Pólus Center „2021 Legyél Te is Kölyök Ninja!- back to school” Kampány
Adatvédelmi tájékoztató
Jelen tájékoztató célja, hogy a Pólus Társasház Üzemeltető Kft. (székhely: 1152 Budapest, Szentmihályi út
131., cg.: 01-09-960146; továbbiakban: „Adatkezelő”) által szervezett 2021 Legyél Te is Kölyök Ninja! - Back
to school” Kampány (a Továbbiakban „Kampány”) adatkezelési alapelveit ismertesse. A Kampány keretében
megrendezett akadálypályás verseny (a továbbiakban: Verseny) részletes leírását és az azon való részvétel
feltételeit a „2021 Legyél Te is Kölyök Ninja! - Back to school Kampányának Szabályzata” című szabályzat (a
Továbbiakban „Kampány Szabályzat”) tartalmazza.
További információkért kattintson az alábbi menüpontokra:
1.

A Kampány során megvalósuló adatkezelés jogalapjai:

1.1. A Versenyen résztvevők (a továbbiakban: „Érintettek”) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja
szerinti
önkéntes és kifejezett hozzájárulása a Kampány keretében szervezett versenyen
(továbbiakban: „Verseny”) való részvételhez szükséges regisztrációhoz, a regisztráció során megadott
adatok kezeléséhez, a verseny lebonyolításához szükséges adminisztrációhoz, a nyereménnyel
kapcsolatos adófizetési kötelezettség teljesítéshez, a Versenyről készült képek- videók jogszerű
elkészítéséhez és más, jelen Tájékoztatóban feltüntetett adatkezelési célhoz.
2.

Mik az adatkezelés céljai?

2.1. Regisztráció, a Versenyzőkről fénykép- és videófelvétel készítése, megjelenítése
Azért, hogy Ön jelentkezni tudjon a Versenyre, regisztrálnia kell a helyszínen azon adatok megadásával,
amelyeket a „Kampány Szabályzat” a részvétel feltételeként előír, így kifejezetten az alábbi adatokkal: Ön
neve, „bece” neve, e-mail cím. A regisztráció keretében tudja kifejezett hozzájárulását adni jelen
Adatvédelmi Tájékoztatóban rögzített adatkezelési célokhoz, illetve elfogadni a „Kampány Szabályzat”
tartalmát, miután mind a kettő dokumentum tartalmát megismerte.
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a Versenyben 16. életévét be nem töltött személy szeretne részt venni,
abban az esetben a részvétel feltétele a szülői hozzájáruló nyilatkozat (továbbiakban: Szülői Nyilatkozat),
melynek keretében a szülő kifejezett hozzájárulását tudja adni jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban rögzített
adatkezelési célokhoz, illetve el tudja fogadni a „Kampány Szabályzat” tartalmát, miután mind a kettő
dokumentum tartalmát megismerte.
Tájékoztatjuk, hogy a Versenyről, az azon Résztvevőkről, így különösen a három nyertesről (továbbiakban:
Nyertes) fénykép-és videófelvétel készül, amely felvételek készítéséhez való hozzájárulás feltétele a
Versenyre való jelentkezésnek. A Versenyről készült fénykép- és videófelvételek mellett a Szervező jogosult
a nyeremény átadásáról Önről fényképet készíteni, melyet saját weboldalán és social média csatornáiban,
mint a Verseny eredményhirdetésének, sikeres lezárulásának tényként megjelenítse, nyilvánosság számára
közzé tegye.
2.2. Kapcsolattartás
A Kampány során a nyeremény átadásával összefüggésben felvehetjük Önnel a kapcsolatot e-mail útján.
2.3. Átvállalt személyi jövedelemadó (SZJA) fizetési kötelezettség teljesítése
A Kampány Szabályzat 5. pontjában foglaltak szerint a Szervező vállalta, hogy a Résztvevő nevében kifizeti
a nyereményeket esetlegesen terhelő jövedelemadót, valamint a nyereményekkel kapcsolatban esetlegesen
felmerülő további adót, és járulékot.
2.4. Hírlevél
Az Adatvédelmi Tájékoztató elfogadása mellett Ön az alábbiakban idézett önálló nyilatkozatával
hozzájárulhat ahhoz, hogy a regisztráció során megadott e-mail címére a Szervező, mint reklám
címzettjének közvetlen megkeresése módszerével, így különösen elektronikus levelezés vagy azzal
egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján reklámot közöljön. Hozzájárulását a „Hozzájárulok,
hogy a Szervező a regisztrációnál megadott e-mail címemre marketing tartalmú hírleveleket és ajánlatokat
küldjön.” mellett található négyzet kitöltésével adhatja meg.
3.

Jognyilatkozatok

Érintettként tudomásul veszi, hogy csak abban az esetben tudja biztosítani az Adatkezelő a Versenyben
történő részvételt, ha Ön valamennyi, de különösen a 2. pontban rögzített célhoz hozzájárul, ellenkező
esetben a Versenyt a Szervező nem tudja lebonyolítani.
4.

Mennyi ideig kezeljük az adatokat?
Adatkezelési cél

Adatkezelés ideje

Regisztráció

A Kampány lezárását követő 3. hónap vége.

Kapcsolatfelvétel a nyeremény átadása miatt

A Kampány lezárását követő 3. hónap vége.

Hírlevél

Hozzájárulásának visszavonásáig.

A Szervező nyeremény kapcsán átvállalt személyi Fizetési kötelezettség teljesítésének időpontjáig
jövedelemadó fizetési kötelezettség teljesítése
Versenyről, a Résztvevőről, így különösen a
Nyertesről fénykép- és videófelvétel készítése,
annak megjelenítése, nyereményátadás
kommunikációja

A Kampány lezárását követő 3. hónap vége.

5. Adatfeldolgozókkal és adattovábbítással kapcsolatos információk
Az Akcióban az alábbi adatfeldolgozók vesznek részt:
A Promóció lebonyolítója az XTRM Group Kft. (székhely: 1118 Budapest, Pannonhalmi út 36., cg.:
01-09-984269) – jelen Tájékoztatóban: Lebonyolító. Adatfeldolgozóként a Promóció technikai hátterét és a
lebonyolítás feladatait biztosítja.
6. Személyes adatok biztonsága
Az Érintettek személyes adatai védelmének biztosítására az Adatkezelő és az Adatfeldolgozók biztonságos
IT környezetet tartanak fenn, és megfelelő intézkedéseket valósítanak meg a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés és megsemmisítés, valamint a véletlen
megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltoztatásából fakadó hozzáférhetetlenné
tétel ellen.
7. Az érintettek jogai
Az Érintettnek bármikor jogában áll személyes adatai törlését, zárolását, helyesbítését, módosítását kérni,
avagy személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérni az Adatkezelő bármely elérhetőségén, amely kérését
az adatkezelő mielőbb, de legfeljebb tizennégy (14) napon belül teljesíti.
Az adatkezelés hozzájáruláson alapul, amely hozzájárulás bármikor visszavonható, ugyanakkor a
visszavonás nem érinti a visszavonást megelőzően végzett, hozzájáruláson alapuló adatkezelés
jogszerűségét. A visszavonást kezdeményezni lehet az Adatkezelő 8. pontnál megjelölt elérhetőségénél, a
Lebonyolító kapcsolattartójánál, vagy a regisztrációról kapott visszaigazoló e-mail alján lévő linkre történő
kattintással.
A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelem vagy ilyen fennállásának közvetlen veszélye esetén
Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál (1055 Budapest, Falk Miksa utca
9-11.; postacím: 1374 Budapest, Pf. 603.; honlap: www.naih.hu; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;
telefonszám: +36 (1) 391-1400) vizsgálatot kezdeményezhet. Továbbá, amennyiben úgy véli, hogy
személyes adatait Adatkezelő jogellenesen kezeli, akkor választása szerint az adatkezelő székhelye szerint
illetékes törvényszékhez vagy az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez
fordulhat jogorvoslatért.
8. Hogyan léphet velünk kapcsolatba?
Ha az Érintettnek kérdése, javaslata, esetleg kifogása van, avagy kérdés(eke)t kíván feltenni az Adatkezelési
Tájékoztatóval összefüggésben, úgy az Adatkezelő alábbi elérhetőségen keresztül érdeklődhet:
e-mailben, a Szolyák Szilvia: szilvia.szolyak@cbre.com e-mail címen keresztül.
Budapest, 2021.
Pólus Társasház Üzemeltető Kft.
Adatkezelő

