ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Nyereményjátékhoz
Jelen tájékoztató a Maatkara weboldala által indított nyereményjáték során felmerülő személyes
adatkezelésre vonatkozik.
Adatkezelő megnevezése

1.

A Maatkara weboldala tulajdonosa nem jogi, hanem természetes személy. Az oldal ismeretterjesztés,
informálás céljából jött létre, a tulajdonosnak semmilyen bevétele sem származik belőle.
Teljes név: Farkas Fatima
E-mail címe: maatkara75@gmail.com
Honlapja: http://maatkara.extra.hu
Jogszabályi háttér

2.
-

3.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.)
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 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)
Adatkezelés

3.1
A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja
személyes adat
adatkezelés célja
Résztvevő e-mail címe
nyereményjáték
során
a
szervezés
és
lebonyolítás, a résztvevő azonosítása, a nyertes
azonosítása és értesítése, a panaszok kezelése,
kapcsolatfelvétel, tájékoztatás
Résztvevő családi- és keresztnév (amennyiben nyereményjáték
során
a
szervezés
és
megadja)
lebonyolítás, a résztvevő azonosítása, a nyertes
azonosítása és értesítése, a panaszok kezelése,
kapcsolatfelvétel, tájékoztatás
Résztvevő lakcíme (csak a nyertes(ek) esetében) a nyertes értesítése, a nyeremény kézbesítése,
tájékoztatás, panaszkezelés
A nyereményjáték során megadott adatok, a sorsoláshoz, a nyertes(ek) beazonosításához, a
nyertesek kiértesítéséhez szükségesek, azokat más célra nem használjuk fel. A személyes adatok
valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Résztvevő tartozik felelősséggel.
3.2
Az adatkezelés jogalapja
A nyereményjátékon való részvétellel – a megfejtés beküldésével – Ön hozzájárul, hogy személyes
adatait a Maatkara weboldala tulajdonosa az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései szerint kezelje.
3.3
Az adatkezelés időtartama
A nyereményjáték kezdetétől számított 1 évig, vagy az Ön hozzájárulásának visszavonásáig.
4.

Az adatokhoz való hozzáférés és adatbiztonsági intézkedések

Az ön által megadott személyes adatokat a Maatkara weboldala tulajdonosa kezeli, kizárólag a
nyereményjáték szervezéséhez és lebonyolításához tartozó feladatainak ellátása során. A Maatkara
weboldala tulajdonosa a személyes adatokat harmadik fél számára nem adja át.
4.1
Adatbiztonsági intézkedések
A Maatkara weboldala az Ön által megadott személyes adatokat jelszóval védett gmail postafiókban
tárolja és azt a játékon való részvétel kezdetétől számított 1 év letelte után megsemmisíti.
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5.

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az Infotv. alapján Önt a tárolt személyes adataival kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:
- tájékoztatáshoz való jog,
- helyesbítéshez való jog,
- törléshez való jog.
5.1
Tájékoztatáshoz való jog
A Tájékoztató 1. pontjában található e-mailcímen Ön írásban információt kérhet arról, hogy a
Maatkara weboldala:
- mely személyes adatait,
- milyen jogalapon,
- milyen adatkezelési céllal,
- milyen forrásból,
- mennyi ideig kezeli.
Az Ön kérésének 30 napon belül az Ön e-míil címére küldött levélben tesz eleget.
5.2
Helyesbítéshez való jog
Ön, az 1. pontban megadott e-mail címen kérheti, hogy megadott személyes adatait módosítsuk. A
módosítást a kérésének beérkezését követően haladéktalanul elvégezzük.
5.3
Törléshez való jog
Ön az 1. pontban megadott e-mail címen kérheti, hogy a nyerményjátékkal kapcsolatban tárolt
személyes adatait töröltjük. Az Ön kérését haladéktalanul teljesítjük. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben
a sorsolást megelőzően kéri az adatainak törlését, az egyúttal a nyereményjátékból történő kizárással
is együtt jár, hiszen az adatainak hiányában Önt nem tudjuk értesíteni.
6.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (továbbiakban Hatóság) Ön
bejelentésével vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozva, hogy személyes adatok kezelésével
kapcsolatos jogai gyakorlása vonatkozásában jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
A Hatoság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben Ön a Hatóságnál tett
bejelentését megelőzően már megkereste a Maatkara weboldala tulajdonosát az Tájékoztató 5.
pontjában megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban.
A Hatóság elérhetősége:
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
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