhálózattal, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező,
illetve a Nyereményjáték lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.
8.4 Szervező, illetve Nyereményjáték lebonyolító kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból
történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem vagy korlátozottan használható,
ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát
mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.
8.8 A Szervező és Nyereményjáték lebonyolító nem vállal felelősséget a Weboldalhoz, illetve az ott található
bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából
származó semmiféle veszteségért vagy kárért, továbbá nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen
bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a Weboldal használatából, annak használatra
képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen
megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információ továbbítási késedelemből, számítógépes
vírusból, jogosulatlan adatfeltörésből, vonal- vagy rendszer hibából vagy más hasonló okból származnak. A
Weboldal, az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi,
illetve védjegy oltalom alatt állnak. Azoknak - a személyes használatot meghaladó mértékű – bármilyen
formában történő felhasználása kizárólag a Játék Szervezőjének kifejezett, erre vonatkozó írásos
engedélyével lehetséges.
8.9 A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog.
8.10A Játékosok elfogadják, hogy a Játékban való részvétel során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű
megszegésével a Szervező és Lebonyolítók számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak.
8.11A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit tartalmazó jelen Játékszabályzatot indokolás nélkül
bármikor módosítsa, ideértve a Játék felfüggesztését, megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást a
Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. Ez a rendelkezés nem
korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.
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Budapest, 2022. június 20.
Magyarüdítő Forgalmazó Kft.
Szervező
Kultúrpark Zrt.
Nyereményjáték lebonyolító
Adamsky By Positive Kft.
Helyszíni lebonyolító
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1.

1.

számú melléklet - ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelők

Neve: Kultúrpark Zrt.
Cím: 1095 Budapest, Soroksári út 60.
Adatkezelő képviselője: Pálffy András
Az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos elérhetősége: adatvedelem@budapestpark.hu
Neve: Magyarüdítő Forgalmazó Kft.
Cím: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 4. C. ép. 5. em.
Adatkezelő képviselője: Alessandro Pasquale
Az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos elérhetősége: info@magyarudito.hu
A jelen tájékoztató az adatkezelő egyoldalú kötelezettségvállalása az Európai Parlament és Tanács (EU)
2016/679 rendelete (2016. április 27.) és a vonatkozó tagállami jogszabályok mentén.
Jelen tájékoztató az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az Érintettek
egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve a változás jellegétől függően
az Érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.
1.1

Közös adatkezelői szerepek és felelősségek

Adatkezelők tájékoztatják az érintetteket, hogy a GDPR rendelet 26. cikke szerinti közös adatkezelőknek
minősülnek. Erre való tekintettel a GDPR rendelet elvárásai mentén felek egymással megállapodásban
rögzítették a GDPR rendelet szerinti adatkezelői kötelezettségek teljesítéséért fennálló felelősségüket, valamint
az érintettekkel szembeni szerepüket az alábbiak szerint:
•
Kultúrpark Zrt. az alábbi adatkezelési tevékenységeket látja el:
Promóciós weboldal létrehozása és üzemeltetése;
A promóciós kódok a regisztrációjának lebonyolítása a promóciós weboldalon, a koncertekre,
rendezvényekre történő jegyátadással kapcsolatos kommunikáció;
Érintetti jogok, kérések és bejelentések kezelése, valamint az incidenssekkel kapcsolatos feladatok
ellátása.
•
-

Magyarüdítő Forgalmazó Kft. (Pepsi). az alábbi adatkezelési tevékenységeket látja el:
Kapcsolattartás a promócióba részt vevőkkel;
Termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos kommunikáció.
1.2

Érintetti jogok érvényesítése

Adatkezelők tájékoztatják az Érintetteket, hogy a GDPR rendelet 26. cikk (3) bekezdése alapján érintetti jogaikat
bármelyik adatkezelővel szemben érvényesíthetik.
2.

Adatkezelés célja

2.1
Nyereményjátékra való regisztráció és kapcsolódó média kommunikáció, a nyereményjáték
promotálása, nyereménysorsolás, nyertesekkel való kapcsolatfelvétel
Az adatkezelő szervezésében vagy az adatkezelő általi lebonyolítású nyereményjátékra regisztrált, természetes
személyek adatainak kezelése, és az adatkezelő web és social média oldalán való publikálása.
Adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása (6. cikk, (1) a)) - xxx
A kezelt adatok köre: Név, email cím, irányítószám, fotó, videofelvétel
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Adatkezelés tervezett határideje: Legkésőbb nyereményjátékot követő év január utolsó munkanapjáig, vagy
érintett hozzájárulásának visszavonásáig
Adatgyűjtés forrása: Érintettől származó adat
Átminősítési adatkezelési cél: N/A
Új Adatkezelési határidő: N/A
2.2
Szolgáltatás(ok) hirdetése és szolgáltatás(ok)kal kapcsolatos elégedettség mérés, kutatás végzése
szolgáltatások fejlesztéséhez
Rendezvények, programok ajánlása, elégedettségmérés céljából történő megkeresés, VIP tagoknak külön akció
hirdetése.
Adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása (6. cikk, (1) a))
A kezelt adatok köre: Név, e-mail cím
Adatkezelés tervezett határideje: Érintett hozzájárulásának visszavonásáig
Adatgyűjtés forrása: Érintettől származó adat
Átminősítési adatkezelési cél: N/A
Új Adatkezelési határidő: N/A
2.3
Informatikai adatmentés
IT rendszerek és infrastruktúra üzemeltetése, beleértve a munkaállomások szerverek és hálózati elemek
üzemeltetését, az adatok archiválását és mentését és ezek visszaállítását havária esetén.
Adatkezelés jogalapja: Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése (6.cikk, (1) f)). - Az Adatkezelő jogos érdeke
az üzletmenet fenntartása érdekében az informatikai rendszerek adatainak rendszeres mentése és archiválása.
A kezelt adatok köre: A Szervezet által gyűjtött vagy kezelt valamennyi digitális adatkategória
Adatkezelés tervezett határideje: A szervezet az informatika rendszer adatmentését 30 napig tárolja. Az
adatarchiválást 5 évig.
Adatgyűjtés forrása: Adatkezelő informatikai rendszeréből származó adat
Átminősítési adatkezelési cél: N/A
Új Adatkezelési határidő: N/A
2.4
GDPR rendelettel összefüggő adatkezelés
GDPR rendelettel összefüggő adatkezelés
Adatkezelés jogalapja: Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (6. cikk, (1), c)).
A kezelt adatok köre: Név, Adatvédelmi azonosító, Érintetti kérelem, dátuma, típusa, tartalma, Érintetti
kérelem eredménye, Incidens dátuma, dokumentációja, eredménye
Adatkezelés tervezett határideje: Nem selejtezendő
Adatgyűjtés forrása: Érintettől származó adat
Átminősítési adatkezelési cél: N/A
Új Adatkezelési határidő: N/A
A további adatkezelési célokhoz tartozó adatkezelési tájékoztatás a felek saját adatkezelési tevékenységéről az
alábbi címen érhetők el:
Kultúrpark Zrt.: https://www.budapestpark.hu/pages/adatkezelesi-tajekoztato
Magyarüdítő Forgalmazó Kft.: https://www.pepsi.hu/files/pepsi_adatvedelmi_szabalyzat.pdf
3.
Adatmegadás elmaradásának következménye
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: A nyereményjátékban való részvétel
meghiúsulása.
4.
Érintettek köre
A promócióban vagy a nyereményjátékban részt vevők.
5.
Kötelezően megadandó adatok köre
Az Adatkezelő az egyes adatmegadási felületeken, amelyeken minden adat megadása kötelező külön nem jelöli
a kötelezően kitöltendő adatokat. Azokon a felületeken, ahol nem minden adat megadás kötelező az
adatkezelő csillag* megjelenítésével jelzi a kötelezően megadandó adatmezőket.
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6.
Gyermekek
A nyereményjátékban 18 év alatti személyeknek nem vehetnek részt. Kérjük, hogy 18 év alatti személyek ne
adjanak meg személyes adatokat az Adatkezelők számára. Amennyiben a tudomásunkra jut, hogy 18 év alatti
személyektől személyes adatokat gyűjtöttünk be, a lehető leghamarabb megtesszük az adatok törléséhez
szükséges lépéseket és a nyereményjátékból kizárjuk a személyeket.
7.
Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás
Az adatkezelő az adatkezelés során a szerződés teljesítéséhez vele szerződött adatfeldolgozó(k) számára
továbbítja az adatokat.
Az adatfeldolgozók kategóriái: IT üzemeltetők, webtárhely szolgáltatók, webtartalom fejlesztő,
Az címzettek kategóriái: Futárszolgálatok, szállítmányozó cégek, Magyar Posta, Hatóságok, internetes fizetési
szolgáltató, Jegyértékesítő portálok,
8.
Az adatok megismerésére jogosultak köre
A megismert adatokat az adatkezelő a 7.pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) és címzettek kivételével harmadik
félnek nem adja át.
8.1

Hozzáférés informatikai mentési adatokhoz

Az Adatkezelő informatikai biztonsági mentéseket elkülönítetten hozzáférés kontroll mellett tárolja. A mentett
adatokhoz kizárólag az informatika üzemeltetésben dolgozó kollégák férhetnek hozzá megfelelő dokumentáció
eljárásrend mellett. Adatmentérből történő visszaálltás esetén dokumentált eljárásrenddel rendelkezik az
adatmentesből visszaállított adatok éles használata előtti felülvizsgálat folyamatára.
9.
Harmadik féltől kapott adatok kezelése
Amennyiben a Felhasználó/Partner nem saját adatait adja meg az Adatkezelő részére, hanem egyéb
természetes személyét, ez esetben a Felhasználó/Partner kizárólagos felelőssége, hogy az adatok megadását
ezen természetes személy hozzájárulásával, tudtával és megfelelő tájékoztatásával tette meg. Ezek meglétét
Adatkezelő vizsgálni nem köteles. Adatkezelő felhívja a Felhasználó/Partner figyelmét arra, hogy ha ezen
kötelezettségének nem tesz eleget, és ezért az Érintett az Adatkezelővel szemben igényt érvényesít, az
érvényesített igényt, illetve a kapcsolódó kár összegét az Adatkezelő a Felhasználóra/Partnerre tovább
háríthatja.
10.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Az EGT országain kívüli országokba törendő adattovábbítás esetében az Adatkezelő az alábbi garanciák mentén
a következő címzetteknek, mint adatfeldolgozónak továbbítja a felhasználók adatait.
Nem EGT tagállam címzettje
Google SCC + DPA

Az adattovábbítás garanciái

11.
Az érintettek jogai
Az Érintett az 1. Pontban megjelölt elérhetőségeken az Adatkezelőnél,
•
kérheti, hogy adjon hozzáférést az adatkezelő által kezelt személyes adatainak egy példányához.
•
kérheti adatainak helyesbítését,
•
tájékoztatást kérhet az adatkezelés céljáról, jogalapjáról
•
kérheti személyes adatainak törlését és az adatkezelés korlátozását,
Érintett fenti jogaival bármikor élhet.
Az Érintett továbbá az 1. Pontban megjelölt kapcsolattartási címek egyikén juttathatja el az Adatkezelő
számára.
•
kérheti adatainak átadását másik adatkezelőnek, amennyiben az adatkezelés szerződésen vagy
hozzájáruláson alapul és a Szervezet automatizált eljárás keretében kezeli.
•
rendelkezhet a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáról
Az Adatkezelő a kérelem benyújtását követően legkésőbb 1 hónapon belül – kivételes esetben a jogszabály által
megengedett ennél hosszabb határidőben – elintézi vagy elutasítja (indoklással ellátva) a bejelentést. A
vizsgálat eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja.
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11.1

A tájékoztatás költsége

A Szervezet az intézkedéseket, illetve a szükséges tájékoztatásokat első alkalommal díjmentesen biztosítja.
Amennyiben az Érintett egy hónapon belül 2. alkalommal is kikéri ugyan azon adatokat, melyek ez idő alatt nem
változtak az Adatkezelő adminisztratív költséget számít fel.
•
Az adminisztratív költség elszámolás alapja a mindenkori minimálbér órára vetített költsége, mint
óradíj.
•
A tájékoztatáshoz felhasznált munkaórák száma az előbbi óradíjon elszámolva.
•
Továbbá a papír alapú tájékoztatási igény esetén a válasz nyomtatási költsége önköltségi áron és
postázási költsége.
11.2
Tájékoztatás megtagadása
Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, nem jogosult a tájékozgatásra vagy az Szervezet, mint
adatkezelő bizonyítani tuja, hogy az Érintett rendelkezik a kért információkkal az adatkezelő elutasítja a
tájékoztatási kérelmet.
Ha az érintett kérelme különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Szervezet megtagadhatja a kérelem alapján
történő intézkedést, ha
•
egy hónapon belül harmadik alkalommal él az Érintett ugyanazon tárgyú a 15-22. cikk szerinti jogai
gyakorlására irányuló kérelemmel.
11.3
Tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdek vagy közhatalmi
jogosítvány jogalapon alapuló kezelése ellen.
Ebben az esetben a Szervezet 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.
Amennyiben megállapítja a tiltakozás jogalapjának megalapozottságát, a lehető legrövidebb időn belül
megszünteti az adatkezelést – beleértve az adattovábbítást és a további adatfelvételt is. Értesíti mindazokat a
tiltakozásról, akiknek korábban továbbította az Érintett adatait.
A kérelem elintézése díjmentes, kivéve a megalapozatlan vagy túlzó kérelmeket, melyek elintézéséért az
Adatkezelő az adminisztratív költségeinek megfelelő, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Amennyiben az
Érintett az Adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet bírósághoz fordulhat.
12.
Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás
Az adatokat az Adatkezelő az Információ Biztonsági Szabályzata elvárásai alapján zárt rendszerben kezeli.
Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében az Adatkezelő
megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy:
•
az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza;
•
csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való feladat elvégzése
érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen hozzáférni, mely minimálisan szükséges a
feladat ellátásához;
•
az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő adatfeldolgozói
szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról;
•
gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és védelméről.
Az Adatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Érintetti
adatok védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvénytelen megsemmisítése, elvesztése,
megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése vagy feldolgozása ellen. Az Adatkezelő a személyes
adatokhoz való ismert, és az érintettre nézve magas kockázattal járó illetéktelen hozzáférés vagy azok
felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az Érintettet.
Adatkezelő, amennyiben Érintetti adat továbbítása szükséges, gondoskodik a továbbított adatok megfelelő
védelméről, például az adatállomány titkosításával. Az Adatkezelő a harmadik személyek által megvalósított
Érintetti adatkezelésért teljeskörű felelősséggel tartozik.
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Adatkezelő megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel is gondoskodik arról, hogy az Érintett adatai a
megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szemben védve legyenek.
13.
Jogorvoslat
Bármely érintett, ha megítélése szerint
a)
az Adatkezelő a jogainak érvényesítését korlátozza vagy az erre irányuló kérelmét elutasítja,
bejelentéssel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti az
Adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából;
b)
személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó
jogi előírásokat,
•
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának
lefolytatását kérelmezheti, illetve
•
az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat, s a pert választása szerint a lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Elnök: dr. Péterfalvi Attila,
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Tel.: +36-1-3911400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
www.naih.hu
Budapest, 2022. 06. 10.
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