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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
„Agrokaland” játék használatához és nyereményjátékban való részvételhez

1. Miről olvashatsz ebben a tájékoztatóban…
A tájékoztatóban megtalálsz minden lényeges információt arról, hogyan kezeljük az adataidat,
és milyen lehetőségeid vannak, ha elégedetlen vagy ennek a módjával. Az a célunk, hogy
érthetően, és átláthatóan megmutassuk, milyen adataidat kezeljük, és miért.

2. Ki kezeli az adataidat
Teljes név:

Szent István Egyetem

Adatkezelő képviselője:

Magyar Ferenc kancellár, Dr. Palkovics László rektor

E-mail címe:

adatvedelem@szie.hu

Telefonszáma:

28 / 522 000

Honlapja:

www.szie.hu

Székhelye:

2100 Gödöllő, Páter Károly u.1.

Levelezési címe:

2103 Gödöllő, Pf. 303

Adatvédelmi tisztviselő:

Gyarmati Gábor

Adatvédelmi tisztviselő email címe:

dpo@szie.hu

3. Ki az érintett?
Az érintett Te vagy, aki részt veszel ebben a játékban, megadod az adataidat, válaszolsz a
kérdésekre.

4. Milyen jogszabályokra hivatkozunk
A játékban való részvételed során megadott személyes adataid (pl. emailcím) kezelésére az
alábbi jogszabályok vonatkoznak:
✓ AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016.
április 27.) 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 Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
✓ a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény.
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5. A játék használatához ezekre az adataidra van szükségünk
milyen adatra van
szükségünk?

A neved

A postacímed

Az e-mail címed

A telefonszámod
A Facebook-profilod

Lakcímed

miért van rá szükségünk?
Szeretnénk tudni, hogy ki
játszik, illetve, ha nyertes
vagy, a kötelező
nyilvántartások vezetéséhez
szükséges nekünk.
Postai úton küldjük ki a
nyereményedet, ha azt
szeretnéd, ezért csak
postázás esetén kell
megadnod.
Ezen az e-mail címen fogjuk
Veled felvenni a kapcsolatot
a nyeremény miatt, illetve
amennyiben hozzájárulsz,
értesítünk a játék
változásairól, a Hello
Modern Agrárium Program
Ezen a telefonszámon fogjuk
Veled felvenni a kapcsolatot
Szeretnénk tudni, hogy az a
személy játszik, aki
regisztrált
Ha nyertes vagy, akkor ez az
az adat a kötelező
nyilvántartások vezetéséhez
szükséges nekünk.

mi alapján kezeljük az
adatodat?
A Te önkéntes
hozzájárulásod alapján, ha
nyertél a játékon, akkor az
adózási jogszabályok miatt a
hozzájárulásodtól
függetlenül tárolnunk kell az
adatokat.
A Te önkéntes
hozzájárulásod alapján

A Te önkéntes
hozzájárulásod alapján

A Te önkéntes
hozzájárulásod alapján
A Te önkéntes
hozzájárulásod alapján
Ha nyertél a játékon, akkor
az adózási jogszabályoknak
megfelelően kötelesek
vagyunk tárolni az adataidat.

Nagyon fontos, hogy a játékot csak akkor használhatod – éppen a Te védelmedben -, ha elmúltál
már 16 éves, és ezért teljesen önállóan eldöntheted, hogy kinek és miért adod meg az adataidat.
A személyes adataid védelméhez való jog egy fontos alapjogod, és mi ezt tiszteletben tartjuk,
ezért a kezelésükhöz a hozzájárulásodra van szükségünk.
A játék az AgroKaland Facebook oldalához és az ott üzemelő chatbothoz kötött – a chatbot
teszi fel a megválaszolandó kérdéseket, és „adja” a tokeneket a játékhoz -, ezért mindenképpen
szükséges, hogy a Facebook profiloddal regisztrálj, ennek hiányában technikai okok miatt nem
tudsz részt venni a játékban.
A játékhoz megadott postacímre és telefonszámra csak a nyereményed megküldéséhez van
szükségünk, azt más célra nem használjuk fel, és nem tároljuk, a sikeres kézbesítést követően
követően haladéktalanul töröljük azokat.
2

Adatkezelési tájékoztató

2018. november 22.

Az email címed megadásával hozzájárulsz ahhoz, hogy értesítsünk a Hello Modern Agrárium
soron következő rendezvényeiről, ahol személyesen is kipróbálhatod a játékot, illetve a játékkal
kapcsolatos hírekről, új fordulókról.
Az önkéntesen megadott adatok kezelésénél visszavonhatod a hozzájárulásodat, ekkor az
adataidat a 8. pontnak megfelelően töröljük.
Ha nyertél a játékon, akkor hozzájárulásod esetén a nevedet és a település nevét, ahol élsz,
szeretnénk közzétenni.
A személyes adatok törlése nem érinti a statisztikai célú, személyes adatot nem tartalmazó
adatgyűjtést, pl. a játékosok számát, rendezvényen megjelent látogatók létszámát, ezeket név
nélkül továbbra is tárolni fogjuk.

6. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések
6.1.

Az adatokhoz való hozzáférés

A megadott személyes adataidat a játék lebonyolítója, a REON Digital Kft. adatfeldolgozói
minőségben kezeli. Ez azt jelenti, hogy az utasításaink szerint biztosítja az agrokaland.hu oldal
tárhelyét, a karbantartást, frissíti a játékot a bejelentett hibák alapján, és lebonyolítja a
nyereményjátékot is, tehát kisorsolja a nyerteket, felveszi velük a kapcsolatot, és átadja a
nyereményeket.
Az adatokat a Szent István Egyetem által üzemeltetett tárhelyen és az Egyetem saját szerverein,
a papír alapú adatokat, nyilvántartásokat, sorsolási jegyzőkönyveket az Egyetem irattárában
őrizzük.
A nyertes nevét és postacímét – postai kézbesítés esetén – átadjuk a csomagküldő
szolgáltatónak, aki a saját adatvédelmi szabályzata alapján kezeli azokat egészen a sikeres
kézbesítésig.
Ha feliratkoztál a hírlevelünkre, és megadtad az email címedet, a nevedet és email címedet a
Hello Modern Agrárium programban részt vevő szervezetek (Szegedi Tudományegyetem,
Kaposvári Egyetem és Szent István Egyetem) közösen kezelik a kampány rendezvényei és a
játékkal kapcsolatos érdekességek, tájékoztatók kiküldése céljából.
A megadott személyes adatokat hatósági megkeresés esetén át kell adnunk az ellenőrző
hatóságoknak, mindaddig, amíg azok rendelkezésre állnak.

Az adatkezelésben közreműködik tehát:
1. Reon Digital Kft. (1134 Budapest, Lehel utca 4/c I. em. 1., info@reon.hu)
2. Facebook
3. Magyar Posta ZRt.
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Adatbiztonsági intézkedések

Az Egyetem a megadott személyes adatokat a játék során elektronikusan gyűjti és az Egyetem
által üzemeltett tárhelyen és szervereken tárolja, majd a hírlevél feliratkozáson és a nyertesek
adatain kívül a játék lezárását követően megsemmisíti.
Az Egyetem megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adataidat védjük
többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

7. Milyen jogaid vannak az adatkezelés során?
A GDPR alapján a személyes adataiddal kapcsolatban az alábbi jogok illetnek meg:
✓
✓
✓
✓

tájékoztatáshoz való jog,
helyesbítéshez való jog
tiltakozáshoz való jog,
törléshez való jog.

Nézzük ezeket egy kicsit részletesebben:
Kérhetsz TÁJÉKOZTATÁST arról a 2. pontban megadott e-mailcímen, postacímen vagy
személyesen, hogy milyen adatodat kezeljük, milyen céllal, meddig, mi hatalmazott fel rá
(például Te vagy jogszabály...stb.), vagy hogy kinek továbbítottuk, kit vontunk be az
adatkezelésbe. Arra törekszünk, hogy szükségtelen várakozás nélkül megkapd a választ a
kérdéseidre. Erre legfeljebb 25 napunk van. Telefonon személyes adataiddal kapcsolatban a Te
védelmedben nem tudunk tájékoztatást adni, mert nem tudjuk teljes bizonyossággal azonosítani
a hívót.
Ha elírtunk valamit, vagy idő közben változtak az adataid, akkor mindenképpen kérd az adataid
HELYESBÍTÉSÉT. Ez nekünk is hatalmas segítség, így haladéktalanul módosítani fogjuk a
hibás vagy megváltozott adatokat.
Mindenképpen TILTAKOZZ az adatkezelésünk ellen, ha úgy érzed, hogy Te biztosan nem
adtál felhatalmazást erre, és valami tévedés történhetett, vagy mi hibáztunk.
És természetesen kérheted az adataid TÖRLÉSÉT, amit haladéktalanul, de legkésőbb 25 napon
belül megteszünk. Ehhez ugyanúgy szükségünk van arra, hogy azonosítsd magad, de
semmiképpen nem tartóztatunk, ha nem szeretnéd nálunk tudni az email címedet. Nem tudjuk
törölni azokat az adataidat, amelyek tárolására jogszabály kötelez. Ilyenek a nyertesek adatai,
amiket a nyeremény átadását követően 8 évig őriznünk kell.

8. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek
Ha úgy érzed, hogy gond volt az Egyetem adatkezelésével, kérünk, hogy elsőként jelezd az
Egyetem adatvédelmi tisztviselőjének (dpo@szie.hu) a problémát, hogy azonnal megoldást
tudjunk találni, és kizárjuk, hogy ez a jövőben is előfordulhasson. Vagy írj az
adatvedelem@szie.hu email címre.
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Ha mégsem sikerült, vagy nem vagy elégedett a megoldási javaslatainkkal, akkor a lakóhelyed
szerint illetékes bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
(a továbbiakban: Hatóság) vizsgálatot kezdeményezhetsz arra hivatkozással, hogy személyes
adatok kezelésével kapcsolatos jogaid gyakorlása vonatkozásában jogsérelem ért, vagy annak
közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, ha
a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkerested az Egyetemet a Tájékoztató
5. pontjában megjelölt jogaid gyakorlásával kapcsolatban.
A Hatóság elérhetősége:
posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
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