ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A SINKA PACK KFT. ”Töltődj fel a Peridot-tal!”megnevezésű nyereményjáték részvételi és
játékszabályzatának kivonata, amely a Játékkal kapcsolatos adatkezeléseket szabályozza.
A Játékban való részvétel és a részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Amennyiben részt
kíván venni a játékban, úgy szükséges a kifejezett hozzájárulása az Ön által megadott adatai (a teljes –
hatósági igazolvánnyal igazolható - név, lakcím e-mail cím, telefonszám) kezeléséhez.
Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót, és amennyiben részt kíván venni a Játékban,
kérjük adja meg a tájékoztató végén a kifejezett hozzájárulását az adatai kezeléséhez.
ADATKEZELŐ ÉS ADATFELDOLGOZÓ
Az adatkezelő a Játék Szervezője, a Sinka Pack Kft. (székhely: 2039 Pusztazámor, Móricz Zsigmond
utca 1., a továbbiakban: „Adatkezelő”).
Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából a AIDA Media Kft. (székhely: 1089 Budapest,
Vajda Péter utca 12.) végzi, mint Adatfeldolgozó (továbbiakban „Adatfeldolgozó”).
ADATKEZELÉS CÉLJA, MÓDJA, TARTAMA, TARTALMA
Az adatkezelés célja a Játék megszervezése és lebonyolítása, a Sorsolás megszervezése és
lebonyolítása, továbbá - az erre irányuló külön hozzájárulást megadó személyek körében – a
közvetlen üzletszerzési (direkt marketing) célú küldemények küldésének lehetővé tétele.
Azáltal, hogy a Játékos hozzájárul az adatai kezeléséhez és a Pályázatát a játékszabályzatban
meghatározott módon elküldi:
- kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét, telefonszámát, továbbá nyertessége esetén a
nyertes-lista kommunikálásához, illetve a nyeremény átadásához, átvételéhez
nélkülözhetetlen személyes adatait a Szervező és Megbízottjai a nyereményjáték
lebonyolítása céljából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint a 2018. május 25. napján
hatályba lépő, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú rendelete (a továbbiakban:
GDPR) rendelkezéseinek megfelelően kezelje,
- kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait a Szervező jelen Játék lebonyolítása során
felhasználja, továbbá, hogy azokat az általa adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó
részére továbbítsa.
- A Nyeremény átadásakor a Játékosról készült kép- és hangfelvétel felhasználásáról a Sinka
Pack Kft. felhasználói szerződést köt a Nyertessel konkrét cél és terjedelem
meghatározásával.
Az adatkezelés a cél megvalósításához szükséges ideig tart, figyelembe véve a nyeremények átadásához
szükséges eljárást is. Az Adatkezelő a Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatokat a
Játék lezárását, illetve, ha a nyeremények átadására a Játék lezárását követően kerül sor, úgy a
nyeremények átadását követően törli.
Az adatkezelők által használt adatok vonatkozásában az adattulajdonost megilleti az Infotv.-ben
meghatározott valamennyi jogosultság, így különösen az előzetes tájékozódáshoz,
hozzáféréshez, helyesbítéshez, adatkezelés korlátozásához, törléshez való jog. (Infotv. 14. §),
esetleges jogérvényesítési igényét pedig bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kezdeményezheti
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát is.

Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából eljáró AIDA Media Kft. szigorúan bizalmasan, az
Infotv. adatfeldolgozókra vonatkozó rendelkezéseinek maradéktalan betartásával végzi. Az
adatbázis a jelen Játékszabályzatban és adatvédelmi irányelvben foglaltakon kívüli harmadik
félnek nem kerül átadásra.
Az adatkezeléssel kapcsolatos esetleges kérdéseit a következő postai címre juttathatja el:
Sinka Pack Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2039 Pusztazámor, Móricz Zsigmond utca 1.;
Cg.: 13-09-073970)
Játékos jogosult a megadott adatai módosítását, helyesbítését kérni a levelezési címének megadásával a
fenti levelezési címen. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és
ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet.
Játékos külön beleegyezésével, egy erre kijelölt jelölő négyzet kipipálásával, hozzájárulhat ahhoz, hogy
a Sinka Pack Kft. közvetlen üzleti és promóciós ajánlatokkal megkeresse és a jövőben a
Szervező megbízásából eljáró harmadik személy számára termékeivel kapcsolatos elektronikus,
telefonos, valamint postai úton reklámcélú üzeneteket, információkat, reklámanyagokat, ill.
termékmintákat juttasson el. A Játékos hozzájáruló nyilatkozata alapján az általa megadott
személyes adatok a Szervező, mint „Adatkezelő” adatbázisába kerülnek és azokat a Szervező –
a Játékos esetleges tiltó nyilatkozata kézhezvételéig –minden további feltétel nélkül saját
marketing tevékenysége céljából felhasználhatja. Az Adatkezelő az Infotv. és a kutatás és
közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX
alapján jár el. A Játékos e jelölő négyzet kipipálásával továbbá hozzájárulhat ahhoz, hogy a
Szervező a fent megjelölt célból elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű egyéni
kommunikációs eszköz útján is elektronikus hirdetést küldjön a részére az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően.
ADATBIZTONSÁG
Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá
azokat a műszaki 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. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az
adatokat a Játékosok hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget
tegyenek az adatbiztonság követelményének. Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt
adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne
továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag
Adatkezelő érintett alkalmazottai ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat
megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át. Adatkezelő megtesz
minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve
semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben
részt vevő munkavállalói részére is előírja. A Játékos elismeri és elfogadja, hogy személyes
adatainak a Weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az
adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű
biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem
garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő
bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy
jogosulatlan hozzáférésért vagy a Játékosnál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen
kárért. Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan
adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai
véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre,
valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

ADATOK TÖRLÉSE
Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a jövőben további névre szóló kereskedelmi ajánlattal
megkeressék, nevének és pontos címének megadásával írásbeli nyilatkozatban kérheti adatai
törlését a nyilvántartásból az Adatkezelőtől a következő postai címen: Sinka Pack Kft, 2039
Pusztazámor, Móricz Zsigmond utca 1.
Az adattörlés a fenti hozzájárulás alapján a törlést megelőzően történt korábbi felhasználások
jogszerűségét nem érinti.
Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az
adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Játékost a nyilvántartásából. A Játékos tudomásul veszi,
hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a
nyeremények, valamint a Fődíj átadása előtt kérelmezi.
Külön hozzájárulás hiányában a Játékosok által megadott adatok kezelésére kizárólag a jelen Játék
céljára és a jelen Játékszabályzatban foglaltak végrehajtásának időtartamára történik.
HOZZÁJÁRULÁSOK
o
o

Hozzájárulok adataimnak az adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint történő
kezeléséhez.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Sinka Pack Kft. közvetlen üzleti és promóciós ajánlatokkal
megkeressen és a jövőben a Szervező megbízásából eljáró harmadik személy számára
termékeivel kapcsolatos elektronikus, telefonos, valamint postai úton reklámcélú
üzeneteket, információkat, reklámanyagokat, ill. termékmintákat juttasson el. Tudomásul
veszem, hogy az általam megadott személyes adatok a Szervező, mint „Adatkezelő”
adatbázisába kerülnek és azokat a Szervező – a Játékos esetleges tiltó nyilatkozata
kézhezvételéig –minden további feltétel nélkül saját marketing tevékenysége céljából
felhasználhatja. Hozzájárulok, hogy a Szervező elektronikus levelezés vagy azzal
egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz útján elektronikus hirdetést küldjön a részemre
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
rendelkezéseinek megfelelően.

