Adatkezelési tájékoztató a Félegyházi Pékség Kft-nek a ”Sütizz, és bízva
bízzál!” nyereményjátékában résztvevők adatainak kezelésével kapcsolatos
adatkezeléseiről
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 szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679
RENDELETE
(a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő
intézkedéseket hozzon annak érdekében, hogy az Érintett részére a személyes adatok
kezelésére vonatkozóan, az adatkezelést megelőzően minden egyes tájékoztatást tömör,
átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően
megfogalmazva nyújtson, továbbá hogy az Adatkezelő segítse elő az Érintett jogainak a
gyakorlását.
Az Érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja.
Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.
Jelen tájékoztató a Piknikségekben kifüggesztésre kerül, valamint Adatkezelő
www.felegyhazipekseg.com weboldalán is elolvasható.

https://

1. Adatkezelő:
Név: Félegyházi Pékség Kft.
Székhely: Kiskunfélegyháza, Szegedi út 77.
Postacím: 6100 Kiskunfélegyháza, Szegedi út 77.
Cégjegyzékszám: 03-09-102409
Telefon: +36 76 560 033
E-mail cím: info@felegyhazipekseg.com
a továbbiakban, mint Adatkezelő.
Adatvédelmi tisztviselő: nincs
2. Az adatkezelés helyszíne és tárgya:
Az adatkezelési tevékenység folytatásának helyszíne:
2.1. az adatok gyűjtése:
− 6000 Kecskemét, Csányi utca 1. Piknikség 47. sz. mintabolt
− 6000 Kecskemét, Petőfi Sándor utca 7. 40. sz. mintabolt
2.2. Teljeskörű adatkezelési tevékenység folytatásának helyszíne az adatkezelő
Kiskunfélegyháza, Szegedi út 77. szám alatti székhelye.
Az adatkezelés tárgya: az Adatkezelő által szervezett ”Sütizz, és bízva bízzál!”
nyereményjátékban résztvevők adatainak a nyeremények kisorsolásához, valamint a
nyereményeknek a nyertesekhez való eljuttatásához szükséges adatkezelése.
3. Az adatkezelés során alkalmazott jogszabályok:

− 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 irányelv
hatályon kívül helyezéséről (The EU General Data Protection Regulation – Az Európai
Unió Általános Adatvédelmi Rendelete), a továbbiakban Rendelet,
− az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény, a továbbiakban: info tv.,
4. A tájékoztató hatálya, az adatkezeléssel érintett természetes személyek:
− A tájékoztató az Adatkezelő ”Sütizz, és bízva bízzál!” elnevezésű
nyereményjátékának, a továbbiakban, mint Nyereményjáték lebonyolításához
szükséges adatkezeléseire vonatkozik.
− Az adatkezeléssel érintett személyek: ”Sütizz, és bízva bízzál!” nyereményjátékban
résztvevő természetes személyek (a továbbiakban együtt: Résztvevők).
− A tájékoztató időbeli hatálya: A tájékoztató a keltezésétől az azonos tárgyban született
újabb tájékoztató kiadásáig hatályos.
5. Az adatkezelések köre:
5.1. Játékban való részvétel, a nyeremények kisorsolása, a nyeremények eljuttatása
nyertesekhez.
5.1.1. Az adatkezelés célja:
A nyeremények élő Facebook adás keretében történő kisorsolása a Nyereményjátékban
Résztvevők között. A nyertesek kiértesítése. A nyeremények eljuttatása postai úton a
nyertesek részére.
5.1.2. Az adatkezelés jogalapja:
A Nyereményjátékban való részvétel-, a nyeremények kisorsolása-, a nyertesek kiértesítése és
a nyeremények eljuttatása érdekében kezelt adatok tekintetében az adatkezelés jogalapja a
GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, miszerint a Résztvevő hozzájárulását adta az
adatkezeléshez. Tehát ezen adatkezelés jogalapja a Résztvevő önkéntes hozzájárulása, hiszen
Érintett maga dönt úgy, hogy részt vesz a Nyereményjátékban, ennek érdekében saját maga
adja meg a szükséges adatait. Ráutaló magatartásával, tevőlegesen adja meg az önkéntes
hozzájárulását az adatkezeléshez azzal, hogy bedobja a kecskeméti Piknikségekben (2.1.)
található gyűjtőládába az almás pite vásárlását igazoló pénztárgép nyugtát (blokkot),
amelynek hátuljára olvashatóan, lehetőség szerint nyomtatott betűkkel ráírta az 5.1.3. pontban
leírt személyes adatait. Az adatok megadása nincs más, egyéb feltételhez kötve, így teljes
mértékben önkéntes. Amennyiben Érintett nem járul hozzá az adatainak kezeléséhez, úgy nem
vesz részt a Nyereményjátékban. Egyéb következmény nincs. Tájékoztatjuk a
Nyereményjátékban Résztvevőket, hogy hozzájárulásukat ezen adatkezelések tekintetében
bármikor, következmény nélkül visszavonhatják. A visszavonás nem érinti a visszavonás
előtti hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
5.1.3. A kezelt adatok köre és forrása:

− a Nyereményjátékban résztvevő neve
− a Nyereményjátékban résztvevő levelezési címe
− a Nyereményjátékban résztvevő telefonszáma
− a nyeremény (belépőjegy kulisszajárásra) kézbesítésekor a postai tértivevényt aláíró
személy aláírása
Az adatok forrása közvetlenül a Nyereményjátékban Résztvevő.
Az adatszolgáltatás nem kötelező. Az adatszolgáltatás önkéntes.
5.1.4. Az adatok tárolásának időtartama:
2020. szeptember 30., utána az elektronikusan tárolt adatokat Adatkezelő törli, a papír
alapokon tárolt adatokat megsemmisíti.
5.2. Nyertesek személyes adatainak marketing célú felhasználása.
5.2.1. Az adatkezelés célja:
A nyerteseknek nevük, képmásuk, illetve hangfelvételük nyilvánosságra hozatala
tömegtájékoztatási médiában és egyéb promóciós, illetve reklámcélokat szolgáló audio, fotó
és videó anyagokban, médiainterjúkban reklám és egyéb marketing célból.
Média fogalma: Az információ rögzítésére és közvetítésére használt eszközök rendszere. A
sajtó, a rádió, a tv és a világháló mellett a média világához sorolható: CD, DVD- és
videórendszerek, az okostelefonok, notebookok, tabletek világa, az ezeken futó alkalmazások,
a különféle marketing-eszközök (szórólapok, óriásplakátok, termékcímkék, bannerek) stb.
5.2.2. Az adatkezelés jogalapja:
A Nyereményjátékban Résztvevő nyertesek marketing célból kezelt adataik tekintetében az
adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, miszerint a Résztvevő
hozzájárulását adta az adatkezeléshez. Tehát ezen adatkezelés jogalapja a Résztvevő önkéntes
és tevőleges hozzájárulása. Hozzájárulását az adatkezeléshez azzal adta meg, hogy bedobta a
kecskeméti Piknikségekben található gyűjtőládába az almás pite vásárlását igazoló pénztárgép
nyugtát (blokkot), amelynek hátuljára ráírta az 5.1.3. pontban leírt személyes adatait. Az
adatkezelés nincs más, egyéb feltételhez kötve, így teljes mértékben önkéntes. Amennyiben
Érintett nem járul hozzá az 5.2.1. pontban leírt adatkezelési cél megvalósításához, az 5.2.3.
pontban leírt adatainak kezeléséhez, úgy bármikor következmény nélkül visszavonhatja
hozzájárulását, vagy korlátozhatja az adatainak kezelését. Tehát, a Nyereményjátékban
Résztvevő nyertesek hozzájárulásukat ezen adatkezelések tekintetében bármikor,
következmény nélkül visszavonhatják. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtti
hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
5.2.3. A kezelt adatok köre és forrása:
− a Nyereményjátékban résztvevő nyertes neve
− a Nyereményjátékban résztvevő nyertes levelezési címe
− a Nyereményjátékban résztvevő nyertes telefonszáma
− a Nyereményjátékban résztvevő nyertes e-mail címe

− a Nyereményjátékban résztvevő nyertes képmása
− a Nyereményjátékban résztvevő nyertes magatartása és az abból levonható
következtetés
− a Nyereményjátékban résztvevő nyertes hangja
− esetlegesen a Nyereményjátékban résztvevő korlátozottan cselekvőképes vagy
cselekvőképtelen nyertes személy törvényes képviselőjének nyilatkozatában, ill.
hozzájárulásában megadott adatok (a törvényes képviselő neve és aláírása)
Az adatok forrása közvetlenül a Nyereményjátékban Résztvevő nyertes, illetve a
korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen nyertes személy törvényes képviselője.
Az adatszolgáltatás nem kötelező. Az adatszolgáltatás önkéntes.
5.2.4. Az adatok tárolásának időtartama:
2020. szeptember 30., utána az elektronikusan tárolt adatokat Adatkezelő törli, a papír
alapokon tárolt adatokat megsemmisíti.
6. Az adatok tárolásának helye:
Adatkezelő az adatokat a Kiskunfélegyháza, Szegedi út 77. szám alatti székhelyén, papír
formátumban zárható helyiségében, elektronikus formában pedig zárható iroda helyiségében
tárolja.
7. Adatvédelem és adatbiztonság:
− A Résztvevők az Adatkezelő által lezárt gyűjtőládába dobják be az adataikat
tartalmazó almás pite vásárlását igazoló pénztárgép nyugtát (blokkot). A
gyűjtőládákat, csak a 8.1.1. pontban leírt személyek tudják kinyitni.
− A papír formájában tárolt adatokat a 8. pontban írt személyek jogosultak megismerni,
az ott írt szabályok betartásával.
− Az adathordozókat a tárolás helyén megjelölt, zárható irodában, zárható szekrényben
tárolja Adatkezelő.
− A tárolásra szolgáló helyiségbe csak az adatok megismerésére jogosultak léphetnek
be.
− Adatkezelő irodájának (egész székhelyének) őrzése 0-24 vagyonőrök általi őrzéssel,
valamint technikai eszközzel (riasztórendszerrel, elektronikus adattárolóval ellátott
kamerarendszerrel) biztosított.
8. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre és a hozzáférés szabályai,
adatkezelési műveletek:
8.1. Az adatokat megismerhetik:
8.1.1. Az Adatkezelő:
− ügyvezetői,
− kereskedelmi igazgatói,
− marketinges munkakörrel felruházott alkalmazottjai,
− adatvédelmi felelőse.
8.1.2. A sorsolás lebonyolításával megbízott közjegyző és munkatársai. A közjegyző később
kerül megbízásra, ezért személyét konkrétan megnevezni nem lehet.

8.1.3. A nyertesek adatait megismerhetik a Kecskeméti Katona József Színház sorsoláson
megjelent munkatársai, valamint a kulisszajárást szervező és annak lebonyolításában
résztvevő munkatársai.
8.2. Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nincs, ideértve a profilalkotást is.
9. Az adatok továbbítása:
9.1. A nyertesek adatait Adatkezelő továbbítja a Kecskeméti Katona József Színház részére,
amely a nyereményt szolgáltatja a nyertesek részére. A nyeremény egy kulisszajárás, a
nyertesek betekinthetnek Az ember tragédiája című előadás színfalai mögé. Az adattovábbítás
célja, hogy a színház fel tudja venni a kapcsolatot a nyertesekkel annak érdekében, hogy meg
tudja szervezni a kulisszajárást.
A továbbított adatok a nyertes Résztvevők:
− neve
− levelezési címe
− telefonszáma
9.2. Hatósági, bírósági megkeresésre Adatkezelő köteles továbbítani a hatóság, bíróság által
kért adatokat.
9.3. Annak ténye, hogy az adatokat továbbítják-e harmadik országba vagy nemzetközi
szervezet részére:
Az adatok nem kerülnek továbbításra harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.
10. Adatfeldolgozó igénybevétele:
10.1. Adatkezelő a nyertes Résztvevőknek postai levélküldemény formájában juttatja el a
kulisszajárásra feljogosító nyeremény belépőjegyet. Ehhez (a levélküldemény kézbesítéséhez)
adatfeldolgozóként veszi igénybe a Magyar Posta Zrt-t.
név: Magyar Posta Zrt.
székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
nyilvántartási szám: 01-10-042463
adószám: 10901232-2-44
telefon: +36 1 767 8200
e-mail cím: ugyfelszolgalat@posta.hu
web: https://www.posta.hu
Adatátvevő személye: Az adatátvevő személye név szerint nem megnevezhető, de a
következőképpen meghatározható: a levélküldeményt átvevő, a levélküldemények
kézbesítéséért felelős munkatársai (logisztika, kézbesítő).
A továbbított adatok:
Levélküldeményre, ajánlott szelvényre és a tértivevényre írt címzés formájában:
- a Nyereményjátékban Résztvevő nyertes neve (vezeték és keresztnév)
- a Nyereményjátékban Résztvevő nyertes levelezési címe (irányítószám, településnév,
közterület neve és típusa, házszám)

Az adattovábbítás jogalapja ebben az esetben a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a
Résztvevő önkéntes hozzájárulása.
Az adattovábbítás célja, hogy az Adatkezelő a kulisszajárásra feljogosító nyeremény
belépőjegyet el tudja juttatni a nyertes Résztvevők részére. A levélküldemény nyerteshez való
eljuttatásának biztosítása. A levélküldemény kézbesítése.
10.2. Adatkezelő további adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Általánosságban kijelentve, azon
tevékenységeket, amelyekhez általában véve a vállalkozások adatfeldolgozót vesznek
igénybe, megoldja saját alkalmazottai révén.
11. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
11.1., Tájékoztatáshoz való jog:
Jelen adatkezelési tájékoztató elolvasásával bármikor tájékozódhat a Résztvevő az
adatkezelésről. A Résztvevő kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon
igazolták a Résztvevő személyazonosságát. Az adatkezeléssel érintettsége alatt, illetve azt
követően is kérhet a Résztvevő tájékoztatást. A tájékoztatás az adatkezelés minden lényeges
részletére, valamint a Résztvevő jogainak gyakorlási módjára is kiterjed. A Résztvevő
kérelmére Adatkezelő a Résztvevő kérelmei alapján meghozott intézkedésekről – vagy
elmaradásuk okáról a panasz előterjesztésére rendelkezésre álló fórumok megjelölésével – is
tájékoztatja.
A tájékoztatás megadása díjmentes. Ha a Résztvevő kérelme egyértelműen megalapozatlan
vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért
információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó
adminisztratív költségekre: észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a
kérelem alapján történő intézkedést.
A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt (indokolatlan késedelem nélkül), de
legkésőbb 1 hónapon belül Adatkezelő megadja a tájékoztatást.
11.2., Hozzáféréshez való jog:
A Résztvevőnek joga van hozzáférni az Adatkezelő által kezelt személyes adataihoz. Ilyen
irányú kérelme esetén az Adatkezelő tájékoztatja őt arról, hogy az adatkezelés folyamatban
van-e, illetve a konkrét adatkezeléssel kapcsolatban minden lényeges körülményről.
A hozzáféréshez való jog értelmében a Résztvevő másolatot kérhet a kezelt személyes
adatairól, melyet Adatkezelő díjmentesen biztosít számára az első alkalommal. A további
másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat
számíthat fel.
A másolatot széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre az
Adatkezelő, kivéve, ha a Résztvevő másként kéri.
A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt (indokolatlan késedelem nélkül), de
legkésőbb 1 hónapon belül Adatkezelő biztosítja a fentiek szerint a hozzáférést.
11.3., A helyesbítéshez való jog:

A Résztvevő kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a rá vonatkozó
pontatlan személyes adatokat. A Résztvevő jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes
adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
11.4., A törléshez való jog:
A Résztvevő kérheti a róla kezelt adatok törlését.
Azon adatok, illetve esetleges másolati példányok, melyek nem szükségesek az adatkezelési
cél megvalósításához, az adatkezelési műveletek teljesítéséhez, illetve nem képezik a
megőrzendő adatok körét, törölhetők.
Ezek tekintetében a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt (indokolatlan
késedelem nélkül), de legkésőbb 1 hónapon belül Adatkezelő végrehajtja a törlést.
A jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges adatokat
Adatkezelő a Résztvevő erre irányuló kérelme esetén sem köteles törölni.
11.5., Az adatkezelés korlátozásához való jog:
A Résztvevő kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike
teljesül:
- a Résztvevő vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes
adatok pontosságát;
- az adatkezelés jogellenes, és a Résztvevő ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a
Résztvevő igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
- a Résztvevő tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e a Résztvevő jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a
Résztvevő hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az
Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli Adatkezelő.
Az Adatkezelő a Résztvevőt, aki vitatta a személyes adatok pontosságát, és ez alapján
korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
11.6., Az adathordozhatósághoz való jog:
A Résztvevő jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá
jogosult arra, hogy ezeket egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná
az Adatkezelő.
A jogosultság a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti önkéntes hozzájáruláson
(jelen esetben Nyereményjátékban való részvételen) alapul az adatkezelés.

Jelen esetben ezen adatok körét a Nyereményjátékban való részvétel kezdetekor és annak
fennállása alatt Résztvevő által Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatok teszik
ki.
Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Résztvevő jogosult arra, hogy – ha
ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen
továbbítását.
11.7., Kérelmek bejelentése:
Az érintett kérelmeit postai úton a Félegyházi Pékség Kft. 6100 Kiskunfélegyháza, Szegedi út
77. szám alatti postacímére,
e-mailben az info@felegyhazipekseg.hu e-mail címre juttathatja el.
E-mailben küldött kérelmet Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt az érintett
Adatkezelőnek megadott és ott nyilvántartott e-mail címéről küldik. Ennek hiányában
Adatkezelő a kérelem teljesítése előtt minden észszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében,
hogy meggyőződjön arról, hogy a kérelmet az arra jogosult terjesztette be. E-mail esetében a
kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.
A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt indokolatlan késedelem nélkül, de
legfeljebb 1 hónapon belül Adatkezelő teljesíti a munkavállaló adatkezeléssel kapcsolatos
kérelmeit, vagy a kérelem teljesítésének megtagadása esetén megadja az erről és indokairól
szóló tájékoztatást.
11.8., Jogérvényesítési lehetőségek:
Az Érintettek jogérvényesítési lehetőségeiket – kérelmeik elutasítása esetén is – bíróság előtt
gyakorolhatják, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
fordulhatnak:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Webhely: http://www.naih.hu/
A bírósági út választása esetén a per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, mivel a per elbírálása a
törvényszék hatáskörébe tartozik.
Tájékoztatjuk a Nyereményjátékban Résztvevőket, hogy Résztvevőnek célszerű valamely
eljárás kezdeményezése előtt a panaszával először Adatkezelőt megkeresnie (Adatkezelőhöz
fordulnia), hiszen, ha panaszával nem fordul az Adatkezelőhöz, akkor annak nincs lehetősége,
hogy Résztvevővel együttműködjön.
Kecskemét, 2020. január 28.
Félegyházi Pékség Kft.

