ADATVÉDELMI FELTÉTELEK
A jelen Adatvédelmi Feltételek irányadó a TCT Mobile Europe S. A. S. Magyarországi
Kereskedelmi Képviselet (székhely: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. Infopark D. ép.;
adószám: 22306524-1-43; cégjegyzékszám: 01 12 073796; a továbbiakban „Szervező”) és a
Magyar Telekom Nyrt. (székhely:.; adószám:; cégjegyzékszám a továbbiakban: "Adatkezelő
"által szervezett „EFOTT napijegy a Telekom üzletben vásárolt alcatel A5 led készülékekhez!”
elnevezésű aktivitás (“Promóció”) keretében kezelt személyes adatok vonatkozásában.
A Promócióval összefüggésben a megadott adatok kezeléséért a Magyar Telekom Nyrt. felel,
mint adatkezelő. Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából a Rewart Kft. (székhely:
1016 Budapest, Hegyalja út 7-13.), az EFOTT Kft. (székhely: 1134 Budapest, Dózsa György út
150.) végzik, mint adatfeldolgozók.
A Promóció lebonyolításával kapcsolatos adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH –
120581/2017
A kezelt személyes adatok köre


teljes név



e-mail cím



telefonszám



születési idő



fényképes igazolványszám

A Promócióban való részvétel során Adatkezelő a következő személyes adatokat adja
tovább Adatfeldolgozónak az ajándék eljuttatása céljából:


teljes név



e-mail cím



telefonszám

A Promócióban való részvétel során Adatfeldolgozó a következő személyes adatokat kéri be
Játékostól elektronikai üzenetben az ajándék eljuttatása céljából:


lakcím



születési idő



fényképes igazolványszám

1.) Az adatkezelés célja és időtartama

Az adatkezelő és adatfeldolgozók a megadott személyes adatokat a Promócióval
összefüggésben, a Promóció lebonyolítási időtartama alatt a Vásárlók jogosultságának
nyilvántartása, kapcsolattartás (e-mailben és/ vagy telefonon) és adminisztráció, valamint
nyertesség esetén a nyeremények átadása céljából kezelik, illetve dolgozzák fel.
A személyes adatok az adatkezelési cél megszűnésekor vagy az adatkezelési céllal
kapcsolatos elévülési idő végén kerülnek törlésre. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény 6:22. § szerint ez az elévülési idő a Promóció végét követő 5 év. Ha a személyes
adatokra számviteli szempontból szükség van, akkor a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
169. § szakasza alapján a Promóció végét követően 8 év múlva kerülhetnek törlésre.
2.) A személyes adatok kezelésének jogalapja

A Promócióban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás kifejezett és önkéntes,
amelyet a vásárló az adatküldő e-mailben megküldve tesz meg. A tényleges jogosultság
ellenőrzésének céljából a vásárlást igazoló adatokat Adatkezelő ellenőrzi és küldi meg
Adatfeldolgozó részére.
Vásárló kizárólag saját személyes adatait adhatja meg. Amennyiben nem saját személyes
adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
3.) A Vásárló jogai a kezelt adataival kapcsolatban

Az adatkezelő a Vásárló kérésére tájékoztatást ad a Vásárló általa kezelt személyes adatairól,
azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozók
nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett
személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az
adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb
azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban
megadni a tájékoztatást.
A Vásárló jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat).
Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásban, és ennek
megtörténtéről írásban értesítik a Vásárlót.
Vásárló a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy
egészben – ingyenesen, indokolás nélkül. Az adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét
követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Vásárlót a
nyilvántartásból.
Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a
rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett
jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az

adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem
teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 (huszonöt) napon belül írásban közli a
helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A
helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja
az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.
Az adatkezelő a tájékoztatás, helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmeket a Promóció
ideje alatt adatfeldolgozó által üzemeltetett ügyfélszolgálaton keresztül az
alcatelA5@alcateljatek.hu e-mail címen fogadják. Vásárló adatainak törlése a Promócióból
való kizárását is magával vonja, amíg a Vásárló az adatkezelést írásban ismételten nem
engedélyezi.
A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Promócióból való kizáráshoz vezet, ha a Promóció
lebonyolításához szükséges adatok törlését a Promóció lezárása, illetve ha a nyeremény
átadására a Promóció lezárását követően kerül sor, úgy a nyeremény átadása előtt
kérelmezi.
Az érintett abban az esetben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen:


ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó
jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik
személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés
esetén;



ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, és ehhez előzetesen
nem járult hozzá; valamint



a törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de
legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és
döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az érintett az adatkezelő döntésével nem
ért egyet, illetve ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés
közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.
4.) Adatbiztonság

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 megakadályozzák azok
megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi

magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akinek az adatokat a Vásárló hozzájárulása
alapján továbbítják vagy átadják, felhívja arra, hogy tegyen eleget az adatbiztonság
követelményének.
Az adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen
hozzá, azokat ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne
módosíthassa, ne törölhesse.
Az adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se
sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az adatkezelő az
adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalóik, illetve az adatkezelő megbízásából
eljáró adatfeldolgozók részére is előírja.
6.) Adatfeldolgozók feladatai
Adatfeldolgozók a promócióval kapcsolatos feladatokat az adatkezelő utasításai szerint és
adatkezelő érdekeinek megfelelően teljesítik. Az adatfeldolgozók kötelesek adatkezelő
figyelmét haladéktalanul, még az utasítás végrehajtása előtt felhívni, ha azt észlelik, hogy
adatkezelő célszerűtlen, szakszerűtlen vagy jogszabályba ütköző utasítást ad. Az
adatfeldolgozók az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak, a tudomásukra jutott
adatokat kizárólag adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára
adatfeldolgozást nem végezhetnek, valamint adatkezelő rendelkezései szerint köteles az
adatokat tárolni, illetve megőrizni. Az adatfeldolgozók kötelesek az adatkezelő által
megfogalmazott feltételeknek folyamatosan eleget tenni, továbbá az adatbiztonsági
feltételeket biztosítani.
Adatfeldolgozók kötelesek gondoskodni az általuk feldolgozásra kerülő, elektronikusan tárolt
adatok megfelelő védelméről. Adatfeldolgozó az adatokhoz történő, illetéktelen személyek
általi hozzáférést köteles megakadályozni, e kötelezettsége szándékos vagy gondatlan
megsértéséből eredő kárért teljes körű felelősséggel tartozik. Adatfeldolgozó az általa
feldolgozott adatok felhasználási jogát nem ruházhatja át harmadik személyre.
7.) Jogérvényesítési lehetőségek
Az adatkezelő köteles mindent elkövetni, hogy a személyes adatok kezelése a
jogszabályoknak megfelelően történjék. Amennyiben a Vásárló azok megszegésére utaló
körülményt észlel, bejelentést tehet az alcatelA5@alcateljatek.hu címen.
Amennyiben pedig felmerül, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát,
az irányadó jogszabályok szerint bírósághoz, vagy a hatáskörrel rendelkező alábbi
hatósághoz fordulhat:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/C.).

Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság jár el, a részletes szabályozást az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény tartalmazza.
8.) Egyéb rendelkezések
Jelen Feltételekre a hatályos magyar jogszabályok, különösen az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az
irányadóak.
Az adatkezelő jelen Feltételeket egyoldalúan, a Vásárlónak küldött értesítés nélkül, bármikor
módosíthatja.
Budapest, 2017. június 1.

