Nyereményjáték adatvédelmi szabályzat
A „Nyerj a Gyulaival” elnevezésű nyereményjáték („Játék”) szervezője a GYULAHÚS Kft.
(székhely: 5700 Gyula, Munkácsy Mihály utca 7-9., a továbbiakban: „Szervező”).
A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a
Szervező által megbízott ügynökség, az INSOMNIA Kft. (székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos
tér 18., a továbbiakban: „Lebonyolító”), a microsite üzemeltetésével kapcsolatosa feladatokat
a LumiSys Kft. (székhely: 1011 Budapest, Hunyadi János út 5. 1. em. 12., a továbbiakban:
„Szolgáltató”) látja el.
A nyereményjáték résztvevői (továbbiakban: Játékosok) elfogadják a következő részvételi
feltételeket és a későbbiekben is ehhez tartják magukat.
Az "Nyerj a Gyulaival" nyereményjáték a Lebonyolító által üzemeltetett
www.nyerjagyulaival.hu oldalon érhető el.
A Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan elfogadják és magukra nézve
kötelezőnek ismerik el jelen Adatvédelmi szabályzat feltételeit.
A Játékosok a játékban való részvétel előtt kötelesek tájékozódni az adatvédelmi szabályzat
rendelkezéseiről, a Szervező a tájékozódás elmulasztásából eredő esetleges
következményekért felelősséget nem vállal.
Az Adatkezelő (Szervező és Lebonyolító) gondoskodik a Játékosok személyes adatainak
biztonságáról és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket valamint kialakítja
azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Játékosok Személyes Adatai megfelelő védelmének
biztosításához szükségesek. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli.
Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos
jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
•
•
•
•
•

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (Info tv.);
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI.
törvény;
a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
szóló 1995. évi CXIX. törvény (DM törvény);
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.).
gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi
XLVIII. törvény

Az Adatkezelő biztonsági intézkedésekkel védi a Játékosok személyes adatait. A szükséges
helyeken titkosítást alkalmaz, és tűzfalak alkalmazásával gátolja meg, hogy harmadik fél elérje
a Játékosok személyes adatait.
A személyes adatokra vonatkozó adatszolgáltatás önkéntes. Az adatok elküldésével a
Játékosok tudomásul veszik és elfogadják jelen Adatvédelmi szabályzat rendelkezéseit,
valamint hozzájárulnak, hogy a megadott személyes adataikat (teljes név, e-mail cím,

magyarországi szállítási cím (postacím), telefonszám) a Szervező felhasználja a nyeremények
eljuttatásához, illetve hogy személyes adataikat a Szervező (mint Adatkezelő) és a Lebonyolító
(mint adatfeldolgozó) a Játék lebonyolítása céljából a nyilvántartásában rögzítse és kezelje. A
Játék és Adatvédelmi szabályzat elfogadásával egyidejűleg a Játékosok nyilatkoznak a Szervező
felé történő adattovábbításhoz való hozzájárulásról is.
Az adatkezelés időtartama: 2018. május 2. – 2018. szeptember 30. napjáig tart.
A Játék időtartama alatti regisztráció törlése esetén azonban a Játékosok nem jogosultak a
sorsoláson való részvételre.
A Játékosok kérésére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok
forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről,
címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes
adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A felvilágosítás
megtagadása esetén a játékos bírósági jogorvoslattal élhet, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz fordulhat. A fentieken kívül a Játékosokat megilleti a
személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is.
Az Adatkezelő adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-143024/2018.
Az érintett jogai
Játékosoknak az Info tv. rendelkezései szerint joguk van ahhoz, hogy (i) tájékoztatást kérjenek
az Adatkezelőtől személyes adataik kezeléséről, (ii) kérhetik az Adatkezelőtől a személyes
adataik helyesbítését, illetve törlését, zárolását, (iii) tiltakozhatnak a személyes adataik
kezelése ellen, amelyeket az alábbi elérhetőségeken jelezhetnek:
Insomnia Kft.:
•
•

e-mailben: nyerjagyulaival@insomnia.co.hu
postai úton: Insomnia Kft. 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 18.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Adatkezelő a Játékos személyes adatairól csak
személyazonosságának igazolása után ad tájékoztatást.
Jogorvoslati lehetőségek
A Játékosok a jogaik megsértése esetén az Info tv-ben meghatározottak szerint az
Adatkezelő(k) ellen bírósághoz fordulhatnak vagy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhetnek arra történő
hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a
közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban
jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:
•

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., 1530 Budapest, Pf.: 5.

•

honlap: www.naih.hu

Jelen adatvédelmi szabályzatra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.
Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen tájékoztatót az érintettek előzetes értesítése
mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.
Gyula, 2018. május 2.
GYULAHÚS Kft.
Adatkezelő

