Az Agrikon-Alfa Kft. ("Gyereknapi nyereményjáték!” nevű promóció 2021. május 2530.”) nyereményjátékának
Hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata valamint Adatvédelmi tájékoztatója

1. A nyereményjáték szervezője
Az Agrikon-Alfa Kft. " Gyereknapi nyereményjáték!” (a továbbiakban: "Játék") szervezői az
Agrikon-Alfa Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6000
Kecskemét, Külső-Szegedi út 136.; cégjegyzék szám: 03-09-107715; adószám: 11887243-203), a továbbiakban: "Szervező”. A Játékhoz kapcsolódó adatkezelést a Szervező, mint
adatkezelő (a továbbiakban: "Adatkezelő"), a Játék lebonyolításához kapcsolódó egyéb
feladatokat, továbbá az adatfeldolgozást, mint Adatfeldolgozó, a továbbiakban: "Lebonyolító"
végzi.
A Játékban való részvétel a Játék jelen hivatalos Szabályzatának automatikus elfogadását
jelenti.
2. Kik vehetnek részt a játékban?
2.1

A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött devizabelföldi, magyar

lakcímmel és a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító
igazolvánnyal rendelkező, a 2.2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső,
továbbá saját nyilvános Facebook profillal rendelkező természetes személy (a
továbbiakban: "Játékos"), aki a Játék időtartama alatt a 4.1. pontban írtaknak
megfelelően teljesíti az adott posztban meghirdetett feladatot. Játékos a részvétellel
kifejezetten elfogadja a jelen játékszabályzatban ("Játékszabályzat"), valamint a
Facebook által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul
ahhoz, hogy a Szervező az Facebook vagy Instagram oldalon (továbbiakban
„Rajongói oldal”) megadott profilnevét és profilképét, valamint nyertesség esetén teljes
nevét, profilképét, kézbesítési címét az adott Játékkal összefüggésben az Adatvédelmi
tájékoztatóban írtak szerint kezeljék, továbbá Játékos a részvétellel kifejezetten
hozzájárul ahhoz, hogy Szervező a Rajongói oldalon adott közzétett posztját („Poszt”),
illetve adatait a jelen Játékszabályzatban, valamint az Adatvédelmi Szabályzatban írtak
szerint felhasználja.
2.2.

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, a Lebonyolító, illetve a Játék

szervezésében, vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó

szervezetek,

ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk.

8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.
3.

A Játék időtartama:
A játék 2021. május 25. (kedd) 15 óra 00 perctől 2021. május 30. napja (vasárnap) 18
óra 00 percig tart (ez a hálózat sebességének függvényében minimálisan eltérhet).

4.

A Játék menete

4.1. A Játékban a Játékos az alábbiak szerint vehet részt:
A Játékban való részvételhez keresse fel az Agrikon-Alfa Kft. Facebook
(https://http://www.facebook.com/agrikonalfa) csatornáját, majd ott a "Gyereknapi
nyereményjáték” játékfelhívásban meghirdetett posztra válaszoljon. A feladat, hogy a
Játékosnak kommentben meg kell válaszolnia a posztban szereplő képrejtvényt. A komment
egy Játékos általi többszöri beküldése vagy több válasz megküldése a Játékos nyerési esélyét
nem növeli.
Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban, a nyereményjáték
poszt alatt kommentben kell válaszolnia. A Játékos által a kommentben megjelölt
válasz, egy Pályázatnak minősül.
Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt kizárólag egy Pályázatot jogosult feltölteni.
A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja,
és amennyiben azok, illetve az azokat beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a
Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.
Az 5 db nyertest sorsolás útján választjuk ki, aki 1 db, Agrikon-Alfa Kft. által
felajánlott, fekete színű termoszt nyer.
A Játékban Pályázatot leadni a poszt publikálásának pillanatától a játékidő végéig lehet.
A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint
történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a
hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
Amennyiben a Játékos jelen Játékszabályzatot, vagy annak bármely rendelkezését nem
fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt
venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból.

A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem
terheli. A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által
regisztrált, vagy nem valódi adatokat tartalmazó Facebook profil megadásával.
Amennyiben nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vesz igénybe a Játékos, a
Játék kezdete előtt kérje a jogosult írásbeli hozzájárulását, a megfelelő jogosult
hozzájárulás esetleges hiánya miatti következményekért kizárólag Játékos felelős, a
Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók, illetve profil használat jogosultságából fakadó
vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét
kizárja.
A Játékos a Játékban történő részvétellel és a Pályázat feltöltésével a Pályázat tartalmának
tekintetében kizárólagos, időben és területileg, valamint a felhasználás módja és mértéke
tekintetében korlátlan, harmadik személy részére átengedhető felhasználási jogot biztosít
Szervező részére bárminemű ellentételezés (díjazás) nélkül.
Szervező a felhasználási jog alapján különösen jogosult a feltöltött Pályázat tartalmát
nyilvánosságra hozni, nyilvánossághoz közvetíteni, képfelvételen rögzíteni, többszörözni,
másolni, átdolgozni, terjeszteni, számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra másolni,
nyilvánosan előadni, a nyilvánossághoz közvetíteni (sugárzással vagy másként), különösen a
Játékkal összefüggésben valamint az azokkal kapcsolatos megjelenésekben felhasználni,
azokból részleteket bemutatni, annak témáját, illetve a Pályázat tartalmát felhasználni
reklámanyagokban bárminemű díjazás nélkül. A Játékos által feltöltött Pályázatért, valamint
annak a Facebook által közzétett követelményeknek való megfeleléséért teljes mértékben a
Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket
is kizárólag a Játékos viseli. A Játékos a játékban történő részvétellel kifejezetten kijelenti és
szavatol azért, hogy az általa feltöltött Pályázat, mint szerzői mű tekintetében korlátozás
nélkül és önállóan jogosult a jelen Játékszabályzatban meghatározott jognyilatkozatokat
megtenni és a jelen Játékszabályzatban meghatározott felhasználási jogokat a Szervező
részére biztosítani. Játékos a Játékban történő részvétellel kötelezettséget vállal arra, hogy
amennyiben a Szervezővel, a Lebonyolítóval vagy a Pályázat felhasználására a Szervező
által feljogosított személlyel szemben harmadik személy jogai, így különösen szerzői jogai,
személyiségi jogai megsértése miatt kártérítési vagy bármilyen egyéb igénnyel lép fel,
játékos köteles a Szervezőt, a Lebonyolítót illetve a Pályázat felhasználására a Szervező által
feljogosított személyt ezen igények alól haladéktalanul és teljes körűen mentesíteni, a
kártérítésként vagy egyébként fizetett összeget a részükre haladéktalanul megtéríteni.
A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok, amelyek különösen,
de nem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) pornográf vagy szexuális
tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő
szövegeket tartalmaznak, (v) a Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől idegen
feliratot tartalmaznak, versenytárs márkákat vagy termékeket jelenítenek meg, (vi) más, a
Szervező által nem gyártott vagy forgalmazott márkát hangsúlyosan jelenítenek meg, (vii)
internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (viii) reklám értékűek, (ix) a Szervező
jó hírnevét sértik, (x) sértik valamely harmadik személy szerzői vagy személyhez fűződő
jogát, harmadik személyek személyes adatait jelenítik meg, illetve érdekeit sértik,

(xi) jogsértőek, (xii) a Szervező szubjektív megítélése alapján nem illeszkednek a Játék
koncepciójába. Szervező az ilyen kommenteket azonnal törli saját megítélése szerint.

4.2. Nyertesek kiválasztása

A Játék lezárását követően 5 db nyertes kerül kiválasztásra az alábbiak szerint:
A nyertesek kiválasztása sorsolás alapján történik. A Lebonyolító a beküldött érvényes
Pályázatok közül számítógépes programmal véletlenszerűen sorsolnak. A sorsolás időpontja:
2021. május 31. (hétfő) 15:00. A Szervező a nyertesek kihirdetéséig zárhatja ki a Játékból azt
a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályban rögzített feltételeknek. Szervező szintén
kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki a Játékszabály 4.3. pontjában foglaltak értelmében
nem elérhető. A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett
játékukból kizárják azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának
feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget
adó módon kíván előnyhöz jutni.
A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye,
üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye,
és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és a Lebonyolítón
kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver
számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A
Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.
4.3. Nyeremény átvétele
A nyertesek Játékosok a nyereményt az alábbiak szerint vehetik át:
Szervező a nyertes Játékost a nyereményről elektronikus úton értesíti a játékfelhívást
tartalmazó poszt alatt kommentben (eredményhirdetés), a nyertesek kisorsolását követően –
2021. május 31. – 24 órán belül, majd a nyertesek visszajelzése hiányában, további 24 órán
belül ismételten. A nyertes Játékosok a második Értesítést követően haladéktalanul, de
legfeljebb 24 órán belül kötelesek a Facebook felületén privát üzenetben visszajelezni.
Amennyiben a nyertes Játékosok ezt elmulasztják, úgy "nem elérhető"-nek minősülnek, és
kizárásra kerülnek a Játékból.
Amennyiben Szervező észleli, hogy a nyertes Játékosok „nem elérhetőek” vagy bármilyen
okból nem adható át részükre a nyereménye, pótnyertesek kiválasztására kerül sor a
Szervező által, a Szervező a nyertes Játékosokat a nyereményről elektronikus úton értesítik a
játékfelhívást tartalmazó kommentben (eredményhirdetés), a kiválasztást követően – 2021.
június 1. napján. A nyertes Játékosok a második Értesítést követően haladéktalanul, de
legfeljebb 24 órán belül köteles üzenet, útján visszajelezni.
Ha a nyertes Játékosok bármely okból egyáltalán nem elérhetők, továbbá, ha a megkeresésre
nem reagálnak az értesítéstől számított 4 napon belül, vagy bármely okból nem veszik át a
nyereményüket az egyeztetett helyen, az egyeztetett időpontban, a továbbiakban nem

jogosultak a nyeremény átvételére, kártérítési igénnyel sem élhetnek.
Nyeremények kézbesítése
A nyeremény kézbesítésének részleteit a nyertessel Facebookon, privát üzenet formájában
egyeztetjük.
A nyereményt a Lebonyolító a Játékos által az Értesítés visszaigazolása során megadott
magyarországi címére kézbesíti postai úton vagy futárszolgálattal. Lebonyolító a nyeremény
kézbesítését kétszer kísérli meg, a Játék lezárásától számított 90 naptári napon belül.
A Játékos köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem
tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a
Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

5. A Nyeremény
A Játék időtartama alatt összesen 5 db fekete márkázott termosz kerül kisorsolásra.
A Nyeremény vonatkozásában a Szervező a változtatás jogát fenntartja. A Szervező
rögzíti, hogy felelőssége kizárólag a nyeremény nyújtására terjed ki, a nyeremény
igénybevételéhez kapcsolódó további feltételek biztosítása már nem kötelezettsége.
A Nyeremény készpénzre nem váltható, készpénzben történő visszatérítés nem
eszközölhető, továbbá egyéb kedvezményekkel nem vonható össze és utólag nem
érvényesíthető.
A Szervező kizárja a felelősségét a nyeremény átadásának meghiúsulásáért, amely
annak a következménye, hogy a nyertes a nyeremény odaítélését követően bármely
okból nem elérhető az egyeztetett helyen és időpontban. A Nyertes csak személyesen,
a megadott név igazolásával, valamint átvételi elismervény aláírásával veheti át
nyereményét.
6.

Személyi jövedelemadó, költségek
A Szervező vállalja, hogy amennyiben felmerül adó- vagy egyéb járulékfizetési
kötelezettség a nyereményekkel kapcsolatban, úgy a Szervező a nyertes nevében kifizeti
a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a
nyereményekkel kapcsolatban felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék
megfizetését is. Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, utazási
költség, illetve minden kapcsolódó költség a nyertest terheli.

7.

Vegyes rendelkezések
A Szervező, illetve annak bármely leányvállalata, tulajdonosai, vezető tisztségviselői,
és alkalmazottai a nyeremény hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket,
kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel
tiltják. A Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény

szolgáltatójával /gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti.
A Játékos a jelen Játékban való részvételükkel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy
a Szervező publikálja Játékos nevét és profilképét a tömegtájékoztatási médiákban és
egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban.
Valamint kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Játékos posztban szereplő
kommentet a Szervező publikálhassa vagy ismertethesse a tömegtájékoztatási
médiákban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó
anyagokban. Felkérés esetén ellentételezési igény nélkül vállalják továbbá, hogy
rendelkezésre állnak média interjú céljából. A Szervező kérésére a Játékosnak a
fentieket aláírt nyilatkozattal kell megerősíteniük. Nyertesről a nyeremény átvétele
során készült hang-, illetve videofelvételt és fényképeket a Szervező reklámcélból,
időbeli, térbeli, mód és mértékbeli korlátozás nélkül díjmentesen felhasználja a
személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett.
A nyeremény másra át nem ruházható, kereskedelmi forgalomba nem hozható,
készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem váltható és semmilyen módon nem
értékesíthető tovább.
A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a Facebook-ot, illetve
az azt kezelő szervereket ért külső, ún. SQL támadások, meghibásodás estére. Tehát
amennyiben a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékos téves üzeneteket
kapnak nyereményét, a Játékos/nem Játékos státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre
a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.
Szervező, illetve Lebonyolító kizárják a felelősségüket a Facebook rajtuk kívülálló
okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan
használható.
Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot bármikor megváltoztathatja
vagy visszavonja külön értesítés és indoklás nélkül.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely
Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérjen a Játékostól, illetve
felfüggessze vagy kizárja a Játékost a Játékból. A Játékból – a Szervező megítélése
alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik bármilyen manipulációval élnek;
akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban
vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő
magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és
egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, azon
Játékosok, akik esélyeik növelése érdekében több Facebook profillal játszanak, és ezzel
megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. A jelen
pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek
megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek
és/vagy Lebonyolítónak okoztak. Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és

jövőben szervezett játékából kizárja azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék
internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb
más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.
A Facebook semmilyen formában nem támogatója vagy szervezője jelen játéknak. Az
adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik.
Szervező, Lebonyolító kizárja a felelősséget a rajta kívüli okokból történő
meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható.
Szervező rögzíti, hogy a Játékban megismertetésre kerülő különböző platformok a
Játékban nem vesznek részt, a Játékot kizárólag a Szervező indítja.
Ha a Játékkal kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel, akkor az
email@agrikon-alfa.hu e-mail címen kérhető tájékoztatás.
Adatvédelmi Tájékoztató
Hatályos: 2021. 05.25. napjától visszavonásig
E Tájékoztató célja, hogy az Adatkezelőnél zajló adatkezelés tiszteletben tartsa a természetes
személyek magánszféráját és biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság
követelményeinek érvényesülését, továbbá előzetes tájékoztatást nyújtson Érintetteknek
személyes adataik Adatkezelő általi kezelésével összefüggésben, valamint meghatározza az
adatkezeléssel kapcsolatos részletes tájékoztatók elérhetőségét.
Cégnév:

Agrikon-Alfa Ipari és Kereskedelmi Kft.

Cégjegyzékszám:

03 09 107715

Székhely:

6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 136.

Adószám:

11887243-2-03

Weboldal:

www.agrikon-alfa.hu

E-mail:

email@agrikon-alfa.hu

Telefon:

+36 76 503-444

Törvényes képviselő:

Szabó József ügyvezető

Adatkezelés célja: Nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelés
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Önkéntes Hozzájárulás
Adatkezelő az Érintettek személyes adatait önkéntes hozzájárulás alapján nem kezeli.

Érdekmérlegelési teszt
Adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódóan a fentiek szerint személyes adatokat kezel. Személyes
adatok kezelése jogszerű abban az esetben is, amennyiben az adatkezelés az Adatkezelő, vagy
harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben
elsőbbséget élveznek az Érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek
személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.
Az érdekmérlegelési teszt során az Adatkezelő:
•
•

•

azonosítja az Adatkezelőnek az érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adat
kezeléséhez fűződő jogos érdekét;
megállapítja az Érintettnek az érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adataival
kapcsolatos érdekeit, az Érintett alapjogait, mint az Adatkezelő jogos érdekeinek
ellenpontját;
elvégzi az Adatkezelő jogos érdekeinek és az Érintettek érdekeinek, alapjogainak
súlyozását és ez alapján megállapítja, hogy a személyes adat kezelhető-e.

Az Adatkezelő és az Érintett érdekeinek összevetése körében rögzíthető, hogy az Érintett
tárgybeli adatai, mint személyes adatok kezeléséhez az Adatkezelőnek lényeges és egyértelmű
érdeke fűződik, mivel a nyereményjáték célja az Agrikon-Alfa Kft. szélesebb körű
megismertetése és népszerűsítése, jó hírének növelése, ügyfélkörének bővítése az online térben.
Előbbiekből következve, ahogy ez a Játék Szabályzatában is feltüntetésre került és a játék
posztban is Adatkezelő megjeleníti, 18 év alatti személyek részvételét Adatkezelő kizárja a
nyerés lehetőségéből. Ennek oka, hogy Adatkezelő üzleti partner- és vásárlóköre egyáltalán nem
épül 18 év alattiakra, ők nem tartoznak a nyereményjáték céljaként megszólítandó célcsoporthoz.
A számukra átadott nyereményekkel Adatkezelő nem éri el a nyereményjáték célját.
Hangsúlyozandó, hogy az Érintettek önkéntesen vesznek részt a nyereményjátékban. Adatkezelő
a céges profilja alatt megjelenít egy posztot, egy megoldandó feladványt. A játék résztvevői a
saját, online felületen használt nyilvános profiljukkal egy komment segítségével adnak választ és
kinyilvánítják a szerintük helyes megoldást. Adatkezelő a nyereményjáték határidejének
lejártával a helyes választ adók között sorsolás útján választja ki a nyerteseket. A nyertes
Érintettek kiértesítése az online felület üzenetküldési csatornáján keresztül történik. Adatkezelő
ezen a kommunikációs vonalon keresztül kéri el a nyertes érintettektől a nyereményeik átadáshoz,
kipostázásához szükséges személyneveket és szállítási címeket, valamint a születési évüket a
nyereményjáték céljának elérése érdekében.
Az Érintettnek ugyancsak lényeges és egyértelmű érdeke fűződik információs önrendelkezési
joga gyakorlásához, valamint magánszférája védelméhez. Fontos ugyanakkor, hogy a tárgybeli
személyes adatok Adatkezelő általi kezelése nem okoz nagyfokú érdeksérelmet az Érintett
számára. A nyereményjátékban való részvételhez nem társul megkötés, nincsen regisztrációs
kötelezettség vagy bármilyen személyes adat közlési előírás, a válaszadáshoz az Érintettek az
online felületen használt nyilvános profiljukat használják. A nyeretlen játék résztvevőktől
Adatkezelő semmilyen személyes adatot nem kér el, róluk adatot nem gyűjt. A nyertes
Érintettekkel kapcsolatban a sorsolást követően az online felület hivatalos üzenetküldési
funkcióját használva kizárólag azok a személyes adatok kerülnek bekérésre, amelyek feltétlenül
szükségesek a nyeremények nyertes Érintettek számára postai úton történő eljuttatásához,
továbbá a nyertes Érintettek a születési évük megadásával igazolják, hogy 18 év felettiek. A
szállítási adatokat Adatkezelő kizárólag a postai küldemény feladására használja. Adetkezelő a
nyertes Érintettek minden személyes adatát a nyeremény átadását követően haladéktalanul törli.

Előbbiekben rögíztettekre figyelemmel Adatkezelő személyes adatok kezeléséhez fűződő érdeke
felülmúlja az Érintett személyes adatainak védelméhez fűződő érdekeit.
Az Érintett bármikor tiltakozhat személyes adatának az Adatkezelő vagy más személy jogos
érdekén
alapuló
kezelése
ellen
és
kérheti
az
adatkezelés
megszüntetését.
Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag akkor kezeli tovább, ha az
adatkezelést bizonyíthatóan olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget
élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények
előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez
vagy
védelméhez
kapcsolódnak.
Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtását követen indokolatlan késedelem nélkül, de
legfeljebb egy (1) hónapon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz,
és
döntéséről
az
Érintettet
írásban
tájékoztatja.
Amennyiben Adatkezelő az Érintett tiltakozásának 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 érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik
kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Definíciók:
Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy
közvetve - azonosítható természetes személy.
Hozzájárulás: az Érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes
adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez.
Személyes adat: az Érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító
jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára jellemző ismeret-, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó
következtetés.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza
és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása
vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további
felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a
személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta,
íriszkép) rögzítése.
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatokat kezel.
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a
műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem
lehetséges.
Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben
automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy
aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.
Rendszer: az Adatkezelő gépi feldolgozását és - amennyiben van - partnereik interneten keresztül
elérhető lapjait és szolgáltatásait működtető technikai megoldások összessége (továbbiakban:
„Rendszer”).
Az Adatkezelés elvei
Személyes adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni.
Személyes adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon
nem szabad felhasználni.
A kezelt személyes adatok körének tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük
e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl.
Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban tárolt
személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen
elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.
Adattovábbítás
Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt
személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály
vagy jogerős hatósági határozat, illetve bűncselekmény vagy szabálysértés gyanújának észlelése
kötelezi. Ilyen adattovábbítása, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő
nem tehető felelőssé.
Adatkezelő adatokat előbbieken túl kizárólag vele szerződéses kapcsolatban álló
társadatkezelőinek és/vagy adatfeldolgozóinak, ezen belül is kizárólag olyanoknak ad át, akiket
Érintett vonatkozásában szerződéses kötelezettség terhel; ennek megfelelően Adatkezelő
kizárólag jelen Tájékoztatóban megjelölt célok teljesítése érdekében és mértékéig ad át adatot
harmadik személynek. Ezen adattovábbítás a jelen Tájékoztató mindenkor hatályos szövegében
megjelölt adatkezelési és adatbiztonsági szabályoknál hátrányosabb helyzetbe Érintettet nem
hozhatja.
Az adatkezelés biztonsága
Adatkezelő a GDPR 32. Cikke szerinti kötelezettségének megfelelően mindent megtesz annak
érdekében, hogy gondoskodjon az Érintettek adatainak biztonságáról, megteszi továbbá azokat a
szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat,
amelyek a GDPR valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához
szükségesek, figyelembe véve az adatkezelővel való kapcsolata alapján az Érintett észszerű
elvárásait, valamint a tudomány és technológia állását, és a végrehajtási kockázatokkal és a
védelmet igénylő személyes adatok jellegével összefüggő költségeit.

Adatkezelő papír és gépi feldolgozás keretében kezel adatokat. Ahol az adatkezelés
automatizáltan történik ott csak kivételesen és indokoltan szükséges mértékben kerülhet sor
bármilyen adat ember közreműködést igénybe vevő kezelésére.
Adatkezelő az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és
sérülés ellen. Adatkezelő rendszeré(ei)nek működése során automatikusan, technikailag
rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása
szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra. Az Adatkezelő biztosítja, hogy ezen,
automatikusan rögzített adatok egyéb személyes adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek
kivételével – össze nem kapcsolhatók.
Amennyiben ilyenre sor kerül, az Adatkezelő szervezeti egységeinél adatkezelést végző
alkalmazottak kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. Ennek
céljából az Adatkezelő munkatársai külön is kötelesek és munkájuk során gondoskodnak arról,
hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba. A személyes adatok
tárolása, elhelyezése úgy került kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére nem
hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.
Adatkezelő mindenkori döntési kompetenciával rendelkező vezető tisztségviselője az Adatkezelő
sajátosságainak figyelembevételével határozza meg az adatvédelem szervezetét, az
adatvédelemre, valamint az azzal összefüggő tevékenységre vonatkozó feladat- és hatásköröket,
és jelöli ki az adatkezelés felügyeletét ellátó személyt.
Az adatfelvétel módja
Adatkezelő az Érintettek jelen Tájékoztató szerinti adatait közvetlenül Érintettől jogos érdek
alapján kapja, szerzi.
A megadott személyes adatok valódiságáért minden esetben az Érintett felel. Adatkezelő a neki
megadott személyes adatokat nem ellenőrzi.
Adatkezelő eleget téve a GDPR III. fejezet 14. cikkének (3) foglalt kötelezettségének, ha a
személyes adatokat nem az Érintettől szerezte, Adatkezelő az általa ismert elérhetőségek – ha
ismert, lehetőség szerint e-mail – útján haladéktalanul, de legkésőbb egy hónapon belül
tájékoztatja az Érintettet az alábbiakról:
•
•
•
•
•
•

•
•

az Adatkezelőnek és – ha van ilyen – az Adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei - ha van ilyen;
a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
a személyes adatok kategóriái;
a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
adott esetben annak ténye, hogy az Adatkezelő valamely harmadik országbeli címzett vagy
valamely nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a
Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a GDPR 46. cikkben, a
GDPR 47. cikkben vagy a GDPR 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett
adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az ezek
másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az elérhetőségükre való hivatkozás;
a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam
meghatározásának szempontjai;
ha az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapul, az adatkezelő vagy
harmadik fél jogos érdekeiről;

•

•

•
•
•

az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz
való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a
személyes adatok kezelése ellen, valamint az Érintett adathordozhatósághoz való joga;
a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján alapuló
adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban való visszavonásához való jog, amely nem
érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető
forrásokból származnak-e;
a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a
profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra
vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az Érintettre
nézve milyen várható következményekkel bír.
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Facebook

Érintett adatok
köre
Személynév,
Szállítási cím

Érintett adatkezelési cél(ok)

Adatkezelés
fizikai helyszíne

Nyereményjátékkal
kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása
Adatkezelő a felelősségébe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezet.
E nyilvántartás a következő információkat tartalmazza:
•
•
•
•
•

•
•

az adatkezelő neve és elérhetősége, valamint az adatvédelmi tisztviselőnek a neve és elérhetősége;
az adatkezelés céljai;
az érintettek kategóriáinak, valamint a személyes adatok kategóriáinak ismertetése;
olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják, ideértve a
harmadik országbeli címzetteket vagy nemzetközi szervezeteket;
adott esetben a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő
továbbítására vonatkozó információk, beleértve a harmadik ország vagy a nemzetközi szervezet
azonosítását, valamint a GDPR Rendelet 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdés szerinti
továbbítás esetében a megfelelő garanciák leírása;
ha lehetséges, a különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidők;
ha lehetséges, a 32. cikk (1) bekezdésében említett technikai és szervezési intézkedések általános
leírása.

Adatkezelő megkeresés alapján a felügyeleti hatóság rendelkezésére bocsátja a nyilvántartást.
Adatvédelmi tisztviselő
Figyelemmel arra, hogy a GDPR Rendelet 37. Cikkében foglalt kötelező eset – különleges adatok
kezelése, érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelése, közfeladat ellátása
– egyike sem áll fenn, adatvédelmi tisztviselő kinevezésére nem került sor.
Az Érintett jogai
Tájékoztatási jog
Az Érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az
adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről.

Az Érintett
•
•
•
•
•
•
•

tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről;
kérheti személyes adatainak helyesbítését;
kérheti személyes adatainak törlését vagy korlátozását;
élhet adathordozhatósághoz való jogával;
tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen;
visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását;
jogainak megsértése esetén Adatkezelőhöz, az adatvédelmi hatósághoz és bírósághoz fordulhat.

Hozzáférési jog
Az Érintett benyújtott kérelmére, amennyiben a tájékoztatás törvény alapján nem tagadható meg,
Adatkezelő tájékoztatást ad Érintettre vonatkozóan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

az adatkezelés céljáról;
az adatkezelés jogalapjáról;
az érintett személyes adatok kategóriáiról;
esetleges adatfeldolgozók nevéről, címéről, valamint adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről;
azon címzettek kategóriáit, akikkel a személyes adatot közölték vagy közölni fogják;
az adatkezelés időtartamáról;
esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására tett intézkedésekről;
azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését,
törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
ha a személyes adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető
információról;
ha van ilyen, az automatizált döntéshozatal tényéről, beleértve a profilalkotást is, valamint
legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk,
hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen
következményekkel jár;
amennyiben van ilyen, Érintett személyes adatának harmadik országba történő továbbításáról.

Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban
harminc (30) napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.
Helyesbítéshez való jog
Érintett kérésére Adatkezelő köteles helyesbíteni a rá vonatkozó, valóságnak nem megfelelő,
pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Érintett kérheti a hiányos
személyes adatok – akár kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Ameddig az adatok
pontosítása, kiegészítése nem végezhető el, Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését,
és az adatkezelési műveleteket – a tárolás kivételével – ideiglenesen felfüggeszti.
Törléshez való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat, ha
•
•
•

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
módon kezelték;
az érintett visszavonta a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincsen más jogalapja;
az érintett tiltakozik személyes adatainak kezelése ellen, és Adatkezelőnek nincsen elsőbbséget
élvező jogszerű oka az adatkezelésre, vagy az érintett a közvetlen üzletszerzés érdekében történő
adatkezelés ellen tiltakozik;

•
•
•

a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül a gyermekeknek kínált, információs társadalommal
összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatosan – a szülői felügyeletet gyakorló személy
hozzájárulásának hiányában – került sor.

Amennyiben adatkezelő megállapítja, hogy az általa kezelt személyes adatok törlésének
kötelezettsége fennáll, az adatkezelést megszünteti, a korábban kezelt személyes adatokat pedig
megsemmisíti.
Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető
technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével ésszerűen elvárható lépéseket és
technikai intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatkezelőket a szóban forgó
személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve
másodpéldányának törlésével kapcsolatban.
Adatkezelő a személyes adatokat nem törölheti, amennyiben az adatkezelés szükséges
•
•
•
•
•

a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítéséhez vagy közhatalmi jogosítvány
gyakorlásához;
közérdekből a népegészségügy területén;
közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból szükséges, és a
törlés lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné az adatkezelést;
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez és védelméhez.

Korlátozáshoz való jog
Adatkezelő az Érintett kérésére korlátozza a személyes adatok kezelését, ha
•
•
•
•

az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;
az adatkezelés jogellenes és az Érintett ellenzi az adatok törlését, egyben kéri felhasználásuk
korlátozását;
Adatkezelőnek már nincsen szüksége a személyes adatokra, de az Érintett igényli azokat jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az Adatkezelő még vizsgálódik.

A korlátozás alá vont személyes adatokat a tárolás kivételével csak az alábbi esetekben lehet
kezelni:
•
•
•

az érintett hozzájárulásával;
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy
jogi személy jogainak védelme érdekében,
unió vagy valamely tagállam fontos közérdekéből.

Adatkezelő a korlátozást kérő érintettet köteles a korlátozás feloldását megelőzően tájékoztatni.
Adathordozhatósághoz való jog
Az Érintett önkéntes hozzájárulása, szerződés teljesítése vagy automatizált döntéshozatal esetén
jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatait
•

megkapni tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban;

•
•

más adatkezelőhöz továbbítani;
másik adatkezelőhöz közvetlenül továbbítani, ha ez technikailag megvalósítható.

Érintett az adathordozhatóság jogával nem élhet, ha az adatkezelés közérdekű, vagy közhatalmi
jog gyakorlása céljából történik.
Tiltakozáshoz való jog
Az Érintett jogosult, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak Adatkezelő által jogos érdek
alapján, és profilalkotással kapcsolatos adatkezelései ellen, különösen, ha a személyes adat
felhasználása közvetlen üzletszerzés, közvélemény- vagy tudományos kutatás céljából történik.
Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított, legfeljebb harminc (30) napon belül
megvizsgálja, és döntéséről az Érintettet írásban tájékoztatja. A vizsgálat idejére, de legfeljebb öt
(5) napra Adatkezelő az adatkezelést felfüggeszti.
Ha Érintett tiltakozása jogosnak minősül, Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további
adatfelvételt és adattovábbítást – megszünteti, az adatokat zárolja, és mindenkit értesít a
tiltakozásról és annak következményeiről, akiknek az adat továbbításra került, és akik intézkedni
kötelesek a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az Érintett Adatkezelő döntésével nem ért egyet, jogosult a döntés közlésétől vagy a
határidő utolsó napjától számított harminc (30) napon belül bírósághoz fordulni.
Általános értesítési kötelezettség
Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat minden olyan helyesbítésről, törlésről, tiltakozásról
vagy adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez
lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet, kérésére az
Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.
Jogérvényesítési lehetőségek
Kérdések, észrevételek, kérelmek és panaszok kezelése esetén az Érintettek, jogaik érvényesítése
érdekében az Adatkezelőhöz fordulhatnak, elsősorban az alábbi elérhetőségeken:
Agrikon-Alfa Ipari és Kereskedelmi Kft.
6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 136.
+36 76 503-444
email@agrikon-alfa.hu
Jogorvoslat:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36 1 391 1400
Faxszám: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://www.naih.hu
Online ügyindítás: https://www.naih.hu/online-uegyinditas.html

Bírósági jogérvényesítés
A hatósági jogorvoslat mellett Önnek lehetősége van továbbá bírósághoz fordulni az Adatkezelő
tevékenysége miatt. A perre a GDPR, az Infotv., illetve a Ptk. és a Pp. szabályai alkalmazandók.
A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az
érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és
elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek). A per
megindításával kapcsolatos kérdésekről kérjük, hogy konzultáljon ügyvéddel.
Jelen Tájékoztatót a mai napon elfogadom és hatályba léptetem.
Kelt: Kecskemét, 2021.05.25.
Agrikon-Alfa Ipari és Kereskedelmi Kft.
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Szabó József ügyvezető
Adatkezelő

