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Adatkezelési szabályzat 

 

 

• A jelen Adatkezelési szabályzat kifejezett elfogadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a 
nyereményjáték ideje alatt az Ön által önkéntesen megadott személyes adatokat kezelje és azt esetenként a 
nyereményjáték lebonyolításában közreműködő adatfeldolgozóknak továbbítsa. 

• Azon Játékosok, akik a lipton-jatek.hu  oldalon történő regisztráció során a marketingcélú hozzájárulásukat 
adják ahhoz, hogy a regisztráció során önkéntes módon megadott adataikat (név és e-mail cím) 
marketingcélú felhasználásra közvetlen üzletszerzési lista összeállítása és jövőbeni promóciókkal kapcsolatos 
hírlevelekeljuttatása céljából engedélyezi a Szervező számára a gazdasági reklámtevékenység alapvető 
feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-nak megfelelően. 

• Ön bármikor jogosult tiltakozni az adatkezelésünk ellen, ha arra a mi indokolt jogos érdekünk nyomán, vagy 
reklámozás céljából kerülne sor. 

 

Mit jelent ez a ’hozzájárulás’? 

Az alábbi adatokat az Ön hozzájárulása alapján kezeljük. A hozzájárulás meg nem adása Önre nézve semmilyen 
hátrányt nem jelent. A hozzájárulását bármikor, ingyenesen és feltételek nélkül visszavonhatja egy ’Adatkezelési 
hozzájárulás visszavonása’ tárgyú e-mail küldésével az info@orbicohungary.com címre. Ilyen esetben a megadott 
adatait töröljük, és a nyereményjátékban való részvételét inaktiváljuk. A hozzájárulás visszavonása nem fogja 
érinteni a visszavonás előtti adatkezelésünk jogszerűségét. 

 

Milyen személyes adataimat és meddig kezelik? 

A nyereményjátékban való részvétel céljából megadott adatait (vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, postacím, 
telefonszám), illetve az online regisztrációt követően automatikusan tudomásunkra jutott adatokat (pl. IP cím, 
internetszolgáltató, operációs rendszer) a promóció lezártáig, a nyertesek adatait pedig a nyeremény átvételéig 
kezeljük. 

Tájékoztatjuk, hogy a nyeremények átvétele során a nyeremények átadásakor jogosultak vagyunk ellenőrizni az 
Ön személyazonosságát, így esetenként az Ön személyi igazolványába, vagy személyazonosításra alkalmas más 
fényképes igazolványába jogosultak vagyunk betekinteni. Az ily módon történő adatkezelést azonban 
nyilvántartásainkban nem rögzítjük. 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az adatkezelési időtartam az alábbiakban felsorolt adatfeldolgozóknak történő 
továbbítás esetén sem haladja meg a jelen pontban foglaltakat. 

 

Ki fogja kezelni az adataimat? 

Az Orbico Hungary Kft.  1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6  Gateway Office Park 3. 3. emelet ; Adószám: 
13014584-2-44; Cégjegyzékszám: 01-09-714677 (továbbiakban: Adatkezelő),  

valamint az alábbi adatfeldolgozók: 

Név és elérhetőség Adatkezelési cél 

Spice Communication Kft. (1022 Budapest Detrekő utca 12.) 

E-mail: liptonjatek@spicecommunication.hu 

nyereményjáték 

lebonyolítása, reklámcélú 

hírlevél küldése és microsite 

fejlesztés 

GLS Hungary 

E-mail: info@gls-hungary.com 

Telefon: +36 29 88 66 70 

nyeremények nyertesek 

(pótnyertesek) részére 

történő kézbesítése 

 



 

 

Milyen jogaim vannak az adatkezeléssel kapcsolatban? 

Ön bármikor tájékoztatást kérhet a liptonjatek@spicecommunication.hu e-mail címen, kérheti továbbá az adatai 
helyesbítését, továbbítását egy másik adatkezelőhöz, felhasználásának korlátozását és törlését. Panaszával a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 

22/c.; levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: naih.hu), illetve 
bírósághoz fordulhat. További információkért kérjük, hogy forduljon személyesen kollégánkhoz, vagy 

látogasson el a www.lesaffre.hu oldalunkra! 

 

Egyéb fontos tudnivalók 

• Kérelmek intézése: a fent részletezett jogokkal Ön bármikor élhet, ehhez elegendő egy e-mailt írnia nekünk 
a liptonjatek@spicecommunication.hu címre. A kérelmeket a beérkezésétől számított 1 hónapon belül 
intézzük; különösen bonyolult, vagy terjedelmes kérelem esetén ez a határidő max. 2 hónappal 
meghosszabbodhat. Fontos tudni, hogy a kérelme teljesítését megelőzően jogosultak vagyunk Önt 
azonosítani azért, hogy megakadályozzuk a jogosulatlan kérelmek teljesítését. Megtagadjuk az intézkedést, 
ha a kérelme egyértelműen megalapozatlan, túlzó vagy visszaélésszerű, illetve ha nem sikerült Önt 
megfelelően beazonosítani. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre 
vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő 
költségtérítést állapít meg. 

• Adatbiztonság: adatait csak saját (vírusvédelemmel, tűzfallal és erős jelszóval) ellátott, biztonsági szolgálat 
által őrzött szervereken, míg a papíralapú iratokat kulccsal zárható, tűzbiztos szekrényekben tároljuk. A 
szervereken rendszeres biztonsági mentéseket végzünk. Az adatokhoz az Adatkezelő szervezetén belül is 
csak az illetékes munkatársak férhetnek hozzá, azokat minden esetben titkosított formában továbbítjuk az 
adatfeldolgozók részére, akikre ugyanúgy vonatkoznak szigorú adatbiztonsági elvárásaink. 

• Az Ön felelőssége: kérjük, hogy a megadott adataiban bekövetkezett változást lehetőleg 3 napon belül 
jelezze felénk azért, hogy adatai naprakészek legyenek az adatbázisainkban.  

o Az adatok helyességét nem ellenőrizzük, ezért kérjük, hogy minden esetben csak és kizárólag a saját 
személyes adatait adja meg. A más nevében megadott személyes adatok kezeléséből eredő 
jogsérelemért vagy kárért nem vállalunk felelősséget. 

o Használjon biztonságos műszaki eszközöket, szoftvereket, hálózati kapcsolatokat és erős jelszavakat, 
hogy illetéktelenek ne élhessenek vissza a személyes adataival. Kérjük, hogy haladéktalanul jelezze 
felénk, ha bármilyen gyanús körülményt észlel a nálunk kezelt adataival kapcsolatban. 

o Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az adatvédelmi jogszabályokban foglalt jogainak részletes megismerése 
az Ön érdeke. Mivel a jogszabályok nyilvánosak és bárki számára hozzáférhetőek, javasoljuk és kérjük, 
hogy ismerje meg az adatvédelmi jogszabályok Önre vonatkozó rendelkezéseit (a jogszabály elérhető 

az alábbi kormányzati portálon: https://magyarorszag.hu) 

• A Tájékoztató módosítása: A Tájékoztatót bármikor egyoldalúan módosíthatjuk – ilyen esetben erről, a 
módosítás tényéről és lényegéről, valamint hatályba lépésének időpontjáról Önt előzetesen tájékoztatni 
fogjuk. Az itt nem rendezett kérdésekben az Európai Unió 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelete 
(GDPR), valamint a vonatkozó magyar jogszabályok irányadók. A Tájékoztatóra a magyar jog alkalmazandó. 

 

 

 

 
 
 
 
 
Budapest, 2022. szeptember 29. 
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