ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A
VOLT VALENTIN NAP PÁROS VIP BÉRLET NYEREMÉNYJÁTÉKHOZ ÉS
LOVE CABIN NYEREMÉNYJÁTÉKHOZ KAPCSOLÓDÓAN
A Szervező (mint adatkezelő) által szervezett VOLT Valentin Nap Páros VIP Bérlet Nyereményjáték
és Love Cabin Nyereményjáték során Ön szükségszerűen személyes adatokat ad meg, melyeket az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, 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 szóló 2016/679
Európai Parlament és Tanács (EU) általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „GDPR”),
valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján kezelünk. A hivatkozott
jogszabályok előírásainak megfelelően ezúton tájékoztatjuk Önt a személyes adatok kezelésének
részleteiről, valamint ezzel kapcsolatos jogairól.
1. Az adatkezelő
A Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1033 Budapest,
Hajógyári sziget, hrsz. 23796/58., Cg. 01-10-049598, adószáma: 26189905-2-44, e-mail cím:
dpo@sziget.hu - a továbbiakban „Adatkezelő”)
Adatkezelő határozza meg a Verseny és a Nyereményjáték lebonyolítása, a Díj és a Nyeremények
átadása során elkért adatok körét, célját és időtartamát és az adatkezelés jogalapját.
2. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége
Adatvédelmi tisztviselő személye: Takács Balázs
Postacím: H-1033 Budapest, Hajógyári-sziget hrsz:23796/58.
E-mail: dpo@sziget.hu
3. A kezelt adatok köre, célja, időtartama és az adatkezelés jogalapja
A kezelt
adatok

személyes Adatkezelési cél

Adatkezelés
időtartama

Adatkezelés jogalapja

A Játékos, valamint Részvétel a Páros VIP A Páros VIP Bérlet
általa
megjelölt Bérlet
Nyereményjátékra való
személy neve
Nyereményjátékban.
jelentkezés
visszavonásáig,
egyébként a Páros VIP
Bérlet
Nyereményjátékot
követő 5 évig

Szerződés teljesítése a
GDPR. 6. cikk (1)
bekezdés b) pontja
alapján, így a Páros
VIP
Bérlet
Nyereményjáték
lebonyolítása

A
Játékos
által Részvétel a Páros VIP A Páros VIP Bérlet
feltöltött
képen Nyereményjátékban.
Nyereményjátékra való
található képmása
jelentkezés
visszavonásáig,
egyébként a Páros VIP
Bérlet
Nyereményjátékot
követő 5 évig

Szerződés teljesítése a
GDPR. 6. cikk (1)
bekezdés b) pontja
alapján, így a Páros
VIP
Bérlet
Nyereményjáték
lebonyolítása
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A
Játékos
által Részvétel a Páros VIP
feltöltött
képen Bérlet
található
másik Nyereményjátékban.
személy képmása

A Páros VIP Bérlet
Nyereményjátékra való
jelentkezés
visszavonásáig,
egyébként a Páros VIP
Bérlet
Nyereményjátékot
követő 5 évig

Szerződés teljesítése a
GDPR. 6. cikk (1)
bekezdés b) pontja
alapján, így a Páros
VIP
Bérlet
Nyereményjáték
lebonyolítása
A Játékos jogos érdeke
a GDPR 6. cikk (1)
bekezdés f) pontja
alapján, így a Páros
VIP
Bérlet
Nyereményjátékban
történő részvétel

A Páros VIP Bérlet Kapcsolattartás,
a Az Adatkezelő a Páros
Nyertes neve és email Páros
VIP
Bérlet VIP
Bérlet
címe
Nyeremény kiküldése. Nyereményjátékot
követő 5 év elteltével
törli ezt az adatot.

Szerződés teljesítése a
GDPR 6. cikk (1)
bekezdés b) pontja
alapján

A Love Cabin Nyertes Kapcsolattartás,
a Az Adatkezelő a Páros
email címe
Páros
VIP
Bérlet VIP
Bérlet
Nyeremény kiküldése. Nyereményjátékot
követő 5 év elteltével
törli ezt az adatot.

Szerződés teljesítése a
GDPR. 6. cikk (1)
bekezdés b) pontja
alapján

4. A Személyes adatokhoz hozzáférő személyek
Az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy a képfelvételek Instagram illetve Facebook oldalra
történő feltöltésével azok bárki számára hozzáférhetőek, vagyis nyilvánosak. Amennyiben az érintett
az ezen oldalhoz kötődő személyes adata törlését kéri, úgy az Adatkezelő kizárólag az általa kezelt
oldalakról való törlését tudja garantálni. A többi adathoz az Adatkezelő munkavállalói és a zsűri
férhetnek hozzá, feladataik ellátása érdekében.
5. Adatbiztonság
Az Adatkezelő az általa rögzített személyes adatokat a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek
megfelelően kezeli. Adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi
rendelkezések megtartásával történik.
Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és
szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a
felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok
megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.
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Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne
hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.
Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok ne sérüljenek, illetve
semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységében
résztvevő munkavállalói részére is előírja.
6. Jogok, jogorvoslat, panasz
Az érintett a GDPR alapján hozzáférést kérhet a személyes adatokhoz, az adatkezelésről tájékoztatást
kérhet (melyet Adatkezelő legkésőbb 1 hónapon belül ad meg), kérheti a személyes adatok
helyesbítését (kivéve jellegénél fogva a képfelvétel esetében), törlését, vagy az adatkezelés
korlátozását. Amennyiben az adatkezelés jogalapja jogos érdek, megilleti a tiltakozás joga.
Amennyiben Ön szerint Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi
rendelkezést, akkor kérjük, forduljon elsősorban Adatkezelőhöz a fenti elérhetőségeken vagy a
következő e-mail címen: dpo@sziget.hu. Ennek eredménytelensége esetén a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság (NAIH) eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: H-1055 Budapest,
Falk Miksa utca 9-11.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve bírósághoz fordulhat.
Adatkezelő automatizált döntéshozatalt vagy profilalkotást a jelen adatkezelés körében nem végez.
7. Felelősség
Figyelem, az Instagram, Facebook önálló adatkezelők, jogszerű adatkezelésükért az Adatkezelő nem
felel. Az Adatkezelő kizárólag a saját Instagram és Facebook felületein szereplő tartalom kezeléséért
felel.
Az Adatkezelő nem vállal felelősséget azért, ha a Verseny időtartama alatt a jelen Adatkezelési
Tájékoztatót tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. Az Adatkezelő nem
felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az internetes hálózatban keletkezett technikai
meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.
Az Instagram valamint a Facebook az általa végzett adatkezelésért önállóan felel.
Az
Instagram
adatkezelési
szabályzata
https://help.instagram.com/155833707900388

a

következő

linken

érhető

el:

A
Facebook
adatkezelési
szabályzata
https://www.facebook.com/privacy/explanation

a

következő

linken

érhető

el:

Budapest, 2022. február 11.
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