
ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 

 

A jelen Adatkezelési Szabályzat irányadó A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány (székhelye: 

8086 Felcsút, Fő út 176.; nyilvántartási száma: 01-01-0009296; adószáma: 18251878-1-07; a 

továbbiakban „Szervező”) által az Alcsúti Aborétumban megtartásra kerülő Hóvirágünnep esemény 

alkalmából meghirdetett Social Fotópályázat (a továbbiakban: „Nyereményjáték” vagy „Játék”) körében 

gyűjtött személyes adatok kezelésére. 

 

Jelen szabályzatban foglaltakat a Játékszabályzatban foglaltakkal együtt kell alkalmazni. 

 

A Nyereményjátékkal összefüggésben a megadott adatok kezelésért Szervező felel, mint adatkezelő. Az 

adatok feldolgozását az adatkezelő végzi.  

 

A személyes adatok kezelésére vonatkozó előírások betartásáért az adatkezelő felel. 

 

A Nyereményjátékban történő részvétel során a pályázók a saját Instagram és Facebook oldalukat 

használják, melyet nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenniük.  

A Szervező a pályázatok elbírálása során a pályázók közösségi oldalainak felhasználónevét és a pályázó 

által a közösségi oldalon megosztott adatait megismerheti annak érdekében, hogy a pályázati feltételek 

teljesítését ellenőrizze, a pályázatok elbírálása során azonban csak a felhasználónevek kezelésére jogosult.  

 

A nyeremények átadása érdekében a Szervező az alábbi személyes adatokat kezeli: 

- név 

- születési dátum 

- lakcím vagy tartózkodási hely 

- telefonszám 

- e-mail cím 

- amennyiben a nyeremény átvételére képviselő útján kerül sor, a képviselő neve és képviseleti 

minősége 

 

Amennyiben a nyeremény után adófizetési kötelezettség keletkezik, vagy adatszolgáltatási kötelezettség 

áll fenn, annak teljesítése érdekében az adatkezelő a nyertesek adóazonosító jelét is kezeli az 

adójogszabályokban foglalt megőrzési időn belül.  

 

1.) Az adatkezelés célja és időtartama 

 

1.1. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a Játékkal összefüggésben, a Játék lebonyolítási 

időtartama alatt a Játékosok nyilvántartása, azonosítása, kapcsolattartás (telefonon, e-mailben vagy 

írásban) és adminisztráció, valamint nyertesség esetén a nyeremények átadása céljából kezeli. 

 

1.2. Eltérő rendelkezés hiányában, a személyes adatok az adatkezelési cél megszűnésekor törlésre 

kerülnek, további adatkezelés nem történik. Az adatkezelési cél akkor valósul meg, amikor valamennyi 

nyertes a nyereményét átvette, vagy a törvényi határidő eltelt. A személyes adatok törlésének tényét az 

adatkezelő köteles megfelelően - legalább teljes bizonyító erejű magánokiratban - dokumentálni.  

 

1.3. A pályázó elérhetőségeit a Szervező hírlevél küldése érdekében nem kezeli.  

 

1.4. A pályázó adóazonosító jele az adókötelezettségek elévülési idejéig (5 év) kezelésre kerül, azzal, hogy 

amennyiben a pályázó adóazonosító jele, vagy bármely egyéb személyes adata számviteli bizonylaton 

feltüntetésre kerül, az adatkezelő a számviteli bizonylatot 8 évig köteles megőrizni.  

 

1.5. Az adatkezelő minden olyan fotó pályázatot kizár a Játékból, mely nem felel meg a természetfotó 

kritériumának és személyes adatot is tartalmaz(hat).  

 

1.6. Mind a nyeremény átvétele, mind annak körülményei képi adathordozókon rögzítésre kerülhetnek és 



ezen felvételek az adatkezelő weboldalán, illetve Facebook oldalán az érintett hozzájárulásával 

bemutatásra kerülhetnek. A felvételek kezelésére az adatkezelő a készítést követő 30 napig jogosult, azt 

követően a felvételeket a visszaállítás lehetősége nélkül törölni kell.  

 

2.) A személyes adatok kezelésének jogalapja 

 

2.1. A Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás kifejezett és önkéntes, a pályázó jelen 

Szabályzatot a pályázat feltöltése előtt az adatkezelő által a www.alcsuti-arboretum.hu oldalon teljes 

terjedelmében megismerhet.  

 

2.2. A pályázó kizárólag saját személyes adatait adhatja meg. Amennyiben nem saját személyes 

adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése, ez esetben az 

adatkezelőt felelősség nem terheli.  

 

2.3. Amennyiben az adatkezelő személyes adatot adókötelezettség teljesítése, vagy adójogszabályok 

alapján előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése érdekében is kezel, úgy az adatkezelés jogalapja 

jogi kötelezettség teljesítése.  

 

3.) A pályázó jogai a kezelt adataival kapcsolatban 

 

3.1. Az adatkezelő a pályázó kérésére tájékoztatást ad a pályázó általa kezelt személyes adatairól, azok 

forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozók nevéről, címéről és 

az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása 

esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától 

számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett 

erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. 

 

3.2. Pályázó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat). Adatkezelő 

a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásban, és ennek megtörténtéről írásban értesíti a 

pályázót. 

 

3.3. Pályázó a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy 

egészben – ingyenesen, indokolás nélkül. Amennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul 

az adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés 

megszüntetéséről, és törli a pályázót a nyilvántartásból, egyéb esetekben (pl. kötelező adatkezelés esetén) 

az adatkezelő köteles megvizsgálni, hogy a személyes adatok törlését kizáró ok, vagy az adatkezelő jogos 

érdeke a további adatkezelést megalapozza-e.  

Amennyiben a törlési kérelem nem teljesíthető, erről köteles a kérelmezőt értesíteni, jogos érdekre 

hivatkozás esetén az érdekmérlegelés lefolytatását alátámasztó okiratok megküldésével együtt.  

 

3.4. Amennyiben az adatkezelő az érintett személyes adatait többes jogalapon kezeli (párhuzamos 

adatkezelés), a törlésre sor kerülhet ügyviteli intézkedés alkalmazásával is. 

 

3.5. Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a 

rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az 

így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a 

személyes adat törlését kizárta. 

 

3.6. Pályázó tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához 

szükséges adatok törlését a Játék lezárása, illetve, a nyeremény átadása előtt kérelmezi.   

 

3.7. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, 

a kérelem kézhezvételét követő 25 (huszonöt) napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés 

iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem 

elutasítása esetén az érintett további jogvédelmet veheti igénybe. 

http://www.alcsuti-arboretum.hu/


3.8. Kapcsolattartás 

(i) Az adatkezelő az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeket mind a Játék ideje alatt, mind azt 

követően adatfeldolgozó által üzemeltetett ügyfélszolgálaton keresztül a marketing@pfla.hu e-

mail címen fogadja. 

 

4.) Adatbiztonság 

 

4.1. Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és 

szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a 

felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok megsemmisülését, 

jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan 

harmadik felet, akinek az adatokat a Játékos hozzájárulása alapján továbbítják vagy átadják, felhívja 

arra, hogy tegyen eleget az adatbiztonság követelményének. 

 

4.2. Az adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, 

azokat ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, ne törölhesse. 

 

4.3. Az adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se 

sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az adatkezelő az adatkezelési 

tevékenységben részt vevő munkavállalóik, illetve az adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozók 

részére is előírja. 

 

5.) Jogérvényesítési lehetőségek 

 

5.1. Az adatkezelő köteles mindent elkövetni, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak 

megfelelően történjék. Amennyiben a pályázó azok megszegésére utaló körülményt észlel, bejelentést 

tehet a marketing@pfla.hu címen. 

 

5.2. Az érintett az alábbi jogvédelmi eszközöket veheti igénybe: 

i) a Felügyeleti Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti az adatkezelő intézkedése 

jogszerűségének vizsgálata céljából, ha az adatkezelő jogainak érvényesítését korlátozza 

vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, valamint 

 

ii) a Felügyeleti Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, ha 

megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az adatkezelő, illetve az általa 

megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok 

kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában 

meghatározott előírásokat. 

 

iii) Felügyeleti hatóság 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.  

Telefon: 06-1-391-1400 

Fax: 06-1-391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap: http://www.naih.hu 

 

iv) A fent írtakon túl, az érintett jogosult jogellenes adatkezelés esetén polgári pert indítani. 

Amennyiben vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett el, úgy kártérítési igényt 

érvényesíthet az adatkezelővel szemben. Bírósághoz fordulás esetén a pert az adatkezelő 

székhelye szerint vagy az érintett választása szerint, a saját lakóhelye vagy tartózkodási helye 

szerinti törvényszék előtt indíthatja meg. 

 

5.3. Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár 
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el, a részletes szabályozást az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény tartalmazza. 

 

6.) Egyéb rendelkezések 

 

Jelen Szabályzatban nem szereplő kérdésekben az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete 

(a továbbiakban: „GDPR” vagy „általános adatvédelmi rendelet”), valamint az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Info tv.”) 

rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. 

 

Az adatkezelő jelen Szabályzatot egyoldalúan, a pályázóknak küldött értesítés nélkül, bármikor 

módosíthatja. 

 

Kelt. 2022. február 14. 


