Adatvédelmi tájékoztató
a Nádudvari Élelmiszer Kft.„Nádudvari E-mentes tejtermékekkel hajdúszoboszlói fürdőzést
nyerhet!” elnevezésű nyereményjáték Játékszabályzatához
Szervező a fenti Játékszabályzat szerinti Játékosok (a továbbiakban úgy is, mint Érintett(ek))
személyhez fűződő jogait tiszteletben tartja, ennek megfelelően személyes adataikat a
hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli.
Adatkezelő(és egyben adatfeldolgozó) adatai, elérhetősége:
neve: Nádudvari Élelmiszer Kft.
székhelye: 4181 Nádudvar, Gutenberg u.1.
cégjegyzékszáma: 09-09-003140
adószáma: 11156026-2-09
telefon: +36 54 480 633
fax: +36 54 480 624
email: nadudvari@nagisz.hu
Szervező tájékoztatja a Játékost, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul (önkéntes
adatszolgáltatás).
Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:Infotv.)5. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti
önkéntes hozzájárulás.
Az adatkezelés célja, hogy a Játék során a nyeremények a résztvevők között kisorsolásra, és a
nyertes Játékosok részére átadásra kerülhessenek.
Szervező kijelenti, hogy csak azon adatokat rögzíti, dolgozza fel, illetve kezeli, amelyeket
törvény előír, illetve amelyek kezelésére lehetőséget teremt, továbbá amelyek a Játékban való
részvételhez, valamint a nyeremények kifizetéséhez feltétlenül szükségesek. A Nádudvari
Élelmiszer Kft. a személyes adatot törli, ha annak kezelése jogellenes, az Érintett kéri, az
adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje
lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
A kezelt adatok köre: név, lakcím, e-mailcím, telefonszám, születési dátum.
Az adatkezelés időtartama: 2019.március 4. 08:00 órától legkésőbb 2019. december 31.
napjáig.

Ha a személyes adat felvételére az Érintett hozzájárulásával került sor, az Adatkezelő a felvett
adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
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b) az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen
érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll
további külön hozzájárulás nélkül, valamint az Érintett hozzájárulásának visszavonását
követően is kezelheti.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy
jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén bejelentéssel,
panasszal élhet az Érintett az alábbi szervnél:
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
E-mail: info@nmhh.hu

Az Érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei a 2011. évi CXII. törvény és az EU 2016/679
Rendelete alapján az alábbiakban kerültek meghatározásra és az Érintettek felé tájékoztatásra.

Az Érintettek jogai:
Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, valamint
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

Az Érintett jogainak sérelmével, illetve jogainak érvényesítésével kapcsolatos kéréseit
írásban, a Nádudvari Élelmiszer Kft. székhelyére küldött ajánlott levélben, vagy a
nadudvari@nagisz.hu címre küldött e-mailben terjesztheti elő.
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Az Érintettek jogairól bővebben:
A tájékoztatás joga, vagy más néven az Érintett „hozzáférési joga”: A 2011. évi CXII. törvény
és az EU 2016/679 Rendelet 15. cikke alapján az Érintett kérelmére az Adatkezelő
tájékoztatást ad
a. az általa kezelt adatokról és személyes adatok kategóriáiról, azok forrásáról,
b. az adatkezelés céljáról,
c. az adatkezelés jogalapjáról,
d. az adatkezelés időtartamáról,
e. adott esetben az adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges,
ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
f. adott esetben ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra
vonatkozó minden elérhető információról,
g. adott esetben az automatizált döntéshozatalról, ideértve a profilalkotást is,
valamint a logikára és arra vonatkozó érthető információkról, hogy az ilyen
adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható
következményekkel jár,
h. adatfeldolgozó adatairól, ha adatfeldolgozót vett igénybe,
i.

az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett
intézkedésekről, továbbá

j.

az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén, az adattovábbítás
jogalapjáról, céljáról és címzettjéről.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan
tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés
állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat
jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
Adatkezelő felhívja az Érintettek figyelmét, hogy a tájékoztatást meg kell tagadni a 2011. évi
CXII. törvény alapján,
a. ha törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi
aktusának rendelkezése alapján az Adatkezelő személyes adatot akként vesz
át, hogy az adattovábbító Adatkezelő az adattovábbítással egyidejűleg jelzi a
személyes adat Érintettje a nevezett törvényben biztosított jogainak
korlátozását, vagy kezelésének egyéb korlátozását.
b. az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a
bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás
biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy
pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi
érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és
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etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések
megelőzése és feltárása céljából - beleértve minden esetben az ellenőrzést és a
felügyeletet is -, továbbá az Érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.
Adatkezelő az elutasított tájékoztatási kérelmekről a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíteni
köteles.
A helyesbítés joga: Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan
késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe
véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes
adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését. Ugyanakkor
ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes
adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő kötelezően
helyesbíti, az Érintett kérése nélkül is.
A törléshez való jog, vagy más néven az „elfeledtetéshez való jog”: Az Érintett jogosult
arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó
személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha azt kötelező adatkezelés
nem zárja ki.
Az adatokat a fenti eseten kívül az Adatkezelő törölni köteles a 2011. évi CXII. törvény és
az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alapján, ha
a. az adat kezelése jogellenes;
b. az adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -,
feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
c. az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben
meghatározott határideje lejárt;
d. azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
e. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat
gyűjtötték vagy más módon kezelték;
f. az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincsen elsőbbséget élvező
jogszerű ok az adatkezelésre;
g. a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
h. a személyes adatok gyűjtésére az EU 2016/679 Rendelet 8. cikk (1)
bekezdésében említett, közvetlenül gyermekeknek kínált, információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Abban az esetben, ha az Adatkezelő valamely okból nyilvánosságra hozta a személyes
adatot, és azt a fentiek értelmében törölni köteles, az elérhető technológia és a
megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket
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- ideértve technikai intézkedéseket - annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat
kezelő más Adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra
mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
Adatkezelő felhívja az Érintettek figyelmét a törléshez vagy az „elfeledtetéshez való jog”
EU-s rendeletből fakadó korlátaira, amelyek a következők:
a. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása;
b. a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy
tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az
Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett
feladat végrehajtása;
c. népegészségügy területét érintő közérdek;
d. az EU 2016/679 Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű
archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai
célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné
vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
e. jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme.
Amennyiben a Játékos csak hírlevélről szándékozik leiratkozni, de adatainak az
adatbázisból való teljeskörű törlésétnem kívánja,úgy ezt Játékos a nadudvari@nagisz.hu
elektronikus levelezési címre küldött levélben jelezheti, melyben feltünteti nevét,
lakcímét, illetve azonosító adatait is.
Az adatkezelés korlátozásához, vagy más néven zároláshoz való jog: Az Érintett jogosult
arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést.

Ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az
Érintett jogos érdekeit, az adatokat zárolni kell. Az így zárolt személyes adat kizárólag
addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését
kizárta.
Ha az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, helyességét, de a vitatott személyes
adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen, az adatokat
zárolja. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé
teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.
Az EU rendelete alapján az adatokat zárolni kell, ha
a. az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett
kéri azok felhasználásának korlátozását;
b. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés
céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
c. az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az
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időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő
jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás (zárolás) alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás
kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak
védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet
kezelni.
Adatkezelő ezúton kiemelten felhívja az Érintettek figyelmét arra, hogy az Érintett
helyesbítéshez, törléshez, zároláshoz való jogát törvény korlátozhatja az állam külső és
belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése
vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy
önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági
vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és
etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és
feltárása céljából - beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá
az Érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.
Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, maximum a kérelem beérkezésétől számított
15 napon belül tájékoztatja az Érintettet a kérelmében meghatározottakról, és/vagy
helyesbíti az adatokat, és/vagy törli és/vagy korlátozza (zárolja) az adatokat, vagy tesz
meg egyéb lépéseket a kérelemnek megfelelően, ha nincsen azt kizáró ok.

Az Adatkezelő a helyesbítés, a törlésről, az adatkezelés korlátozásának megtörténtéről
írásban értesíti az Érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés
céljára továbbították, átadták. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e
címzettekről. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az
Érintett jogos érdekét nem sérti, vagy ha a tájékoztatás lehetetlennek bizonyul, vagy
aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Adatkezelő arról is írásban értesíteni köteles az
Érintettet, ha az Érintett joggyakorlása valamely okból nem valósulhat meg, és köteles
pontosan megjelölni a ténybeli és jogi okot, valamint az Érintett számára nyitva álló
jogorvoslati lehetőségeket: a bírósághoz és a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadsághoz fordulás lehetőségét.
A tiltakozáshoz való jog: Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése - ideértve a
profilalkotást is - ellen, ha
a. a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő vagy az
adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve
kötelező adatkezelés esetén;
b. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c. a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
d.

7

Az Érintett tiltakozhat az EU 2016/679 Rendelet 21. cikk 3. bek. alapján is a személyes
adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, ekkor a személyes adatok
a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
-

Egy példa erre: Az Érintett a személyes adatainak marketing célú
értékesítése(eladása) ellen akkor is tiltakozhat, ha korábban ehhez hozzájárult.
Ebben az esetben az adatokat értékesítés céljából a továbbiakban kezelni nem
lehet.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy
statisztikai célból kerül sor, az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos
okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az
adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.
Az Adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást a kérelem
benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és
annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a kérelmező
tiltakozása megalapozott, az Adatkezelő az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt
és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról,
illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a
tiltakozással Érintett személyes adatot korábbantovábbította, és akik kötelesek intézkedni
a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az Érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő a
hivatkozott határidőt elmulasztja, jogosult - annak közlésétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulni.
Ha az adatátvevő jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az Érintett tiltakozása
miatt nem kapja meg, az Infotv. 21. § (3) bekezdés alapján történő értesítés közlésétől
számított 15 napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében – az Infotv. 22. §-ban
meghatározott módon - bírósághoz fordulhat az Adatkezelő ellen. Az Adatkezelő az
Érintettet is perbe hívhatja.
Ha az Adatkezelő az Infotv. 21. § (3) bekezdés szerinti értesítést elmulasztja, az
adatátvevő felvilágosítást kérhet az adatátadás meghiúsulásával kapcsolatos
körülményekről az Adatkezelőtől, amely felvilágosítást az Adatkezelő az adatátvevő erre
irányuló kérelmének kézbesítését követő 8 napon belül köteles megadni. Felvilágosítás
kérése esetén az adatátvevő a felvilágosítás megadásától, de legkésőbb az arra nyitva álló
határidőtől számított 15 napon belül fordulhat bírósághoz az Adatkezelő ellen. Az
Adatkezelő az Érintettet is perbe hívhatja.
Az Adatkezelő az Érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az
adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az Adatkezelő egyetértett a
tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
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Az Érintett a jogainak megsértése esetén, valamint az Infotv. 21. §-ban meghatározott
esetekben az adatátvevő az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Azt, hogy az
adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.
Kártérítésre és sérelemdíjra vonatkozó törvényi szabályok: Abban az esetben, ha az
Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével az Érintett személyiségi jogát megsérti, az Érintett az
Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.
Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár
a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az Érintett
szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak
megfelelően történjen.
A személyes adatokat az Adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti jogszabályi alapelvek
tiszteletben tartásával.
Adatbiztonság
Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról és
megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek biztosítják a kezelt
adatok védettségét, illetve megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan
felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. A fenti kötelezettségvállalást az
Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.
Jogszabályi háttér
Az Adatkezelő figyelembe veszi és betartja a vonatkozó hatályos magyar és európai uniós
jogszabályokat adatkezelése során, ideértve különösen az információs önrendelkezési
jogról, az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit.

Kelt: Nádudvar, 2019.február 15.

