II. sz. melléklet
Adatvédelmi tájékoztató
Nyereményjáték szervezése kapcsán
A Magyar Elektrotechnikai Egyesület (székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út
5. III. em., nyilvántartási szám: 01-02-0000390, adószám: 19815754-2-42,
telefonszám: 06-1-353-0117, e-mail: mee@mee.hu, fax: 06-1-353-4069, önállóan
képviseli: Günthner Attila irodavezető), mint adatkezelő fontosnak tartja
ügyfelei és minden egyéb érintett természetes személy (továbbiakban:
érintettek) adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és
érvényre juttatását, ezért ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy tiszteletben
tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, és adatkezelése során a magyar
hatályos jog anyagi és eljárásjogi szabályai, a mindenkor hatályos Belső
Adatvédelmi Szabályzat, valamint egyéb más belső szabályzatok értelmében
jár el.
Rövid áttekintés az adatkezelésről:
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Az adatkezelés részletes bemutatása:
1. Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben
részletezett adataik megadásával nyereményjátékon vegyenek részt az
adott nyereményjátékra vonatkozó szabályok alapján. Az aktuális
nyereményjáték(ok) és a vonatkozó játékszabály(ok), feltételek az
Adatkezelőnél elérhetőek.
Mi az adatkezelés jogalapja?
2. A nyereményjátékban történő részvétel önkéntes hozzájáruláson alapul.
Kik az érintettek?
3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által
szervezett nyereményjátékon adatainak megadásával részt kíván venni.
Melyek az adatkezelés során kezelt adatok körei és céljai?

4. A kezelt adatok köre és céljai nyereményjátékonként változnak, de
kizárólag a legszükségesebbek kerülnek felhasználásra kezelésre, betartva
a fokozatosság elvét, tehát a jelentkezéshez nem szükséges minden adat
megadása.
a. Tipikusan a következő adatok kezelése történik a nyereményjátékra
történő jelentkezés kapcsán:
(közösségi oldalon található)név*

azonosításhoz/sorsoláshoz

b. Tipikusan a következő adatok kezelése történik a nyeremény
átadásához:
cím
telefonszám*
e-mail cím*

kapcsolattartáshoz/kipostázáshoz
nyeremény kiszállításához kerül felhasználásra
kapcsolattartáshoz
kapcsolattartáshoz

Mi az adatkezelés célja?
5. Az adatkezelés célja a részvétel lehetővé tétele, az érintettek azonosítása,
valamint a kapcsolattartás.
Hogyan történik az adatkezelés?
6. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
a. Az érintett – a nyereményjáték szabályai szerint – adatainak
megadásával jelentkezhet a nyereményjátékra.
b. Adatkezelő a nyereményjáték szabályai szerint elektronikusan
és/vagy papír alapon rögzíti az adatokat és végrehajtja a sorsolást.
c. Adatkezelő a nyerteseket a megadott elérhetőségeiken kiértesíti.
d. Adatkezelő az adott játékszabály szerint, a nyertesek neveit a
weboldalon elérhetővé teheti más érintettek, valamint harmadik
személyek számára, ezért felhívja az érintettek figyelmét, hogy ennek
tudatában mérlegeljék a nyereményjátékon történő részvétel
lehetőségét.
e. Amennyiben a nyereményjáték feltételei azt meghatározzák, az
Adatkezelő az érintettek játékhoz (játékban történő részvételhez)
(közösségi oldalon) feltöltött képeit nyilvánosságra hozhatja, teljesen
ingyenesen. Ebben az esetben az érintett hozzájárulásával készült
felvételek adatkezelését megfelelően kell alkalmazni.
f. Ha az érintett személyesen veszi át a nyereményt, úgy az
időpontegyeztetéssel járhat, amelyre a vonatkozó adatkezelést kell
alkalmazni.
Meddig tart az adatkezelés?

7. Adatkezelés időtartama:
a. jelentkezés
kapcsán
kezelt
adatok
vonatkozásában
cél
megvalósulásáig (sorsolásig), de legfeljebb a sorsolást követő 6
hónapig;
b. nyeremény átadása kapcsán kezelt adatok vonatkozásában a
jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart,
vagy ha bizonylatot támaszt alá, úgy 8 évig.
Mi az adatkezelés módja?
8. Az adatkezelés módja:
a. jelentkezés elektronikusan/papír alapon, manuálisan
b. sorsolás/eredményhirdetés automatizáltan, vagy manuálisan
(függően az adott sorsolás típusától, lásd a nyereményjáték
szabályzatban)
Honnan vannak az adatok?
9. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
Történik adatközlés harmadik fél számára?
10. Adatközlés: adatfeldolgozót vesz igénybe az Adatkezelő, aki felé az
adatok az érintettek által (és nem az Adatkezelő által) kerülnek közlésre
azáltal, hogy a feltöltött selfiket #miapalya hashtag-gel látják el.
Adatfeldolgozó a https://slidesome.com/slideshows üzemeltetője, akinek
feladata hashtaggel ellátott képek LED falon történő megjelenítése.
Adatfeldolgozó továbbá a facebook.com és instagram.com üzemeltetője
is, akik platformot nyújtanak a nyereményjátékhoz.
Hogyan biztosítja az adatok védelmét az Adatkezelő?
11. Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében
megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat
az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és
titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az
alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás
ellen.
Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő a Belső
Adatvédelmi Szabályzattól és jelen Tájékoztatótól tartalmilag és formailag
elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is)
gondoskodik.

Adatkezelő
az
adatok
biztonságát
szolgáló
intézkedések
meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika
mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül
azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét
biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.
Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében
gondoskodik különösen:
 A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről,
ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai
védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
 Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító
intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a
másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés,
biztonsági mentés);
 Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
 Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai
védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi
kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében
bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás,
tűzvédelem).
Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás?
12. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: automatizált döntéshozatal
(sorsolás, eredménymegállapítás) történhet, de profilalkotás soha nem
történik.
13. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet
arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem
szolgáltatja, úgy az Adatkezelő az adatkezelést megtagadja.
Milyen jogaim vannak?
14. Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679
Rendelete alapján az érintett jogai a következők: a tájékoztatás joga, a
helyesbítés joga, a törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, az
adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog,
bírósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás joga.
Hol és hogyan kérhetek részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről,
továbbításáról, valamint hol és hogyan élhetek jogaimmal?
15. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás
kérésüket, valamint egyéb jogaik gyakorlását – ha azt jogszabály ki nem
zárja – a mee@mee.hu e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre

küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a
beérkezéstől számított legrövidebb időn, de maximum 15 napon belül
megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a
nyilatkozatban, a Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak
alapján. Amennyiben együttes, közös adatkezelés történik, úgy az érintett
bármely adatkezelőnél élhet jogaival.
Hova fordulhatok az önrendelkezési jog megsértése esetén?
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással,
elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak
megsértése esetén:
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
E-mail: info@nmhh.hu
Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság
az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban
foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.
Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes
kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az
érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől
sérelemdíjat követelhet.
Egyéb információk
A GDPR 30. cikk. 1. bek. d) pontja szerinti információ: Személyes adatok
feldolgozását alapvetően az Adatkezelő látja el, vagy ha a feladatot kiszervezi,
úgy abban az esetben azt a Belső Adatvédelmi Szabályzat I. sz. mellékletében
meghatározott adatfeldolgozó(k) látja/látják el. Ebben az esetben az
adatfeldolgozók felé ad át adatot az Adatkezelő és felel az adatfeldolgozók
tevékenységéért.
A GDPR 30. cikk. 1. bek. g) pontja szerinti információ: Adatkezelő gondoskodik
az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és

szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek
az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre
juttatásához szükségesek.

