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Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás
A Szervező a Résztvevők adatait a hatályos adatvédelmi szabályok szerint kezeli.
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A megadott személyes adatok kezelője a Szervező (Magyar Telekom Nyrt., székhely: 1097 Budapest,
Könyves Kálmán krt.36.; cégjegyzékszám: 01-10-041928). Az adatkezelő belső adatvédelmi felelőse: dr.
Puskás Attila, cím: 1097 Budapest Könyves Kálmán krt.36.; tel.: 458-0561; email: DPO@telekom.hu.
Az adatkezelés célja: a Promóció lebonyolítása
A kezelt személyes adatok köre: Résztvevő (egyéni előfizető) neve, adóazonosító jele, Magyar Telekom
ügyfél azonosítója, telefonszáma és értesítési e-mail címe.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján. A
hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti
adatkezelés jogszerűségét.
A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a hozzájárulást a jegyek átadása előtt kérelmezi, az a Promócióból való
kizárását eredményezi.

1

Adatfeldolgozók: A Szervező a Promóció lebonyolítása érdekében adatfeldolgozókat nem veszi igénybe:
Azadatkezeléssel kapcsolatos jogok: A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Résztvevőnek arra, hogy
tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címeken:
Magyar Telekom Nyrt., 1097 Budapest Könyves Kálmán krt. 36. címen vagy a Telekom üzletekben, a
Partner üzletekben és a telefonos ügyfélszolgálaton (1412). A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Játékból
való kizáráshoz vezet, ha a Promóció lebonyolításához szükséges adatok törlését az ajándék átadása előtt
kérelmezi
Ezen kívül a Résztvevőt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Szervező 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 a Szervező a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a
további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról,
továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érinte tt
személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése
érdekében. Amennyiben a tiltakozása alapján a Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a
Résztvevő 30 napon belül bírósághoz fordulhat.
Adatkezelés időtartama: Az adatkezelő az adatokat a hozzájárulás Résztvevő általi visszavonásig
használhatja fel a fent említett célokra. A hozzájárulás visszavonását tartalmazó nyilatkozat megtételét
követően a Résztvevő adatait az adatkezelő fel nem használja. A jogosultság alapjául szolgáló adatlistát a

Szervező a kezelés céljának megszűnését követően megsemmisíti.

Jogérvényesítés lehetősége: A Résztvevő a panaszaival fordulhat a Szervező belső adatvédelmi felelőséhez
(dr. Puskás Attila, cím: 1097 Budapest Könyves Kálmán krt.36.; tel.: 458-0561; email: DPO@telekom.hu).
A Játékos a panaszaival a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsághoz is fordulhat (postai cím: 1530
Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1)
391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, URL: http://naih.hu)
A Résztvevő a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék, a
fővárosban a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy
az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő bizonyítja. A per a Résztvevő
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-50333/2012.

A játékkal kapcsolatos egyéb információk: 1414, 06-1/265-9210
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