ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Köszönjük, hogy érdeklődik a „Csúcsformába hozzuk a kerti géped!” Nyereményjátékunk iránt!
Az Ön bizalma kiemelt fontosságú a számunkra, ezért különös figyelmet fordítunk a Játékosok
személyes adatainak védelmére. Ennek megfelelően a Játékosokat az alábbi adatvédelmi
tájékoztatóban informáljuk az „Csúcsformába hozzuk a kerti géped!” Nyereményjáték kapcsolatos
adatkezelési gyakorlatunkról.
Az adatvédelmi tájékoztató elkészítésekor különös figyelemmel voltunk az Európai Parlament és a
Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban úgyis mint: GDPR), az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Info tv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban:
Ptk.) rendelkezéseire.
Adatkezelő és elérhetősége: Andreas Stihl Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (a
továbbiakban úgyis, mint „Adatkezelő”)
(székhely: 2051 Biatorbágy-Budapark, Paul Hartmann u. 4.; cégjegyzékszám: 13-09-091209)
Tel.: +3623505700
Email: info@stihl.hu
Adatfeldolgozó és elérhetősége: Clair & Curtis Communication Tanácsadó Korlátolt Felelősségű
Társaság (a továbbiakban: „Adatfeldolgozó”)
(székhely: 1024 Budapest, Retek utca 21-27. magasfsz., cégjegyzékszám: 01-09-882705)
Telefon: info@clairandcurtis.com
E-mail: +36 1 450 1400
Jelen adatvédelmi tájékoztató a „Csúcsformába hozzuk a kerti géped!” Nyereményjátékban (a
továbbiakban úgyis, mint „Nyereményjáték”, „Promóció”) való résztvevő játékosok személyes
adatainak kezelésére vonatkozik.
1. Azzal, hogy Ön elküldte a Játékszabályzat szerinti www.stihlnemzedekek.hu/nyeremenyjatek
honlapon (továbbiakban úgyis, mint Honlap) található Kérdőívet, előzetes és önkéntes hozzájárulását
adta személyes adatainak a Nyereményjáték céljából történő kezeléséhez. (Az adatkezelés jogalapja:
érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) a) pontja). Az adatkezelés célja: Nyereménysorsolás.)
Tájékoztatjuk, hogy a beérkezett elektronikus levelek (email) címe alapján, közjegyző jelenlétében
sorsoljuk véletlenszerűen a nyertest. A beérkezett elektronikus leveleket a sorsolást és a nyertes
kihirdetését követő 30 napon belül töröljük.
Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Nyereménysorsolás lebonyolítása és a nyertes véletlenszerű
kiválasztása, a nyertes Játékszabályzat feltételeinek való
megfelelésének ellenőrzése
GDPR 6. cikk (1) bek. a) és Info tv. 5. § (1) bek. a) (érintetti
hozzájárulás)

Kezelt adatok
Adatkezelés tartama

Közös adatkezelés
Adattovábbítás
Adatmegismerés

Harmadik országok
Adatfeldolgozó

elektronikus levelező cím (email-cím), elektronikus levelezőben
megadott név
nyertesek esetén a jogszabályok szerint és a szolgáltatáshoz
kapcsolódó igények érvényesíthetőségének lejártáig és/vagy
elévüléséig, de legfeljebb 5 (öt) évig; egyéb esetben a sorsolást és a
nyertes kihirdetését követő 30 napig
nincs
nincs
az adatkezelés időtartama alatt a személyes adatokat az Adatkezelők
munkatársai, feladatuk ellátásához szükséges ideig és mértékben
ismerhetik meg
az Adatkezelők harmadik országbeli címzettek és/vagy nemzetközi
szervezetek részére a személyes adatokat nem továbbítják
Adatkezelő Adatfeldolgozója a Nyereményjáték lebonyolításában is
részt vevő Clair & Curtis Communication Kft.

2. Azzal, hogy Ön elküldte a Játékszabályzat szerint kitöltendő Kérdőívet, előzetes és önkéntes
hozzájárulását adta személyes adatainak kapcsolatfelvétel céljából történő kezeléséhez (Az
adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) a) pontja). Az adatkezelés célja:
Nyereménysorsolás céljából történő kapcsolatfelvétel). Amennyiben a véletlenszerű sorsoláson Ön az
egyik nyertes, úgy az Ön által küldött elektronikus levél (email) címén felvesszük Önnel a kapcsolatot,
és a nyeremény átvételéhez szükséges további személyes adatokat kérünk be Öntől. A bekért
személyes adatok között elkérjük Öntől az adóazonosító jelét is, amelyet a hatályos
adójogszabályokban – így különösen, de nem kizárólagosan a személyi jövedelemadóról szóló 1995.
évi CXVII. törvény 70. § (2) bekezdésében – foglalt kötelezettségünk teljesítése érdekében jogszabályi
megfelelés céljából kezeljük (Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése (GDPR. 6. cikk (1)
c) pontja). Az adatkezelés célja: Jogszabályi megfelelés). Ön a kapcsolatfelvétel során megadott
adatokat önkéntesen és előzetes hozzájárulásával adja nekünk a nyereményének eljuttatása céljából.
(Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) a) pontja). Az adatkezelés célja:
Nyeremény eljuttatása.) A nyeremény eljuttatása és kézhezvétele után az Ön, mint nyertes adatait az
adójogi vonatkozású nyilvántartási kötelezettség lejártáig, valamint a nyereményhez kapcsolódó jogi
igények lejártáig illetőleg elévüléséig, de legfeljebb 5 (öt) évig őrizzük meg.
Amennyiben nem kívánja megadni adószámát és/vagy a kapcsolatfelvétel során a nyeremény
eljuttatása céljából bekért egyéb adatait, úgy a GDPR 13. cikk (2) bekezdése e) pontjának megfelelően
tájékoztatjuk, hogy a nyereményt nem áll módunkban átadni. Amennyiben a kapcsolat-felvételi
megkeresésünkre 72 órán belül nem válaszol és/vagy a bekért adatokat hiánytalanul meg nem adja,
úgy a GDPR 13. cikk (2) bekezdése e) pontjának megfelelően tájékoztatjuk, hogy a nyereményt nem áll
módunkban átadni. Ezekben az esetben újabb nyertest sorsolunk, az Ön személyes adatait pedig a
sorsolást és a nyertes kihirdetését követő 30 napon belül töröljük.
Adatkezelés célja

Nyereménysorsolás lebonyolítása és a nyertes véletlenszerű
kiválasztása után a nyertes értesítése, nyertessel való
kapcsolatfelvétel, a nyeremény eljuttatásához kapcsolódó jogszabályi
feltételek biztosítása, jogszabályi megfelelés

Adatkezelés jogalapja

Kezelt adatok

Adatkezelés tartama

Közös adatkezelés
Adattovábbítás
Adatmegismerés

Harmadik országok
Adatfeldolgozó

GDPR 6. cikk (1) bek. a) és Info tv. 5. § (1) bek. a) (érintetti
hozzájárulás); GDPR 6. cikk (1) bek. c) és Info tv. 5. § (1) bek. a)
(jogszabályi felhatalmazás)
elektronikus levelező cím (email-cím), elektronikus levelezőben
megadott név, nyertes neve, nyertes levelezési címe, nyertes
adóazonosító jele, egyéb önkéntesen megadott adatok
nyertesek esetén a jogszabályok szerint és a szolgáltatáshoz
kapcsolódó igények érvényesíthetőségének lejártáig és/vagy
elévüléséig, de legfeljebb 5 (öt) évig; egyéb esetben a sorsolást és a
nyertes kihirdetését követő 30 napig
nincs
nincs, hatósági ellenőrzés esetén a jogszabályok szerinti
nyilvántartások bemutatására sor kerülhet
az adatkezelés időtartama alatt a személyes adatokat az Adatkezelők
munkatársai, feladatuk ellátásához szükséges ideig és mértékben
ismerhetik meg
az Adatkezelők harmadik országbeli címzettek és/vagy nemzetközi
szervezetek részére a személyes adatokat nem továbbítják
Adatkezelő Adatfeldolgozója a Nyereményjáték lebonyolításában is
részt vevő Clair & Curtis Communication Kft.

3. Azzal, hogy Ön elküldte a Játékszabályzat szerint kitöltendő Kérdőívet, előzetes és önkéntes
hozzájárulását adta ahhoz, hogy az Ön nyertessége esetén a nevét a www.stihlnemzedekek.hu
honlapon promóciós és tájékoztatási célból közzétegyük és nyilvánosságra hozzuk (Az adatkezelés
jogalapja: érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) a) pontja). Az adatkezelés célja:
Nyereménysorsolásról és a nyertesről való tájékoztatás). A GDPR 13. cikk (2) bekezdése e) pontjának
megfelelően tájékoztatjuk, hogy a nyeremény átvételének a feltétele a fenti hozzájárulás.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy a Nyereményjáték interaktív és közönség-közeli lebonyolítása, valamint a
Nyereménysorsolás átláthatóságának biztosítása Adatkezelő jogos érdeke, amely célok megvalósulása
és érvényre juttatása azzal teljesül, ha a szerencsés nyerteseknek a nyertességüket igazoló nevét
közzétesszük Társaságunk honlapján. Tájékoztatjuk tehát, hogy az Ön nyertessége esetén az Ön
nevének nyilvánosságra hozatala Társaságunk jogos érdeke is, és az Ön fenti hozzájárulásán felül
másodlagos jogalapként a kapcsolódó adatkezelést –a név, mint személyes adat honlapunkon való
megosztását – az Adatkezelő jogos érdekére alapítjuk. (Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő jogos
érdeke (GDPR. 6. cikk (1) f) pontja). Az adatkezelés célja: Nyereménysorsolásról és a nyertesről
tájékoztatás való tájékoztatás, a Nyereménysorsolás átláthatóságának biztosítása). Tájékoztatjuk, hogy
kizárólag a nyertes nevét, csak a fenti célból és fenti jogalapokon, kizárólag Társaságunk honlapján
tesszük közzé. Az adatkezelés tartama önkéntes hozzájárulás esetén a hozzájárulás visszavonásáig tart;
jogos érdekre alapított adatkezelés esetén a Játékfelhívás és a Fődíj sorsolását követő 90 (kilencven)
napig.
ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT
Tárgya:

TÁJÉKOZTATÁSI, PROMÓCIÓS, NÉPSZERŰSÍTÉSI ÉS ÁTLÁTHATÓSÁGI CÉLBÓL
TÖRTÉNŐ NÉVMEGOSZTÁS A TÁRSASÁG HONLAPJÁN

Érintettek:

Az Adatkezelő a Nyereménysorsolás során és ideje alatt a
nyertesek nevét nyilvánosságra hozza a honlapján.
A Nyereményjáték nyertesei

Adatkezelő:

Andreas Stihl Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Adatkezelő jogos érdeke:

Az Adatkezelő érdekében áll a Nyereményjáték népszerűsítése, a
nyeremények átadásáról való tájékoztatás nyújtása, a STIHL
termékek reklámozása, és az e körben rendezett Nyereményjáték
során a sorsolások átláthatóságának biztosítása, amelynek
érvényre juttatása érdekében a nyertesek – nyereményük
átvételének feltételeként és az erről szóló előzetes tájékoztatás
megadásával –nevét nyilvánosságra hozza a honlapján.

Érintettek jogos érdeke:

A magánszféra védelméhez való jog és a képmáshoz való jog

Mérlegelés:

A Társaság értékes nyereményeket ajánlott fel szolgáltatásainak
értékelése, valamint népszerűsítése céljából, és a mindenki
számára ismert feltételek teljesítésével bárki megnyerheti
azokat. Ennek megfelelően a Társaság egyik legfontosabb
feladata, hogy a feltételek teljesítése esetén mindenki
ténylegesen ugyanakkora eséllyel induljon a nyereményekért,
amely átláthatóságot követel meg. A kampány jelentős része a
www.stihlnemzedekek.hu weboldal felületein valósul meg – a
hírekről a résztvevők nevezett felületen tájékozódhatnak, így az
átláthatóság biztosításának is egyazon platformon kell
megvalósulnia. Az átláthatóság biztosítása érdekében szükséges
a név nyilvánosságra hozatala a nyertesek vonatkozásában.
E célokat más eszközökkel és más módon nem, vagy nem
ésszerűen és nem életszerűen, kizárólag a tényleges cél
feladásával lehetne biztosítani.
Kizárólag a nyertesek nevei kerülnek
adattakarékosság elvével is összhangban.

megosztásra,

az

A nyertesek nevei kizárólag a Társaság honlapján, egy
alkalommal, a sorsolás és a nyeremény nyertes részére történő
átadásának tényét igazolandóan kerülnek megosztásra, más
felhasználás és adatkezelés a felvételek vonatkozásában nem
valósul meg.
Fentiek fényében megállapítható, hogy az Adatkezelők jogos
érdeke, amelyet az adattakarékosság és a célhoz elvének
feltétlen érvényesülésével valósítanak meg, elsőbbséget élvez az
érintettek kapcsolódó érdekeivel, jogaival és szabadságaival
szemben.

Tájékoztatás:
Egyéb:

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja
Kezelt adatok
Adatkezelés tartama

Közös adatkezelés
Adattovábbítás
Adatmegismerés

Harmadik országok
Adatfeldolgozó

Az adatkezelésről az érintetteket Adatvédelmi Tájékoztató
tájékoztatja, amelynek része jelen érdekmérlegelési teszt is.
Az Adatkezelők biztosítják az érintettek részére a fenti
adatkezelés vonatkozásában a tiltakozáshoz való jogot.

Nyereményjáték népszerűsítése, a nyeremények átadásáról való
tájékoztatás nyújtása, a STIHL termékek reklámozása és
népszerűsítése, átláthatóság biztosítása, Nyereménysorsolásról és a
nyertesről való tájékoztatás
GDPR 6. cikk (1) bek. a) és Info tv. 5. § (1) bek. a) (érintetti
hozzájárulás); GDPR 6. cikk (1) bek. f) (adatkezelő jogos érdeke)
nyertes neve
önkéntes hozzájárulás esetén a hozzájárulás visszavonásáig; jogos
érdekre alapított adatkezelés esetén a Fődíj sorsolását követő 90
(kilencven) napig
nincs
nincs
az adatkezelés időtartama alatt a személyes adatokat az Adatkezelők
munkatársai, feladatuk ellátásához szükséges ideig és mértékben
ismerhetik meg; a nyilvánosságra hozatal során az Adatkezelő
honlapját látogatók ismerhetik meg
az Adatkezelők harmadik országbeli címzettek és/vagy nemzetközi
szervezetek részére a személyes adatokat nem továbbítják
Adatkezelő Adatfeldolgozója a Nyereményjáték lebonyolításában is
részt vevő Clair & Curtis Communication Kft.

4. Tájékoztatjuk, hogy Honlapunk felkeresése során biztonsági okokból rögzítjük az Ön
termináleszközének IP-címét, operációs rendszerét és szoftverkörnyezetét, böngészőjét, a látogatás
idejét, valamint a felkeresett oldalakat. A hálózati-, szerver-, és adatbiztonság mellett az online
szolgáltatások optimalizálása és fejlesztése érdekében kerül sor ezen adatok rögzítésére. Ennek
megfelelően az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdése f) pontjára, valamint az Info tv. 6.
§ (1) bekezdése b) pontjára alapozzuk.
5. Ha érintettként gyakorolni kívánja a GDPR és az Info tv. értelmében az érintetteket megillető jogokat,
kérem forduljon hozzánk vagy adatvédelmi tisztviselőnkhöz. Az érintetteket az alábbi jogok illetik meg:
i.Az adatfeldolgozásra vonatkozó információkhoz és a feldolgozott adatokhoz való jog
(hozzáférési jog, GDPR 15. cikk),
ii.Pontatlan adatok helyesbítéséhez vagy a hiányos adatok kiegészítéséhez való jog
(helyesbítéshez való jog, GDPR 16. cikk),
iii.A személyes adatok törlésének kéréséhez való jog, illetve – amennyiben a személyes adatokat
nyilvánosságra hozták – annak a joga, hogy az adatokat kezelő más adatkezelőket a törlésre
irányuló kérésről tájékoztassák (törléshez való jog, GDPR 17. cikk),
iv.Az adatkezelés vagy adatfeldolgozás korlátozásának kéréséhez való jog (az adatkezelés
korlátozásához való jog, GDPR 18. cikk),

v.Annak joga, hogy az érintett a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt,
géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá hogy kérje ezeknek az adatoknak egy másik
adatkezelőhöz történő továbbítását (az adathordozhatósághoz való jog, GDPR 20. cikk),
vi.Az adatkezelés vagy az adatfeldolgozás elleni tiltakozás joga az adatkezelés vagy az
adatfeldolgozás leállítása érdekében (tiltakozáshoz való jog, GDPR 21. cikk),
vii.Az Ön által adott hozzájárulás tetszőleges visszavonásának joga az Ön hozzájárulása alapján
folytatott adatkezelés vagy adatfeldolgozás leállítása érdekében. A hozzájárulás visszavonása a
visszavonást megelőzően folytatott adatkezelés vagy adatfeldolgozás törvényességét nem érinti
(a hozzájárulás visszavonásának joga, GDPR 7. cikk).
viii.A felügyeleti hatóságnál történő panasztétel joga, amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy az
adatkezelés vagy adatfeldolgozás a GDPR rendelkezéseibe ütközik (a felügyeleti hatóságnál
történő panasztételhez való jog, GDPR 77. cikk).
Amennyiben panasszal kíván élni, úgy a felügyeleti hatósághoz az alábbi elérhetőségeken
fordulhat:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
Levelezési cím: 1363 Budapest, Postafiók: 9.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Tájékoztatjuk, hogy tizenhatodik életévét be nem töltött személy a Nyereményjátékban csak törvényes
képviselőjének jognyilatkozataival vehet részt.
Tájékoztatjuk, hogy adatkezelésünk során a személyes adatokat mindig valós célból, jogszerűen és
valós jogalappal, a jogszabályi előírásoknak megfelelően, az adatvédelem és adatbiztonság
követelményeit mindenkor betartva, az adatvédelmi alapelveket – így különösen, de nem
kizárólagosan a célhoz kötöttség és adattakarékosság elveit – mindenkor érvényre juttatva, az
érintettek jogaira vonatkozó tájékoztatás mindenkori megadásával kezeljük.

Budapest, 2021. 03. 05.

