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Nyereményjáték adatkezelési szabályzat 
 

A Berill R Belsőépítészeti Kft (a továbbiakban: Szervező) Berill Construma 2019. elnevezésű nyereményjátékkal kapcsolatban az alábbiak szerint 
tájékoztatja a nyereményjáték résztvevőit (a továbbiakban: Érintett) a nyereményjáték során megvalósuló személyes adatotok kezeléséről. 
 
1, Adatkezelés általános elvei: 
A személyes adatok kezelésére tisztességes módon minden esetben a vonatkozó jogszabályi előírásoknak és az adatvédelemmel kapcsolatos „jó 
gyakorlatoknak” megfelelő módon kerül sor. 
Személyes adatkezelésre csak az érintett hozzájárulásával, vagy törvényi felhatalmazás alapján valósul meg. Az érintett hozzájárulását minden 
esetben az adatkezeléssel kapcsolatos lényeges körülményekre kierjedő tájékoztatás előzi meg. Az érintett hozzájárulást kényszertől mentesen, 
önkéntesen adhatja meg, a résztvevők a játékban való részvétellel elfogadják, hogy a megadott adatokat a Berill R Kft felhasználja promóciós célra, 
azokat harmadik fél rendszerébe (pl. Facebook Inc) azonosítás-mentesen feltöltheti. 
Az adatok kezelésére csak előre meghatározott, az érintettel előre közölt, tisztességes célból kerül sor. Az adatkezelés célhoz kötöttsége az 
adatkezelés egész folyamatában és az adatok esetleges továbbítása esetén is érvényesül. 
Nem kezelhető olyan adat, amely az adatkezelés céljának eléréséhez szükségtelen. Ezen kívül minden olyan esetben törekedni kell az adatkezelés 
minimalizálására, amennyiben ezt az informatikai rendszerek és az adatkezelés céljának eléréséhez szükségtelen. Ezen kívül minden olyan 
esetben törekedni kell az adatkezelés minimalizálására, amennyiben ezt az informatikai rendszerek és az adatkezelés céljának eléréséhez fűződő 
érdek engedi. 
Törölni kell a személyes adatot minden olyan esetben, amikor az adatkezelés célja megszűnt és törvényi kötelezettség nem ál fenn az adat további 
tárolásával, kezelésével kapcsolatban. 
2, Adatkezelés jogalapja 
Szervező általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény  ( továbbiakban 
Infotv) 5.§ (1) bekezdés a, pontja szerint az Érintettek önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor. A hozzájárulást az Érintettek az egyes 
adatkezelések tekintetében az adatok önkéntes megadásával adják meg. 
3, A nyereményjáték során kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és időtartama: 
Érintett kifejezetten hozzájárul az alábbi adatait Szervező nyertessége esetén a megjelölt célból korlátlan ideig kezelje. 
Kifejezetten csak a nyereményjátékban nyertes személyekre vonatkozó adatkezelések: 
Kezelt személyes adat Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama 
Név, email cím, mobil 
telefonszám 

nyertes közzététele belső és külső 
kiadványokban 

Játék időtartama, a nyertes értesítését is beleértve: 
2019.04.03 - 2019. 05.10. 

Érintett kifejezetten, hozzájárul, hogy fenti adatait Szervező nyertessége esetén a megjelölt célból korlátlan kezelje. 
4, Az adatokat megismerő személyek köre 
Az adatokat elsődlegesen a Szervező, illetve a Szervező belső munkatársai, az adatfeldolgozással megbízott személyek jogosultak megismerni, 
azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át és csak az Adatkezelési nyilatkozatban meghatározott célokra használják, 
illetve használhatják fel. 
Kivételt képeznek ez alól nyertesek adatai, amelyeket Szervező nyilvánosságra hozhat. 
5, Adatfeldolgozás 
Szervező a nyereményjáték lebonyolítása céljából marketing céget nem vesz igénybe a nyereményjáték technikai lebonyolítását (jelentkezések 
összegyűjtése, tárolása) valamint a nyereményjáték kisorsolását saját maga végzi. 
6, Adatbiztonság 
A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés, a jogosulatlan felhasználás megelőzése érdekében 
7, Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek 
Tájékoztatáshoz való jog: az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a szervező által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. 
Szervező az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljától, jogalapjáról, időtartamáról, tovább 
arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szervező a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért 
tájékoztatást. 
Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szervező munkatársához fordulhat az alább megjelölt 
elérhetőségeken keresztül. 
Az Érintett jogosult helytelenül rögzített adatainak a helyesbítését vagy azok törlését. A Szervező a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon 
belül törli az adatokat. Az Érintett kérheti továbbá adatainak zárolást. A helyesbítésről, zárolásról vagy törlésről az Érintettet étesíteni kell.  
Az Érintett a jogait az6 alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: 
Név: Berill R Belsőépítészeti Kft. 
Levelezési cím. 3300 Eger, Berva-völgy tere 1 sz. 
E-mail: berill@berill.hu 
Az Érintett az Info.tv. valamint a Polgári Törvénykönyv alapján a bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információs 
Hatósághoz 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet Fasor 22/c) fordulhat 
Az Adatkezelő nyilvántartási száma a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett nyilvántartásban: NAIH-133043/2017 
8, Hírlevél 
Érintett által megadott elektronikus levezési címét Szervező felhasználja, hogy arra hírlevelet küldjön. A hírlevél direkt marketing elemekkel 
rendelkezik és reklámot tartalmaz. Szervező a hírlevél igénybevétele során Érintett által megadott adatokat kezeli. 
Az érintett korlátozás és indoklás nélkül bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldésétől, a hírlevél alján található „Leiratkozás” linkre 
történő kattintással. Ebben az esetbe a Szervező törli az Érintett személyes adatait. 



9, Egyéb rendelkezések  
Szervező a neki megadott személye adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatott megfelelősségért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely 
Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. 
A szervező fenti esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságnak megállapítása 
céljából. 


