ELSŐ SOPRONI SÖRVERSENY
Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok
A Heineken Hungária Zrt. a Játékhoz kapcsolódóan kizárólag a Játék lebonyolítása és a
kapcsolódó törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében, a beérkezett Kódok feltöltése,
illetve beküldése során rögzített adatokat (e-mail cím, telefonszám, nem, életkor, hozzájáruló
nyilatkozat, szöveges/ vagy video tartalmak), valamint a nyertesek esetében a Szervező által
fizetendő esetleges adókhoz, és más közterhekhez kapcsolódóan, illetve az értesítés és
kapcsolatfelvétel céljából begyűjtött adatokat kezeli.
A beérkezett adatok bizalmasak, azokat az adatfeldolgozást végző ACG Reklámügynökség Kft.
mint lebonyolító dolgozza fel. Az adatokat a Lebonyolítón kívül kizárólag az adatkezelő, vagyis
a Szervező kezeli.
Játékosok részvételükkel tudomásul veszik és elfogadják a Játék hivatalos játékszabályát és
adatvédelmi szabályzatát, valamint a következőket:
1. A Játékos a Játékban való részvétellel önkéntesen hozzájárul az adatai kezeléséhez.
2. A Játékos adatainak feldolgozását az ACG Reklámügynökség végzi.
3. A Szervező a Játékosok személyi adatait és személyes jellegű információit díjmentesen
használja fel a Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára.
4. A Szervező és a Lebonyolító minden további, a Játék során megszerzett személyes
adatot megsemmisítenek a Játék lezárását követően. Az adatok kizárólag ez irányú
kifejezett hozzájárulás esetén használhatók fel marketingcélokra.
5. A Játékos a nyeremény átvételével külön nyilatkozat nélkül és visszavonhatatlanul
vállalja a részvételt és együttműködést a Játékot népszerűsítő, illetve a róla készült
kép-, hang- vagy filmfelvétel a Szervező általi bármely reklámeszközön való használata
és megjelenítése során, alkalom és módbeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.
6. A Játékos engedélyezi az önkéntes módon általa megadott e-mail cím marketingcélú
felhasználását közvetlen üzletszerzési lista összeállítása és hírlevelek, illetve
reklámlevelek eljuttatása céljából a Heineken Hungária Sörgyárak Zrt. (székhely: 9400
Sopron, Vándor Sándor u. 1.,) számára, a gazdasági reklámtevékenység alapvető
feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-nak és a kutatás és
a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995.
évi CXIX. törvény közvetlen üzletszerzési célú adatkezelésre vonatkozó
rendelkezéseinek megfelelően. A Játék során megszerzett további személyes adatok
csak a Játék lebonyolításához használhatók fel és a Játék befejezését vagy a Játékos
adatkezelési hozzájárulásának visszavonását követően a Szervező megsemmisíti
azokat.
Jelen Játék adatkezelője a Szervező, adatfeldolgozója az ACG Reklámügynökség.
Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik
személynek nem átadhatóak, kivéve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelően történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a
jogorvoslati lehetőség szabályait az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) valamint az
Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet”)
továbbiakban GDPR tartalmazza, amely szerint a Játékos kérheti személyes adatainak
helyesbítését, törlését, valamint azok kezeléséről szóló tájékoztatást, továbbá jogorvoslatért
bírósághoz fordulhat. Azok a Játékosok, akik töröltetni kívánják adataikat az adatbázisból, ezt
a Játék ideje alatt bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, valamint ingyenesen kérhetik egy
a Játék által kódbeküldéskor kapott e-mailben található leiratkozó linkre kattintva.
A Szervező garantálja, hogy a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló Info.tv. és a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és
lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben foglalt valamennyi
kötelezettségnek eleget tesz.
A Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Szervező a
tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legkésőbb 30 napon belül megvizsgálja, annak
megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és a döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék időtartama alatt az adatainak törlése a Játékból való
kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos
részvételét.
A Játékos az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság
előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.
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