Harká yi Gyógyfürdő Zrt.
Adatkezelési tájékoztató és nyilatkozat

Promóciós játék adatkezelési szabályzat
A Harká yi Gyógyfürdő Zrt. (a továbbiakban: Szer ező) az Ajándékozz ajándékért! el e ezésű
promóciós játékkal kapcsolatban az alábbiak szerint tájékoztatja a játék részt e őit (a továbbiakban:
Érintett) a játék sorá
eg alósuló sze élyes adatok kezeléséről.
Ez a tájékoztató arra szolgál, hogy Ö
egfelelő tájékoztatást kapjo a Harká yi Gyógyfürdő Zrt. által
végzett adatkezelés, adatfeldolgozás, adatto á ítás, illet e egyé sze élyes adatokkal összefüggő
te éke ység köréről, ódjáról és éljairól, ala i t az Ö ezekhez kap solódó jogairól. Felhí juk
szíves figyelmét, hogy a jelen adatvédelmi tájékoztató önkéntes elfogadásával Ön kifejezetten
hozzájárul ahhoz, hogy a Harká yi Gyógyfürdő Zrt. a jele tájékoztató a foglaltak ak egfelelőe
kezelje, feldolgozza, illetve továbbítsa az Ön által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat.
A nyereményjáték lebonyolításával kapcsolatos adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-135298/2017
A direkt marketing tevékenységhez kapcsolódó adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-61440
1. Adatkezelés általános elvei
A személyes adatok kezelésére tisztességes módon minden esetben a vonatkozó jogszabályi
előírásoknak és az adatvédelemmel kapcsolatos „jó gyakorlatoknak” egfelelő módon kerül sor.
Személyes adatkezelésre csak az érintett hozzájárulásán, vagy törvényi felhatalmazás alapján valósul
meg. Az érintett hozzájárulását minden esetben az adatkezeléssel kapcsolatos lényeges
körül é yekre kiterjedő tájékoztatás előzi eg. Az éri tett hozzájárulását ké yszertől e tese ,
önkéntesen adhatja meg.
Az adatok kezelésére sak előre eghatározott, az éri tettel előre közölt, tisztességes él ól kerül
sor. Az adatkezelés célhoz kötöttsége az adatkezelés egész folyamatában és az adatok esetleges
továbbítása esetén is érvényesül.
Ne kezelhető olya adat, a ely az adatkezelés éljá ak eléréséhez szükségtelen. Ezen kívül minden
olyan esetben törekedni kell az adatkezelés minimalizálására, amennyiben ezt az informatikai
re dszerek és az adatkezelés éljá ak eléréséhez fűződő érdek e gedi.
Törölni kell a személyes adatot minden olyan esetben, amikor az adatkezelés célja egszű t és
törvényi kötelezettség nem áll fenn az adat további tárolásával, kezelésével kapcsolatban.
2. Adatkezelés jogalapja
Szer ező általi adatkezelésekre az i for á iós önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintettek
önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor. A hozzájárulást az Érintettek az egyes adatkezelések
tekintetében az adatok önkéntes megadásával adják meg.
3. Az adatgyűjtés ódja
Az Ön személyes adatait a Harká yi Gyógyfürdő Zrt. a játék a törté ő regisztrálásakor, i for á ió,
támogatás kérése esetén, illetve egyéb ügyfélszolgálati ügyintézés során, az Ön önkéntes
adatszolgáltatása útján ismeri meg.
A Harká yi Gyógyfürdő Zrt. továbbá „sütiket” („cookie”) használhat a felhasználói igényekhez való
alkal azkodás érdeké e . A süti olya i for á ió, a elyet egy e oldal a ö gésző ek küld, és
a ely a késő iek e felhasz álásra kerül az i ter etezés él é yé ek ja ításához. Sok i ter etes
honlap használ sütiket, és azok tökéletese izto ságosak. Lehető é teszik, hogy sze élyre sza ott

funkciókat biztosítsunk Önnek. A sütiket annak rögzítésére is felhasználjuk, hogy Ön a szolgáltatás
ely részeit hasz álja. Az ügyfelei ktől szár azó összesített felhasz álási adatok segítséget
nyújtanak számunkra abban, hogy javítsuk honlapunkat, mivel az adatokból megtudhatjuk, hogy a
ho lap külö öző területeit hogya hasz álják. A sütik e ol as ak adatokat a ere le ezéről, és
csak nagyon kis helyet foglalnak el. A legtöbb i ter et ö gésző auto atikusa fogadja a sütiket, de
Ö re dszeri t ódosíthatja a ö gészőt, hogy ezt egakadályozza. Ha szeret é, ter észetese
választhatja azt is, hogy nem fogadja, vagy törli, a számítógépén tárolt sütit. További információkat a
böngésző progra hasz álati utasításá a találhat.
4. A játék sorá kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és időtarta a
Érintett kifejezetten hozzájárul, hogy az alábbi adatait Szer ező a megjelölt célból korlátlan ideig
kezelj, illetve addig, amíg azok törlését az Érintett nem kéri.
Kifejezetten csak a játék a részt e ő személyekre vonatkozó adatkezelések:
Kezelt személyes adat
Név, e-mail cím, lakcím

Adatkezelés célja
 Nyereményjáték részt e ői ek regisztrálása
 Nyertes közzététele első és külső kiadványokban
 A
o atkozó jogsza ályi,
ala i t
első szá iteli,
adminisztratív és adózási követelményeknek, eljárásoknak és
előírások ak aló egfelelőség iztosítása.
 Az Érintett hozzájárulása esetén és az egyéb jogszabályi
előírások által
ege gedett mértékben az adatok
marketingcélú kezelése, felhasználása.

4. Az adatokat egis erő sze élyek köre
Az adatokat elsődlegese a Szer ező, illet e Szer ező első u katársai, az adatfeldolgozással
megbízott személyek jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére
nem adják át és csak az Adatkezelési nyilatkozatban meghatározott célokra használják, illetve
használhatják fel.
Ki ételt képez ek ez alól a yertesek adatai, a elyeket Szer ező yil á osságra hozhat.
5. Adatfeldolgozás
Szer ező a játék lebonyolítása céljából marketing céget, mint adatfeldolgozót vesz igénybe, amely a
főnyeremény kisorsolásában vesz részt.
Szer ező part erei ek ki álasztását alapos előkészítés előzte meg, és kötelesek a feladataik
teljesítése, a szolgáltatás nyújtása során tudomásukra jutott bizalmas adatokat a törvényes előírások
keretében, valamint az adatvédelmi szabványaink betartásával kezelni.
6. Adatbiztonság:
A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes
adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása egelőzésére.
7. Felhasz álói jogok és jogérvé yesítési lehetőségek
Tájékoztatáshoz való jog
Az Éri tett ár ikor jogosult tájékoztatást kér i a Szer ező által kezelt, rá vonatkozó személyes
adatokról.
Szer ező az Éri tett kérésére tájékoztatást ad a rá o atkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés
éljáról, jogalapjáról, időtarta áról, to á á arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg
adatait. Szer ező a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért
tájékoztatást.

Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szer ező
u katársához fordulhat az alá
egjelölt elérhetőségeke keresztül.
Név: Schmidt Mirjana
Elérhetőségek: e-mail: marketing@harkanyfurdo.hu, telefon: 06-72-580-881
Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni
az alább megjelölt elérhetőségek ala elyiké . Szer ező a kérele
eérkezésétől szá ított 3
munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem
vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat
Szer ező a szükséges időtarta ig egőrzi.
Éri tett kérheti to á á, adatai ak zárolását. A Szer ező zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt
kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapjá feltételezhető, hogy a törlés sértené az
Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, a eddig fe áll az az
adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
A helyes ítésről, a zárolásról és a törlésről az Éri tettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek
korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés ellőzhető, ha ez az adatkezelés
céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.
Ha Szer ező az Éri tett helyes ítés, zárolás agy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem
kézhez ételét kö ető 30 apo elül írás a közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem
elutasításának ténybeli és jogi indokait.
Az Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Szer ező a tiltakozást a kérele
benyújtásától szá ított legrö ide
idő
elül, de legfelje b 15 nap alatt megvizsgálja, annak
megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és dö téséről a kérel ezőt írás a tájékoztatja.
Az Éri tett a jogait az alá i elérhetőségeke gyakorolhatja:
Név: Harkányi Gyógyfürdő Zrt.
Levelezési cím: 7815 Harkány, Kossuth L. u. 7.
E-mail: marketing@harkanyfurdo.hu
Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján
• Bíróság előtt ér é yesítheti jogait, agy
• a Ne zeti Adat édel i és I for á iósza adság Hatósághoz (1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu ) fordulhat.
7. Egyéb rendelkezések
Szer ező a eki egadott sze élyes adatokat e elle őrzi. A egadott adatok egfelelősségéért
kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben
felelősséget állal azért, hogy a egadott e- ail í ről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.
A Szer ező fe ti eset e
i de tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő
személy személyazonosságának megállapítása céljából.

