
Adatvédelmi tájékoztató 

1. Az adatkezelő 

A játékszervező adatkezelő adatai: 

Név: Innovatív Napelem Kft. 
székhely: 2456 Besnyő, Mező utca 32. 
iroda: 2400 Dunaújváros, Magyar út 26. 
cégjegyzékszám: 07-09-032354. 
adószám: 26350350-2-07 
honlap címe: https://www.innovativnapelem.hu/, 
e-mail cím: ugyfelszolgalat@innovativnapelem.hu 
tel. szám: +3625/748-748 
 
2. Az adatkezelés jogalapja 

A Játékban való részvétel feltétele bizonyos személyes adatok – vezetéknév és keresztnév, e-
mail cím, telefonszám, városnév – ajánlatkérés során történő megadása a Játékban részt 
vevő természetes személy („Érintett”) által. Ezen felül, adatkezelő kép-, hang-, 
filmfelvételt készít a nyereménysorsolásról. 

A 2018. május 25. napjától alkalmazandó Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (az 
Európai Parlament és Tanács 2016/679 számú rendelete, „GDPR”) 6. cikk (1) a) pontja 
alapján az adatszolgáltatás kizárólag önkéntes, kifejezett hozzájáruláson és megfelelő 
tájékoztatáson alapuló kell, hogy legyen, ezért a Játékban való részvétel előfeltétele az 
előzetesen megismert honlapon közzétett Játékszabályzat, és az adatvédelmi 
tájékoztatáson alapuló adatkezeléshez történő 
hozzájárulás a www.innovativnapelem.hu weboldalon történő regisztrációval egyidejűleg a 
vonatkozó külön jelölőnégyzetek egyenkénti kipipálásával, amely: 

• a Játékszabályzathoz, valamint 

• az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott, a Játékkal kapcsolatos valamennyi 
adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozatban [beleértve kép-, hang-, filmfelvétel 
honlapon, social media felületen (facebook) megjelenítéshez, ajánlásokban és 
hirdetésekben történő közzétételéhez] történő írásbeli hozzájárulásnak minősül. 

Az Érintett jogosult arra, hogy a fenti pontokban meghatározott, külön megadott 
hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az adatkezelés 
jogszerűségét a visszavonást megelőzően. A Szervező kifejezetten felhívja a Játékos, mint 
Érintett figyelmét, hogy az adatszolgáltatás önkéntes. 

A Játékos ugyanakkor tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a Játék 
lebonyolításához szükséges adatait vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását 
megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint amennyiben jogszabály a 
Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak 
ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni. 

3. Az adatkezelés céljai és jogalapja 



A Játékosok a Játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott személyes 
adataikat az adatkezelő kezelje, azaz mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat az 
Adatkezelő, minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje: 

• a nyeremények kisorsolása, a nyertesek azonosítása, értesítése; 

• az adatkezelő facebook oldalán, honlapján történő közzététele; 

• reklamációk kezelése, a többszörös regisztrációk kiszűrése; 

• a nyeremények kézbesítése, az ezzel kapcsolatos ügyintézés és jogszabályon alapuló 
számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében. 

4. Az adatkezelés időtartama 

Az adatkezelő a Játékban való részvétel és a 3. pontban meghatározott célokra megadott 
személyes adatokat a Játék lezárultáig (nyeremény átadásáig), illetve a hozzájárulás 
visszavonásáig kezeli, kivéve a nyertesek adatait, illetve a róluk készült kép-, hang-és 
filmfelvételeket, amelyeket adatkezelő a nyereményjáték lezárulását követő 1 évig kezel. Az 
adatkezelő a GDPR 6. cikk (1) c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítése jogalappal ezen 
időtartamon túlmenően, törvényben előírt (pl.: adó- és számviteli kötelezettségek) teljesítése 
céljából jogosult egyes a jogszabályban előírt személyes adatok kezelésére, különösképpen a 
nyertesek adatai vonatkozásában. 

5. Adatkezelés címzettjei, adatfeldolgozók, adattovábbítás EGT-n kívülre 

Az Érintett személyes adatait elsődlegesen az Innovatív Napelem Kft-vel munkaviszonyban 
állók jogosultak megismerni, azokat a Játékszabályzatban és az adatkezelési tájékoztatóban 
foglalt kivételekkel (pl. facebook, adatfeldolgozók) nem teszik közzé, harmadik személy(ek) 
részére nem adják át. 

6. Az Érintettek jogai, jogorvoslat, adatvédelmi kapcsolattartó 

Az Érintettek jogosultak (1) az adatfeldolgozásra vonatkozóan tájékoztatást és adataikhoz 
hozzáférést; (2) személyes adatuk helyesbítését; (3) a kötelező adatkezelés eseteit kivéve, 
személyes adataik törlését, illetve korlátozását; (4) továbbá az adataik továbbítását; (5) 
adataik hordozható formában történő rendelkezésre bocsátását igényelni; (6) illetve személyes 
adatainak kezelésére vonatkozóan tiltakozni; valamint (7) hírlevél, akció, nyereményjáték 
leiratkozást jelezni ugyanolyan egyszerűen, mint ahogyan a hozzájárulást megadták. Az 
adatkezelő köteles az érintett kérelmének eleget tenni és a GDPR-ban meghatározott 
határidőn belül eljárni, tájékoztatást nyújtani, intézkedni. 

Az Érintett adatvédelmi jogainak a megsértése esetén jogosult a lakcíme, illetve tartózkodási 
helye szerint illetékes bíróságnál polgári peres eljárást indítani személyiségi jogainak 
megsértése esetén. Az Érintett adatvédelmi jogainak a megsértése, illetve veszélyének 
fennállása esetén jogosult panasszal élni az illetékes adatvédelmi hatóságnál (Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; 1530 Budapest, Pf. 5). 

7. Adatbiztonság, adatvédelmi incidens kezelése 

Az Adatkezelő az adatbiztonságról a GDPR szerint megkívánt technikai és fizikai 
színvonalon gondoskodik és megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, 
hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak 



érdekében, hogy megakadályozza az adatvédelmi incidenseket, a személyes adatok 
megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Az adatkezelő 
kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen 
továbbítja előzetesen auditál és felhívja a GDPR szerinti adatbiztonsági kötelezettségeinek 
teljesítésére. 

Az adatkezelő adatvédelmi incidens esetén tájékoztatja 72 órán belül a NAIH-ot a GDPR-ban 
és a nemzeti adatvédelmi jogszabályokban meghatározottak szerint. Ha az adatvédelmi 
incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és 
szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az 
adatvédelmi incidensről. 

Dunaújváros, 2021.08.12. 

 


