JÁTÉKSZABÁLYZAT ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

GreenTech 2022 III. Zöldenergia és fenntarthatóság szakkiállítás,
konferencia nyereményjáték
A nyereményjáték részvételi feltételei és szabályzata

1. A játék szervezője
A jelen Játékszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) az AVL Hungary Kft. (2030 Érd,
Mühlgang utca 5; Adószám: 12722154-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-214349 a
továbbiakban: Szervező) által a 2022-es évben meghirdetett „GreenTech 2022 III.
Zöldenergia

és

fenntarthatóság

szakkiállítás,

konferencia”

nyereményjátékra

(továbbiakban Játék) vonatkozik. A Szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett jelen
Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény
hatálya alá.
2. A nyereményjátékban való részvétel feltételei
Játékban kizárólag a 18. életévüket betöltött, cselekvőképes természetes személyek
vehetnek

részt.

A

játékban

résztvevőnek

érvényes

jogosítvánnyal

és

személyigazolvánnyal kell rendelkeznie, ez a tréningen való részvétel feltétele. A
játékban résztvevő elfogadja, hogy a helyszínre utazást a vállalat nem biztosítja. A
résztvevő elfogadja, hogy a helyszínen fényképek/videó anyagok készülhetnek és a
fényképek és videó anyagok felhasználásra kerülhetnek, az AVL és az AVL ZalaZONE
közösségi és weboldalain, illetve YouTube csatornáján.
2.1

A

Játékban

NEM

vehetnek

részt

az

alábbi

személyek:

A Szervező munkavállalói, vezető tisztségviselői, megbízottjai, valamint azok közeli
hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) )
2.2 A nyereményjáték időtartama
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A Nyereményjáték 2022. május 26. 9:30 órakor kezdődik és 2022. május 27. 17:00 óráig
tart.

2.3 A nyereményjátékban történő részvétel menete
A résztvevő játékosoknak az AVL Hungary Kft-vel kapcsolatosan 3db kérdésre kell
válaszolniuk helyesen. A sorsolás lebonyolításához a résztvevőknek meg kell adniuk email címet, továbbá hozzá kell járulniuk, hogy az e-mail címet továbbítsuk a sorsoló
programnak (commentpicker.com).
3. A sorsolás menete és a nyerés módja, nyeremény
A sorsolás a következő oldalon fog történni: https://commentpicker.com/
A sorsolás a sorsolási bizottság jelenlétében a beküldött válaszokból random
generátorral történik az oldalon.
A résztvevők által megadott e-mail címek az oldalon rögzítésre kerülnek, melyekből az
oldal kiválasztja a nyertest.
A GreenTech 2022 III. Zöldenergia és fenntarthatóság szakkiállítás, konferencia
nyereményjáték nyereménye egy kis csoportos vezetéstechnikai tréningen való részvétel
2 fő részére a ZalaZONE tesztpályán.
A sorsolás időpontja: 2022. május 30. 11:30
4. Nyertesek értesítése
4.1 A Szervező a sorsolások eredményéről a sorsolásokat követően a kiállítás során
megadott e-mail-címen vagy más, bizonyítható módon kizárólag a Nyereményjátékban
szereplő adatokból kinyert információ szerinti elérhetőségen haladéktalanul értesíti a
nyereményről, valamint a nyeremények átvételének részleteiről.
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A nyertes Játékos köteles az értesítést, legkésőbb három naptári napon belül
visszaigazolni a Szervezőnek a fanni.harasztia@avl.com e-mail-címére küldött e-mailüzenetben.

6. Adózás
A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli.
Szervezőt a nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül
további kötelezettség nem terheli.

Adatkezelési tájékoztató
GreenTech 2022 III. Zöldenergia és fenntarthatóság szakkiállítás, konferencia
nyereményjáték

Az AVL Hungary Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) „GreenTech 2022 III. Zöldenergia és
fenntarthatóság szakkiállítás, konferencia nyereményjáték” elnevezésű nyereményjátékkal
kapcsolatban az alábbiak szerint tájékoztatja a játék résztvevőit (a továbbiakban: Érintett)
személyes adataik kezeléséről.

1. Adatkezelő neve, elérhetősége
Név: AVL Hungary Kft.
Székhely: 2030 Érd, Mühlgang u. 5.
Holnap: www.avl.com
E-mail cím: adatvedelem@avl.com
Telefonszám: +36 23/792-400
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2. Adatkezelés célja, jogalapja, kezelt adatok köre
2.1. Nyereményjátékban résztvevőkre vonatkozó adatkezelés
Adatkezelés célja: Adatkezelő által meghirdetett nyereményjáték lebonyolítása, nyeremény
sorolása, nyertes értesítése
Adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Ön hozzájárulása,
amelyet a nyereményjáték (Google form) űrlapon szereplő adatbeviteli mezők kitöltésével,
az űrlapon található jelölőnégyzet kipipálásával és az űrlap elküldésével tehet meg.
Kezelt adatok köre: név, e-mail cím
Adatkezelés időtartama: Az Ön által megadott adatokat az Adatkezelő a játék
eredményhirdetését követő 30 napig tárolja, amely időtartam a nyereményjátékot követő
adminisztratív feladatok ellátására szükséges, amely magába foglalja a nyertes és
pótnyertes személyek kisorsolását, a nyertesekkel történő kapcsolatfelvételt, illetve ennek
sikertelensége esetén a pótnyertessel történő kapcsolatfelvételt. Az érintett személyes
adatai ezt követően véglegesen törlésre kerülnek, így azok visszaállítása utólag már nem
lehetséges.
2.2. Nyertes személyre vonatkozó adatkezelés
Adatkezelés célja: nyeremény átadása, kapcsolattartás
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja jogszabályi kötelezettség
teljesítése (Szja. tv.)
Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám
Adatkezelés időtartama: A nyeremény átadását követő 30 nap. A nyereménnyel kapcsolatos
számviteli bizonylatokat, melyen a nyertes neve szerepelhet Adatkezelő a számvitelről szóló
2000. évi C. törvény Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdései szerinti jogi kötelezettség teljesítése
érdekében a nyeremény átvételét követő 8 évig.
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3. Adatok forrása
Közvetlenül az érintett. Az Adatkezelő az érintettől eltérő forrásból származó személyes
adatokat nem kezel.

4. Adatok megismerésére jogosult személyek köre
Az Ön által megadott adatokat kizárólag az Adatkezelőnek a játék szervezésével és
értékelésével foglalkozó szakemberei (Marketing osztály) valamint a pénzügyi osztály
dolgozói ismerik meg és kezelik.

5. Adattovábbítás, Adatfeldolgozók igénybevétele
Adatkezelő a személyes adatokat nem továbbítja harmadik országokba, külföldi szervezet
részére. Adatkezelő az adatkezelés során adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

6. Adatbiztonság
Az AVL Hungary Kft., mint Adatkezelő kiemelten fontosnak tartja, és megfelelő technikai és
szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja, a személyes adatok megfelelő
biztonságát. Arra törekszik, hogy a személyes adatok helyesen kerüljenek felhasználásra,
és védve legyenek az illetéktelen hozzáférés, felhasználás vagy nyilvánosságra hozatal ellen.
Folyamatok kombinációit, technológiai és fizikai biztonsági ellenőrzéseket használ a
személyes adatok védelme érdekében a jogosulatlan hozzáférés, felhasználás vagy
nyilvánosságra hozatal ellen. Továbbá információbiztonsági irányítási rendszert üzemeltet
az adatvédelmi alapelvek betartásának érdekében, melynek keretén belül gondoskodik a
személyes adatok védelméről is.

7. Érintettek jogai
Érintettnek személyes adatainak kezelésével kapcsolatban lehetősége van lentebb
részletezett jogaival élni.
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Az érintett a jogaival kapcsolatos kérelmét írásban vagy elektronikus úton, az Adatkezelőnek
címezve terjesztheti elő a fentebb megadott elérhetőségek bármelyikén.

Az Adatkezelő a kérelemről indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a beérkezésétől
számított egy hónapon belül dönt, és tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott
intézkedésekről, vagy amennyiben intézkedés nem történik, ennek okáról, a felügyeleti
hatósághoz panasz, illetve a bírósághoz jogorvoslat benyújtásának lehetőségéről.

•

Tájékoztatáshoz való jog (GDPR 13. cikk)

Az adatkezelő e tájékoztatás közzétételével intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az
érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. cikke által
meghatározott minden információ a rendelkezésére álljon. Amennyiben olyan kérdés merül
fel az érintett részéről, mely ezen tájékoztatóban nem került kifejtésre, úgy társaságunk
adatvédelmi tisztviselőjénél kérhet írásban további tájékoztatást.
•

Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatai
kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy
személyes adataihoz, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos egyes információkhoz
hozzáférést kapjon. Az érintett továbbá jogosult arra, hogy másolatot kérjen az Adatkezelő
által kezelt személyes adatairól.
•

Helyesbítéshez és törléshez való jog (GDPR 16-17. cikk)

Az érintett kérheti, hogy az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan adatot.
Az érintett jogosult arra, hogy indokolt kérelmére az adatkezelő késedelem nélkül törölje a
rá vonatkozó személyes adatot. Az adatkezelő köteles törölni a személyes adatot,
amennyiben:
-

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezelték;

-

az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
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-

az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre;

-

a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban
előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az érintett nem gyakorolhatja a törléshez való jogát többek között abban az esetben, ha az
adatkezelés
-

a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy
tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából, vagy

-

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

•

Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy indokolt kérelmére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést,
ha:
-

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (amíg az adatkezelő ellenőrzi az
adatok pontosságát);

-

az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését;

-

az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de
az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez;

-

az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (amíg az adatkezelő el nem bírálja a
tiltakozás iránti kérelmet).

A korlátozás ideje alatt a személyes adatokat tárolás kivételével többek között csak az
érintett hozzájárulásával vagy jogi igények érvényesítéséhez kapcsolódó adatkezelés
esetén lehet tovább kezelni.
•

A tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Az érintett írásban tiltakozhat személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f)
pontja szerinti, az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem
kezeli tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő
erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival
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és

szabadságaival

szemben,

vagy

amelyek

jogi

igények

előterjesztéséhez,

érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8. Jogérvényesítési lehetőségek
•

Az adatkezeléssel

kapcsolatban

felmerülő panaszokról elsősorban a belső

adatvédelmi felelőst kell értesíteni.

•

•

E-mail: adatvedelem@avl.com

•

Telefonszám: +36 23 792 020

Panasz esetén eljárás kezdeményezésére van lehetőség a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál.
•

Cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

•

Telefon: +36 (1) 391-1400

•

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

•

Honlap: http://naih.hu

Eljárás kezdeményezése előtt kérjük, küldje el az adatkezelőnek a panaszát!

•

Panasz esetén az érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulnia; a pert a lakóhelye
vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indíthatja meg.
Per indítása előtt kérjük, küldje el az adatkezelőnek a panaszát!

A

személyes

visszavonhatja.

adatok
Kérjük,

feldolgozásával
hogy

kapcsolatos

hozzájárulásának

hozzájárulását
igényét

bármikor

e-mailben

az

adatvedelem@avl.com küldje el részünkre

A hozzájárulás visszavonása kizárólag a jövőre vonatkozik, a visszavonás előtt
elvégzett feldolgozást ez nem érinti.

