Adatkezelési tájékoztató
Nyereményjátékban való részvétellel kapcsolatosan
Adatkezelő:
Adatkezelés célja:
Kezelt adatok köre:
Adatkezelés jogalapja:

Ring Autóház Kft
Nyereményjátékban való részvétel.
név, Facebook azonosító
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 az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679
Rendelete (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pont alapján azaz az érintett
hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő
kezeléséhez.
Adatkezelés időtartama: adatkezelő a személyes adatokat a nyereményjáték lezárulásának időpontjában törli.
A Nyereményjátékban való részvétellel Ön hozzájárul ahhoz, hogy Adatkezelő az Ön nevét és Facebook profilját
mint személyes adatait kezelje
A nyertes résztvevők személyes adatainak kezelése
Adatkezelés célja:
Kezelt adatok köre:
Adatkezelés jogalapja:
Adatkezelés időtartama:

kapcsolatfelvétel a nyertessel
név, telefonszám
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti érintett hozzájárulása.
adatkezelő a személyes adatokat a nyeremény felhasználását követően haladéktalanul
törli.

Adatkezelés célja:
Kezelt adatok köre:
Adatkezelés jogalapja:

nyeremény átadása, szerződéskötés
kölcsönadási szerződés megkötéséhez szükséges személyes adatok
GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti az adatkezelés olyan szerződés
teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés
megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
Adatkezelés időtartama: adatkezelő a személyes adatokat a nyeremény felhasználását követő 5 évig megőrzi
A Résztvevő téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.
Adatkezelő a sorsolás lebonyolítása céljából adatfeldolgozót vesz igénybe.
Név: Be Social Kft
Székhely: 1037 Budapest, Seregély utca 3-5.
Adószám: 24239482-2-41
A Résztvevő a tájékoztatáshoz, adatainak törléséhez, helyesbítéséhez, az adatai kezelése elleni tiltakozáshoz és
a kezelt adatok korlátozásához való jogát a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint gyakorolhatja.
A Résztvevő az adatkezeléssel összefüggő panaszok, illetve jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; telefonszám: +36 (1) 3911400; honlapcím: www.naih.hu; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) vizsgálatát kezdeményezni, illetve az
érintett lakóhelye szerint illetékes törvényszék előtt pert indítani.
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó az adatkezelés során a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával járnak
el.
Az Adatkezelő gondoskodik a Résztvevők személyes adatainak biztonságáról és megteszi azokat a technikai és
szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Résztvevők személyes
adatai megfelelő védelmének biztosításához szükségesek. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan
kezeli. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.
Tekintettel, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul, a már megvalósult adatkezelés jogszerűségének
megkérdőjelezése nélkül a jövőre nézve a hozzájárulást bármikor visszavonhatja. A Résztvevő tudomásul veszi,
hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása
előtt kérelmezi.

