ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A MOL NAGYON BALATON PANORÁMAKERET INSTAGRAM JÁTÉK SORÁN
KEZELT SZEMÉLYES ADATOKRÓL
A Szervező (mint adatkezelő) által szervezett nyereményjáték során, annak lebonyolítása
keretében szükségszerűen személyes adatokat kezel. Ezzel kapcsolatban a Szervező az alábbi
adatkezelési tájékoztatóban ad bővebb tájékoztatást.
Az adatkezelő
VOLT Produkció Korlátolt felelősségű Társaság (1033 Budapest, Hajógyári sziget, hrsz.
23796/58.,
Cg.
01-09-695549,
adószáma:
12625150-2-41,
e-mail:
info@molnagyonbalaton.hu, a továbbiakban: „Szervező”).
Milyen személyes adataidat, milyen célból, meddig kezeljük és milyen felhatalmazás
alapján?
Az adatkezelést az alábbi jogalapokon végezzük:


a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés
teljesítéséhez (szolgáltatás nyújtásához) szükséges, amelyben a játékos, mint érintett
az egyik fél (a továbbiakban: szerződés teljesítése)



a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (mint például számviteli,
könyvviteli kötelezettség teljesítése (a továbbiakban: jogi kötelezettség teljesítése)



a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy
harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (a továbbiakban: jogos
érdek).

Az egyes adatokkal összefüggésben az adatkezelés jogalapját és célját külön-külön a lenti
táblázatban határozzuk meg.
Nyereményjáték időtartama alatti adatkezelés
A Játékban résztvevő Játékosok alábbi adatai kerülnek kezelésre a Játék lebonyolítása
Játékban történő részvétel biztosítása, sorsolás lebonyolítása céljából.
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Jelentkezés visszavonása: a Játékos a Játékban való részvételre vonatkozó jelentkezését
bármikor visszavonhatja a Szervezőnek küldött, info@molnagyonbalaton.hu e-mail címre
küldött írásbeli nyilatkozattal, ekkor a Szervező az Instagram azonosítót nem teszi be a
sorsolásra szánt nevek közé. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy ha az Instagram profil
és így a Játék során feltöltött Felvétel továbbra is nyilvános marad a Játékos saját döntése
alapján, ezért a Szervező nem felel, a Felvétellel és az Instagram névvel a továbbiakban
semmilyen adatkezelést nem végez!
A feltöltött Felvétel törlése, az időközben nem nyilvánossá tett Instagram profil szintén a
jelentkezés visszavonásának minősül.
Ha a Játékost nyertesként a Szervező kisorsolja, akkor annak érdekében, hogy a
nyereményeket a Szervező részére át tudja adni, további személyes adatok megadása
szükséges az alábbiak szerint:
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Adatfeldolgozók, adattovábbítás
A kezelt adatokhoz a Szervező szervezetén belül a Játék lebonyolítását segítő munkatársak
férhetnek hozzá. Harmadik országba, illetve nemzetközi szervezet részére adattovábbítás nem
történik.
Felelősségi kérdések
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Instagram önálló adatkezelő, jogszerű adatkezelésükért a
Szervező nem felel. A Szervező kizárólag a saját maga által kezelt közösségi oldalán szereplő
tartalom kezeléséért felel, kizárólag a fentiekben meghatározott célból, ideig és korlátozással.
Az Instagram adatkezelési tájékoztatója a következő linken érhető el:
https://help.instagram.com/155833707900388
A Szervező az Instagram önálló, saját jogú, ám jogellenes adatkezeléséért való felelősségét
kizárja.
Adatbiztonság
A Szervező, mint adatkezelő által megtett adatbiztonsági intézkedésekről a Szervező alábbi
linken található Általános Adatvédelmi Szabályzatában olvashat:
https://szigetfestival.com/hu/cache/media/2019/04/00_altalanos_adatv_delmi_szabalyzat.pdf
Automatizált adatkezelést és profilalkotást a Szervező nem végez.
Jogok, panasz, jogorvoslat
A Játékos bármikor jogosult a személyes adatainak kezeléséről tájékoztatást kérni, melyre az
adatkezelő 1 (egy) hónapon belül, írásban ad választ. A Játékos kérelmezheti a személyes
adatokhoz való hozzáférést, ahogy azt is, az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra
vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, milyen
adatkezelés van folyamatban.
Amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, úgy a Játékos kérheti adatainak törlését a
fentiek szerint (lásd. hozzájárulás visszavonásánál írtakat).
Az adatok törléséhez való jog a szerződés teljesítése és a jogi kötelezettség teljesítése
jogalapon kezelt adatok tekintetében nem gyakorolható, az ott meghatározott időtartamot
követően az adatokat természetesen töröljük.
Amennyiben a játékos szerint a Szervező, mint adatkezelő megsértette valamely, az
adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, úgy kérjük, forduljon elsősorban a
Szervezőhöz a fenti elérhetőségek valamelyikén.

Ennek eredménytelensége esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
(NAIH) eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor
22/c.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve bírósághoz is fordulhat.
Budapest, 2020. július 31.

