ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT
Játékszabályzat elfogadásával együtt érvényes.
A Résztvevő 5. pont szerinti (hivatkozva: játékszabályzat) regisztrációjával és
pályázatának elküldésével tudomásul veszi, és a részvétellel elfogadja a jelen
Programszabályzatban foglalt valamennyi feltételt, valamint kifejezetten
hozzájárulását adja ahhoz, hogy:
a) személyes adatait [név, telefonszám, lakcím, e-mail cím] a Lebonyolítók a
program lebonyolítása céljából a személyes adatok védelméről és közérdekű
adatok nyilvánosságáról szóló törvényi rendelkezéseknek megfelelően kezelje, és
azt harmadik félnek, e célból átadja. Az adatszolgáltatás önkéntes.
b) adatait a Lebonyolítók díjmentesen és jogszerűen felhasználják a jelen Program
lebonyolítása céljára.
c) a Nyertesek személyes adatai közül a nyertesek lakóhelye városának nevét
nyilvánosságra hozzák, továbbá ahhoz, hogy a Lebonyolítók az internetes
honlapjukon a Nyertesek nevét, lakóhelyük, illetve székhelyük városának nevét és
a nyerés tényét az ajándék megjelölése mellett nyilvánosságra hozzák.
Az adatkezelés a cél megvalósításához szükséges ideig, tart, figyelembe véve a
nyeremények átadásához szükséges eljárást is.
Az 5. pont szerinti regisztráció során a Résztvevő külön nyilatkozatban önkéntesen
hozzájárulhat ahhoz is, hogy a jövőben a Lebonyolítók vagy annak megbízásából
eljáró harmadik személy számára reklámcélú üzeneteket (e-mail) küldjön. A
Résztvevő hozzájáruló nyilatkozata alapján az általa önkéntesen megadott személyes
adatok a Szervező „Adatkezelő” adatbázisába kerülnek és azokat – a Résztvevő
esetleges tiltó nyilatkozata kézhezvételéig – minden további feltétel nélkül saját
marketing tevékenysége céljából felhasználhatja. Az Adatkezelő a személyes adatok
védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a
továbbiakban: Adatvédelmi törvény) alapján jár el. Az Adatkezelő által használt
adatok vonatkozásában az adattulajdonost megilleti az Adatvédelmi törvény 11-16/A.
§-aiban meghatározott valamennyi jogosultság, esetleges jogérvényesítési igényét
pedig bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is.
Az adatok feldolgozását a Lead Generation Kft szigorúan bizalmasan, az Adatvédelmi
törvény adatfeldolgozókra vonatkozó rendelkezéseinek maradéktalan betartásával
végzi. Az adatbázis harmadik félnek nem kerül átadásra. Az a Résztvevő, aki nem
kívánja, hogy a jövőben további névre szóló kereskedelmi ajánlattal megkeressék,
nevének és pontos címének megadásával írásbeli vagy elektronikus nyilatkozatban
kérheti adatai törlését a nyilvántartásból az Adatkezelőtől a következő e-mail vagy
postai címen: info@leadgeneration.hu vagy 1036 Budapest, Lajos utca 48-66, C
épület, 4. emelet. A tiltó nyilatkozat kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a
Résztvevő adatai az Adatkezelő nyilvántartásából törlésre kerülnek. Az adattörlés a
fenti hozzájárulás alapján a törlést megelőzően történt korábbi felhasználások
jogszerűségét nem érinti. Az adatkezeléssel kapcsolatos esetleges kérdéseit a
következő postai illetve e-mail címre juttathatja el, melyekre 5 munkanapon belül
választ küldünk: 1036 Budapest, Lajos utca 48-66, C épület, 4. emelet. e-mail:
info@leadgeneration.hu. Az e pontban említett külön hozzájárulás hiányában a
Résztvevők által megadott adatok kezelésére kizárólag a

jelen Program céljára és a jelen Programszabályzatban foglaltak végrehajtásának
időtartamára történik a 20. pontban foglaltak szerint.
Adatvédelmi hivatalba bejegyzés alatt.
Vegyes rendelkezések
A Programból ki vannak zárva:
(a)
a Szervezők vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli
hozzátartozói (Ptk. 685. § b.);
(b)
a Program lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok
közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.).
Szervező a futárszolgálat általi és nyomdai hibákért felelősséget nem vállal.
A beküldött Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. kért adatok hiánya, helytelensége
stb.), a Szervező érdekkörén kívül felmerülő technikai problémákért, a nyeremények
kézbesítésének a Nyertesnek felróható elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a
kézbesítés/szállítás során a nyereményekben keletkezett károkért vagy azok teljes
megsemmisüléséért a Szervező és a Szervező megbízottjai a Nyertesek felé semmiféle
felelősséget nem vállalnak, a Programmal kapcsolatban levelezést nem folytatnak,
telefonos felvilágosítást kizárólag a 0630/870-80-78-as telefonszámon keresztül adnak
munkanapokon 9 és 16 óra között.
A Szervező fenntartja a jogot jelen Programszabályzatban foglaltak megváltoztatására
annak a weboldalon történő egyidejű közzétételével!

