MKB-PANNÓNIA EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR
„GYŰJTSÖN AZ EGÉSZSÉGÉRE PROMÓCIÓS JÁTÉK”
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A Promócióban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. A Résztvevő adatait a Promóció
lebonyolításához esetlegesen igénybe vett adatfeldolgozó közreműködőn kívül harmadik felek részére nem
továbbítja a Szervező, és azokat kizárólag a jelen Részvételi szabályzatban részletezett célra használja fel.
1. Az adatkezelés célja: A „Gyűjtsön az egészségére promóciós játék” Részvételi szabályzatban meghatározott
Promócióban történő részvétellel kapcsolatos regisztráció, a Promóciós időszakban történő tájékoztatás, a
nyereményjáték lebonyolítása, a Nyertesek személyének megállapítása és a nyeremény átadása.
2. Az adatkezelés jogalapja: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet - GDPR).
6. cikk (1) bek. a) pontja szerint az érintett hozzájárulása (elsődleges jogalap), míg az Nyereményre jogosultságot
szerző Résztvevő(k) kiválasztásával és a Nyeremény átadásával a Nyertesre (Tartalék nyertesre) vonatkozó jogok
és kötelezettségek teljesítése vonatkozásában a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint a szerződés teljesítése
(másodlagos jogalap).
3. A kezelt adatok köre: A Promóciós szabályzat részvételi feltételek A) – E) pontjaiban meghatározott feltételek
fennállásának ellenőrzése, valamint a tájékoztatás, kapcsolattartás és a nyeremény átadása érdekében a
Résztvevő neve, tagsági okiratszáma/tagi azonosító száma, levelezési- és lakcíme, telefonszáma, e-mail címe,
pénztári regisztrációjának ténye és ideje, DM felhatalmazásra és a részvétel visszaigazolására vonatkozó hatályos
nyilatkozata, befizetési adatok, a Nyertesek esetén az ajándékkártya sorozatszáma.
4. Az adatkezelés időtartama: A Promócióra történő regisztrációtól kezdődően, a Promóció lebonyolítása alatt,
a Promócióban nem nyert játékosok vonatkozásában a Nyertes (Tartaléknyertes) kiválasztásáig, illetőleg az
érintett által adott hozzájárulás visszavonásáig. A Nyertes (Tartaléknyertes) vonatkozásában a Nyeremény
átadását követően az esetleges adózási jogszabályi megőrzési idő elteltéig, illetőleg a Nyereménnyel kapcsolatos
esetleges jogi igények érvényesíthetőségének elévüléséig (5 év).
5. Az adatkezelés helye: A Szervező, mint adatkezelő által elektronikus úton és papír alapon, illetőleg az
adatfeldolgozó által elektronikus vagy papír alapon, kizárólag Magyarország területén belül. Az adatok
megőrzésének helye az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó székhelye.
6. A Szervező által igénybe vett adatfeldolgozó: A Szervező a Promóció lebonyolításához jelenleg nem vesz
igénybe adatfeldolgozót.
7. Az érintett jogai és a jogorvoslati lehetőségek: A Résztvevő az adatai kezeléséhez adott hozzájárulását
bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a
megjelölt célra történő kezelése megszüntetését kérni, ezzel egyidejűleg azonban a Promócióból kizárásra kerül.
Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező vagy annak adatfeldolgozó közreműködője
tájékoztatja a Résztvevőket a módosításokról.
Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Résztvevő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz („NAIH” - www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. A Résztvevő a személyes adatai
kezeléséről kérhet tájékoztatást, valamint élhet adathelyesbítési és törlési jogával, emellett megilleti őt a
tiltakozási jog, valamint a bírósági jogérvényesítés joga. A Résztvevő személyes adatainak törlése a Promócióból
való automatikus kizárást vonja maga után. Adathelyesbítési vagy törlési szándék a promocio@mkbep.hu e-mail
címen kérvényezhető.
A Pénztár adatkezelésével kapcsolatos további általános szabályok a Szervező honlapján (www.mkbep.hu)
közzétéve az Adatkezelési tájékoztatóban érhetők el.
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