
ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT
Nyereményjáték szabályzat

1.számú melléklete

PREAMBULUM
A jelen Adatvédelmi Szabályzat célja, hogy rögzítse a Creative Design Manufactory Bt. által
alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, amelyeket az @antidepresszans hivatalos
TikTok oldalon, valamint a www.webndrop.com weboldalon meghirdetett nyereményjátékok
során alkalmaz.

ADATKEZELÉSRE JOGOSULTAK
A jelen Adatvédelmi Szabályzat irányadó Creative Design Manufactory Bt. (továbbiakban:
Adatkezelő) által szervezett valamennyi TikTok nyereményjáték („Nyereményjáték”)
keretében gyűjtött személyes adatok kezelésére.
A Játékkal összefüggésben megadott adatok kezelését Benkovits Márk ügyvezető végzi
(továbbiakban Adatfeldolgozó).

FOGALOMMAGYARÁZAT
Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény értelmező rendelkezéseivel egyezően:

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül
vagy közvetve - azonosítható természetes személy. (Jelen esetben: Játékos/Nyertes)

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve,
azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy
szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre
vonatkozó következtetés.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó
személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és
az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket
meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy
a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése,
tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra
hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése,
valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy
képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj-
vagy tenyérnyomat, DNS-minta, írisz kép) rögzítése.

http://www.webndrop.com


Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé
tétele.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem
lehetséges.

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy
meghatározott időre történő korlátozása céljából.

Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály
rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.

A KEZELT ADATOK KÖRE

Játékra történő jelentkezés és sorsolás során:

● teljes név
● email cím
● mobiltelefonos elérhetőség (opcionális)
● vállalkozás indításának pontos dátuma

Nyertesek esetében:

● teljes név
● email cím
● mobiltelefonos elérhetőség
● vállalkozás indításának pontos dátuma és annak igazolása
● cégnév
● cég székhelye
● cég adószáma

ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS IDŐTARTAMA

Játékra történő jelentkezés és a sorsolás során:
Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozók a megadott személyes adatokat kizárólag a
nyereményjátékkal összefüggésben, a nyereményjáték időtartama alatt a játékosok
regisztrációjának nyilvántartása, a sorsolás lebonyolítása, kapcsolattartás (TikTok üzenet,



e-mail) és adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából kezelik, illetve
dolgozzák fel. Az Adatkezelő a Játékkal összefüggésben kezelt nem nyertes játékosok
személyes adatát (név, email cím, mobiltelefonos elérhetőség) a Játék lezárását követően
törli, kivéve abban az esetben, ha a Játékos regisztrációja során hozzájárult a promóciós
jellegű megkeresésekhez is. Abban az esetben, ha a játékos nyereményre jogosult, úgy
adatai a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a
alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott
elévülési ideig kerülnek megőrzésre.

A játékosok a játékban történő részvétellel egyidejűleg kifejezetten hozzájárulnak ahhoz,
hogy nyertesként a nevük és az elkészült weboldal a szervező hivatalos TikTok csatornáján
videó formájában megjelenítésre kerüljön.

A nyereményjáték lebonyolításával kapcsolatos adatkezelés nyilvántartási száma:
WND20220925

Adatkezelés jogalapja
A nyereményjátékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes, azaz a
Játékos a nyereményjátékban történő részvétellel (az online regisztrációs adatlap
kitöltésével) és a vonatkozó mező kipipálásával önkéntes, egyértelmű és kifejezett
hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó
jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározottak szerint kezelje, illetve dolgozza fel.

A Játékos kizárólag saját személyes adatait adhatja meg, az ennek megszegésével akár az
Adatkezelőnek, az Adatfeldolgozónak, akár harmadik személynek okozott károkért
felelősséggel tartozik. Sem az Adatkezelő, sem az Adatfeldolgozó nem köteles az adatok
helyességét, illetve hitelességét ellenőrizni.

A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás
A személyes adatok megismerésére kizárólag az Adatkezelő, illetve az általa igénybe vett
Adatfeldolgozó jogosult.

Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából eljáró alábbi adatfeldolgozó végzi:
Benkovits Márk

Az adatfeldolgozás célja: a nyereményjátékban a nyertesek adatainak adatbázisban történő
biztonságos tárolása. Az Adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat,
a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint
dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat
az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

Játékos jogai személyes adatai kezelésével kapcsolatban

A játékos kérelmezheti az Adatkezelőnél:

● tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
● személyes adatainak helyesbítését, valamint,
● személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.



A Játékos kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa
vagy rendelkezése szerint megbízott Adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok
forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről,
címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens
körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett
személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb
azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban
megadni a tájékoztatást. A fent hivatkozott tájékoztatás ingyenes.

A játékos tájékoztatását az Adatkezelő csak a jogszabályban foglalt esetben, valamint az
állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények
megelőzése vagy üldözése, a büntetésvégrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami
vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági
vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és
etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és
feltárása céljából - beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az
érintett vagy mások jogainak védelme érdekében tagadhatja meg.

A tájékoztatás megtagadása esetén az Adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a
felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A
felvilágosítás megtagadása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági
jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes
adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, ha
1. kezelése jogellenes;
2. játékos annak törlését vagy korlátozását kéri- kivéve a kötelező adatkezelést
3. az hiányos vagy téves- és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható-, feltéve, hogy a

törlést törvény nem zárja ki;
4. az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben

meghatározott határideje lejárt;
5. azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

A törlési kötelezettség nem vonatkozik azon személyes adatra, amelynek adathordozóját a
levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell adni.

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.



Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak
helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy
pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá
mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az
értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét
nem sérti.

Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a
kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával
elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának
ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén
az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz
fordulás lehetőségéről.

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Játékos ezt kéri, vagy ha a
rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Játékos jogos
érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az
adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az Adatkezelő a tájékoztatás, helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmeket az alábbi
elérhetőségeken fogadja: E-mail: info@webndrop.com

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék
lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi
(kivéve, ha csak a direkt marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja
vissza a Játékos).

A Játékos tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen:
1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre

vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy
harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező
adatkezelés esetén;

2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

3. törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de
legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz,
és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést
- beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja,
valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat,
akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik
kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

mailto:info@webndrop.com


Ha a Játékos az Adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a
határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától
számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.
Az Adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az
adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a
tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy 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 megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és
jogosulatlan megváltoztatását.

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen
hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa,
törölhesse.

Jogérvényesítési lehetőségek

A játékos az adatkezeléssel kapcsolatos észrevételeit az alábbi elérhetőségeken jelezheti az
adatkezelő részére:

A Nemzeti Adatvédelmi Hatóság elérhetősége:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: http://www.naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

http://www.naih.hu

