Hivatalos Játékszabályzat és adatvédelmi tájékoztató

„Piac Éjszakája” Nyereményjáték
A Nyereményjáték szervezője a Budapesti Nagybani Piac Zrt. (székhely: 1239 Budapest,
Nagykőrösi út 353. – továbbiakban: „Szervező”).
A Nyereményjáték bonyolítását, a nyereménysorsolást, valamint a nyertesek értesítését és a
nyeremények kézbesítését a Szervező végzi.
1. A Nyereményjáték időtartama
A Nyereményjáték időtartama: 2018. június 20. 13.00 órától 2018. június 20. 20.00 óráig.
2. A játékban résztvevők
A Nyereményjátékban részt vehet a nyereményjáték időtartama alatt a Szervezővel, a
Nyereményjáték időtartama alatt érvényes bérleti jogviszonnyal rendelkező gazdasági
társaság, vagy egyéni vállalkozó.
A játékban kizárólag egyéni- és társas vállalkozó ügyfeleink vehetnek részt.
(Továbbiakban: Ügyfél)
A Nyereményjátékban lehetősége van részt venni azon jogi személy képviselőjének, aki a
Nyereményjáték időtartama alatt Szervezővel érvényes bérleti jogviszonyban áll. A
részvétel azonban csak akkor valósul meg, ha az Ügyfél az érvényesen, teljes körűen
kitöltött sorsjegyet elhelyezte az arra kijelölt urnában.
A Szervezővel közvetlenül - raktár, üzlethelyiség, árusítóhely, irodahelyiség tekintetében
- bérleti jogviszonyban álló ügyfelek részére külön – megkülönböztető jelzéssel ellátott urna kerül kihelyezésre.
A Nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy az Ügyfél elfogadja a jelen
Játékszabályzatot és teljesítse a részvétel feltételeit.

Az az Ügyfél, aki a jelen Játékszabályzat szerinti Nyereményjátékban részt vesz, úgy
tekintendő, hogy a sorsjegy urnába helyezésével – minden további nyilatkozat nélkül –
elfogadta a jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt.

A Nyereményjátékban csak a teljes körűen, valós adatokkal kitöltött sorsjegyet az arra
kijelölt urnában elhelyező Ügyfél vehet részt.
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A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező részvényesei,

vezető

tisztségviselői, a szervezésben és lebonyolításban résztvevő munkavállalói, a velük
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók és az említettek Ptk. szerinti közeli
hozzátartozói, valamint magánszemélyek.

3. A Nyereményjáték menete
Az az Ügyfél, aki a Nyereményjáték időtartama alatt a kapott sorsjegyet teljes körűen
kitöltötte és azt az arra kijelölt, megfelelő urnában elhelyezte, részt vesz a sorsolásban.
A Nyereményjáték során egy személy bérleményenként kizárólag egy sorsjegy kitöltésére
jogosult, bérleményenként egy alkalommal kerülhet kisorsolásra, ha teljesíti a jelen
Játékszabályzatban foglalt feltételeket.
A sorsoláskor az érvényesen, valós adatokkal kitöltött sorsjegy számít.
A nyereménysorsoláson minden, a Játékszabályzatnak megfelelően kitöltött sorsjegy
részt vesz, amit elhelyeztek az arra kijelölt urnák valamelyikében.

4. A nyeremény sorsolás időpontja és helyszíne
A Nyereményjáték végén Szervező a részvételi szabályoknak és feltételeknek megfelelő
sorsjegyek közül közjegyző jelenlétében sorsolja a nyerteseket.
A sorsolások nyilvánosak.

Nyeremények:
A bérleti szerződéssel rendelkezők között 10 db bruttó 100.000 (azaz egyszázezer) forint
értékű bérleti díj kedvezményre jogosító utalvány.

Az utalványok 2019. május 31. napjáig felhasználhatóak.

Sorsolás időpontja: 2018. június 20. 20.30 óra.

5. Nyeremények közös szabályai
A nyeremények nem kicserélhetők, készpénzre nem válthatók át, és másra át nem
ruházhatók.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy előre nem látható, a meghirdetett nyeremény igénybe
vételét lehetetlenné tevő okok miatt a nyereményt megváltoztassa, vagy visszavonja.
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A Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyeremény átvétele után az Ügyfél a nyereménnyel
kapcsolatos bármilyen reklamációját elutasítsa.
A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha valamely nyertes nem tudja átvenni
nyereményét. A nyeremények sorsolása nyilvános, mely közjegyző jelenlétében történik,
a véletlenszerűség elvének eleget tevő kézi sorsolás útján.
A közjegyző biztosítja a sorsolás Játékszabályzatnak megfelelő lebonyolítását, illetve a
jegyzőkönyvben rögzíti a sorsolás menetét, így különösen a sorsolás időpontját, a
kisorsolt nyereményt, a nyertes Ügyfelek nevét, illetőleg az érvénytelen sorsjegyen
szereplő adatokat, valamint az érvénytelenség okát.

Ha a nyertes nem felel meg a Játékszabályzatban rögzített részvételi feltételeknek, tehát:
-

magánszemély;

-

nem áll közvetlenül bérleti jogviszonyban a Szervezővel;

-

a kihúzott sorsjegyet nem az arra kijelölt urnában helyezte el;

-

az Ügyfél adatai tévesen szerepelnek a sorsjegyen;

-

az Ügyfél telefonszáma és e-mail címe érvénytelen;

-

az Ügyfél nem reagál a nyereményről történő értesítésre, vagy nem elérhető a
Szervező számára a játékban megadott telefonszámon és e-mail címén a sorsolást
követő 90 napon belül vagy visszautasítja a nyeremény átvételét.

A nyeremények átvétele az alábbiak szerint történik:
A nyertesek nevét (teljes név) a Szervező a sorsolást követően, a 7/a épület előtt
felállított színpadi hangszórókon keresztül 2 alkalommal bemondja, ekkor a nyertesnek
lehetősége van a nyeremény tényét igazoló igazolás azonnali átvételére.

Majd a www.nagybani.hu honlapon és a Szervező Facebook oldalán az adatvédelmi
tájékoztatóban meghatározott feltételek szerint, az érintett hozzájárulása alapján
közzéteszi.
Amennyiben a nyertesek a sorsolás időpontjában nem veszik át nyereményüket, a
nyerteseket a Szervező a sorsolás időpontját követő 10 napon belül értesíti a nyertes által
megadott telefonszámon és/vagy e-mail címen.
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A nyerteseknek minden esetben a sorsolást követően 90 nap áll rendelkezésre, hogy az
értesítést visszaigazolják, és a nyeremény átvételéhez szükséges személyazonossági
adataikat megadják (név, adószám, lakcím/székhely címe). A nyeremény átvételére
kizárólag személyesen van mód, előre egyeztetett időpontban és helyszínen.
A nyeremények a bérleti szerződéssel rendelkező ügyfelek részére a folyószámlákon
kerülnek jóváírásra.
Amennyiben sikertelen a visszaigazolás vagy a kézbesítés, úgy a Szervező további
nyerteseket nem sorsol.
A

Szervező,

mint

adatkezelő

az

Ügyfelekkel

egyeztet,

a

nyertesektől

a

személyazonosításhoz szükséges okból okmányaik bemutatását kérheti, továbbá a játék
lebonyolításával kapcsolatban eljár.
A nyertes köteles együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremények
átadására a fent meghatározott módon és időben sor kerüljön. Ha ezen együttműködési
kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása
meghiúsul, úgy az adott nyertes nem jogosult a továbbiakban a nyeremény átvételére.
A nyeremények átvételéről minden esetben jegyzőkönyv készül.

6.

Adófizetési kötelezettség
A Szervező vállalja a nyereményhez tartozó ÁFA-adóteher megfizetését. A nyertest
terheli a nyereményekkel kapcsolatosan minden esetlegesen egyéb jogcímen felmerülő
költség és kiadás. A nyeremények átvétele saját felelősségre történik.

7. Jogfenntartás
A Szervező fenntartja a jogot, a Nyereményjáték menetét, a kijelölt időszakot, valamint a
jelen Játékszabályzatot a játék folyamán, - a változást megelőző legalább 24 órával
korábban történő előzetes tájékoztatást követően – az Ügyfelek hozzájárulása nélkül
egyoldalúan megváltoztassa.
A tájékoztatás írásos formában történik a www.nagybani.hu oldalán, illetve Szervező
székhelyén, a 7/a épületben, az 5. épületben található recepción, illetve a Nagykőrösi úti
személyportán.
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A Szervező jogosult továbbá a Nyereményjátékot előzetes vagy utólagos értesítés, illetve
bejelentés és az Ügyfelek hozzájárulása nélkül, egyoldalú döntéssel szüneteltetni vagy
megszüntetni. Amennyiben a Nyereményjáték során bizonyítottan olyan technikai vagy
biztonsági probléma merül fel, amely a Nyereményjáték jogszerű lebonyolítását
veszélyezteti, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjátékot szüneteltesse,
felfüggessze vagy megszüntesse.
A Nyereményjáték az 1. pontban meghatározott időtartam lejárta előtt bármikor
befejezhető vis maior (így különösen háború, földrengés, katasztrófa, sztrájk vagy
hasonló váratlan esemény) bekövetkezésekor, ideértve azt az esetet, amikor a Szervező
rajta kívülálló okok miatt képtelen gondoskodni a Nyereményjáték megfelelő
lebonyolításáról.
A Szervezőt a Nyereményjáték használatából vagy a Játékszabályzat módosításából, a
Nyereményjáték

felfüggesztéséből,

megtiltásából,

szüneteltetéséből

vagy

megszüntetéséből eredően felelősség nem terheli, a Szervező kizár minden, a fentiekből
eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és
kártalanítást, amelyet az Ügyfél a Nyereményjátékban való regisztrációval/részvétellel
kifejezetten tudomásul vesz.
Bármilyen, a Nyereményjáték kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése
irányadó.

8. Felelősség kizárása

A Szervező semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett károkért,
amelyek a Nyereményjátékban való részvételből erednek, kivéve, ha ezek a Szervezőnek
felróható súlyos gondatlanság vagy szándékosság következményei. A Szervező nem
vonható felelősségre technikai zavarokért. A Szervező kizárólag súlyos gondatlansága,
szándékossága vagy a jelen Játékszabályzatban rögzített lényeges kötelezettségei
megszegésének következtében előállott károkért felel. A Szervező nem vonható
felelősségre az Ügyfelek által a jelen Játékszabályzat rendelkezéseinek megszegéséből
adódó következmények miatt, így különösen az Ügyfelek által valótlan adatok
megadásával összefüggésbe hozható, valamint az Ügyfél magatartása, az Ügyfél által
elfogadott szabályok, stb. megsértésével összefüggő események miatt.
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Amennyiben vita merül fel adott Ügyfél Akcióban való részvételi jogosultságával
kapcsolatban, a Szervező döntése végleges és kötelező érvényű. Az Ügyfél téves
adatszolgáltatásából adódó következmények miatt a Szervezőt semmilyen felelősség nem
terheli.
A Szervező semmilyen felelősséget nem vállal a számára az Ügyfél által megadott
személyes adatokban lévő hibákért és/vagy hiányosságokért, ezeknek a felelőssége teljes
mértékben az Ügyfélt terheli. A Szervező nem vállal felelősséget arra az esetre sem, ha
nem sikerül elérnie egy nyertes Ügyfélt annak nevében, telefonszámában, e-mail vagy
postai címében lévő hiba/hiányosság miatt.
Adatvédelmi tájékoztató
Adatkezelő neve és székhelye: Budapesti Nagybani Piac Zrt. (1239 Budapest, Nagykőrösi út
353., asz.: 10759028-2-43, képviseli: Házi Zoltán Sándor)
Az

Adatkezelő

kapcsolattartója:

Bajtai

Kitti,

adatvédelmi

tisztviselő

(adatvedelem@nagybani.hu)
Személyes adatok kezelésének célja:
1. A Budapesti Nagybani Piac Zrt. (továbbiakban: Adatkezelő) által szervezett „Piac
Éjszakája” című Nyereményjátékban való részvétel.
2. A nyertesek adatainak ismeretében, kapcsolatfelvétel a nyeremény átadása, felhasználása,
valamint a piacra történő belépés tényének ellenőrzése érdekében.
3. A nyertesek adatainak a honlapon (www.nagybani.hu), valamint a Társaság Facebookoldalán (https://www.facebook.com/BudapestiNagybaniPiac/) való közzététele.
4. A nyerteseket érintő jogi igényérvényesítés.
A személyes adatokat a jelen tájékoztatóban feltüntetett Adatkezelők kizárólag a fenti
célok érdekében használják fel.
Az adatkezelés jogalapja:
1. A fizető belépéskor, a beléptető pénztáraknál kapott sorsjegy kitöltésével és a kijelölt
urnákban történő elhelyezésével a nyereményjátékban való automatikus részvételt érintő
adatkezelés esetében: Az érintett hozzájárulása az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infótörvény) 5. § (1)
bekezdés a) pontja alapján.
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Az Ügyfelek hozzájárulása a szándékuk önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely jelen
tájékoztató elérhetőségének biztosításával megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel
félreérthetetlen és önkéntes beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű
vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
Az érintetteknek a személyes adatok védelméhez fűződő joga: A Ügyfeleknek joguk van a
személyes adataik védelméhez. Ésszerű várakozásuk, hogy akaratuk ellenére ne vegyenek
részt nyereményjátékban önmagában amiatt, hogy a piac területére belépnek.
Ennek érdekében a sorsjegy átvételével nem vesznek részt automatikusan a
Nyereményjátékban, annak feltétele a sorsjegy hiánytalan, való adatokkal történő
kitöltése, valamint annak elhelyezése az arra kijelölt urnákban.
2. A nyertesek adatainak a honlapon való közzététele esetében:
Az érintett hozzájárulása az Infótörvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján. A nyertesek
hozzájárulása a szándékuk önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely jelen tájékoztató
elérhetőségének biztosításával megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel
félreérthetetlen és önkéntes beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes
körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
3. A nyerteseket érintő jogi igényérvényesítés: A nyertesek esetén az adatkezelés jogalapja
az Adatkezelő jogos érdeke az Infótörvény 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján.
Érdekmérlegelési teszt:
Az Adatkezelő jogos érdeke:
A nyertesek adatainak kezelése esetén az adatkezelés indoka a nyereménnyel kapcsolatos
esetleges jogérvényesítés bármely fél részéről. Ennek érdekében Adatkezelők a nyertesek
adatait a jelen tájékoztatóban meghatározott időtartamban kezelhetik. Az Adatkezelő érdeke,
hogy amennyiben a nyeremény kisorsolását követően a nyertes a BNP Zrt.-vel szemben az
elévülési időn belül, konkrétabban a nyeremény kisorsolását követő 8 éven belül jogi igényt
kíván érvényesíteni, az Adatkezelőnek szükséges adatok rendelkezésre álljanak.
Az érintetteknek a személyes adatok védelméhez fűződő joga:
A nyerteseknek joguk van a személyes adataik védelméhez. Ésszerűen számolhatnak azonban
azzal, hogy amennyiben a nyereményt érintően az Adatkezelők irányába valamilyen kifogást,
panaszt vagy egyéb jogi igényt kívánnak érvényesíteni, az Adatkezelőknek bizonyos adatokra
szüksége lesz akár az igény teljesítéséhez, akár az azzal szembeni érdemi védekezéshez.
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Az érdekmérlegelési teszt eredménye:
A kifogás, panasz hatékony kivizsgálása vagy a nyertes részéről esetleges jogi igény
érvényesítése, mint jogos érdek és az ezen alapuló adatkezelés arányosan korlátozza az
érintett személyes adatok védelméhez fűződő jogát.
A kezelendő személyes adatok köre:
1. A teljes körűen kitöltött sorsjegy, az arra kijelölt urnában történő elhelyezésével a
nyereményjátékban való részvételt érintő adatkezelés esetében: Név, telefonszám, e-mail
cím.
2. A nyertesek adatainak honlapon és a Társaság Facebook oldalán történő közzététele
esetén: Név.
3. A nyertesek jogérvényesítése érdekében kezelt adatai: Név, telefonszám, e-mail cím,
adószám.
A nyertes azonosítása és az adatok valódiságának ellenőrzése céljából az Adatkezelő
megtekinti a nyertesek személyazonosító igazolványát vagy más személyazonosításra
alkalmas okmányát.
Az adatkezelés időtartama:
1. A teljes körűen kitöltött sorsjegy, az arra kijelölt urnában történő elhelyezésével a
nyereményjátékban való részvételt érintő adatkezelés esetében: A Nyereményjátékban
való részvétel ténye a Nyereményjáték ideje alatt és lezárultától (2018. június 20. 13.00
órától – 2018. június 20. 20.00 óráig) számított 1 hónap.
2. A nyertesek adatainak honlapon és a Társaság Facebook oldalán történő közzététele
esetén: 6 hónap
3. A nyerteseket érintő jogi igényérvényesítés: A nyertesek adatait az Adatkezelő a
nyeremény átvételétől számított 8 évig kezeli.
Az adatkezelés folyamatának bemutatása:
A sorsolás menete a Játékszabályzatban részletesen szerepel. Sorsolás során: Az Adatkezelő
által megbízott személy a sorsjegyek elhelyezésére kijelölt urnákból összesen 10 db sorsjegyet
húz ki, az Adatkezelő által megbízott közjegyző jelenlétében. Adatkezelő munkavállalója a
helyszínen ellenőrzi, hogy a sorsjegy teljes körűen került-e kitöltésre, megfelel-e a
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Játékszabályzatban írt feltételeknek. Amennyiben igen, úgy a sorsjegyen szereplő kapcsolatfelvételi adatok segítségével a nyertes kiértesítésre kerül.
Amennyiben a kihúzott sorsjegy nem érvényes, az érvénytelenség oka a sorsolási
jegyzőkönyvben rögzítésre kerül, valamint az érintett sorsjegyet a Szervező elkülönítetten
tárolja.
A sorsolásról jegyzőkönyv készül, mely a nyertesek adatait és az érvénytelen szelvényeken
szereplő adatokat, valamint az érvénytelenség okát tartalmazza.
A nyeremény átvétele során: A nyerteseket Adatkezelő munkavállalója 10 napon belül értesíti
a nyeremény tényéről, amennyiben a helyszínen nem került sor kapcsolatfelvételre. A
személyes megjelenést követően a munkavállaló rögzíti a jogszabályban előírt adatait,
ellenőrzi a nyereményre való jogosultságot. A nyereményhez fűződő joghatásokat rögzíti
beléptető rendszerében.
Adattovábbítás
Adatkezelő az általa kezelt adatokat nem továbbítja.
Adatbiztonsági intézkedések:
Az Adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy az
Infótörvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az
érintettek magánszférájának védelmét. Az Adatkezelő és az adatfeldolgozó gondoskodnak az
adatok kockázattal arányos biztonságáról, továbbá megteszik azokat a technikai és szervezési
intézkedéseket és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infótörvény, valamint
az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő
az adatokat kockázattal arányos intézkedésekkel védi különösen 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. Ennek keretében az Adatkezelő a nyertesek személyes adatait
jelszóval védett adatbázisban tárolják.
A zárt páncélszekrényben tárolt, nem-nyertes részvételi sorsjegyek fizikai megsemmisítésére
2018. július 04-én 10.00 kor kerül sor, 3 tagú Bizottság jelenlétében. Az Adatkezelő az
adatokat a kockázattal arányos védelem keretében tűzfalakkal, antivírus programokkal,
titkosító

mechanizmusokkal,

tartalomszűréssel

és

egyéb

technikai-

valamint

folyamatmegoldásokkal védi. Az adatvédelmi incidenseket folyamatosan monitorozza.
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Az Ügyfelek adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
Kérelmezheti az Adatkezelőnél:
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről (hozzáférést személyes adataihoz),
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.
Jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén a törlést csak akkor kérheti, ha Adatkezelők a
tiltakozást megalapozottnak tartják. Ezt a tiltakozást eljuttathatja Adatkezelő részére a lent
említett elérhetőségeken. Az Ügyfelek adatainak kezelése önkéntes hozzájárulásukon alapul,
ezért bármikor kérhetik azok törlését.
Az Ügyfél az említett jogait az adatvedelem@nagybani.hu e-mail címen előterjesztett írásos
kérelmében érvényesítheti.
Az Ön személyes adatait az alábbi munkaköröket betöltő személyek kezelhetik:
-

vezérigazgató

-

helyiséggazdálkodási igazgató

-

marketing és fejlesztési igazgató

-

informatikus

-

helyiséggazdálkodási előadó

-

helyiséggazdálkodási asszisztens

-

főkönyvelő

Tájékoztatáshoz való jog:
Kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az Ön általa illetve az általa vagy rendelkezése
szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól kezelt adatairól, azok forrásáról,
az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és
címzettjéről.
Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb
azonban 25 napon belül, közérthető formában, az Ön kérelmére írásban megadni a
tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes. A tájékoztatást az Adatkezelő csak az Infótörvényben
meghatározott esetekben tagadhatja meg.
A tájékoztatás megtagadása esetén az Adatkezelő írásban közli Önnel, hogy a felvilágosítás
megtagadására az Infótörvény mely rendelkezése alapján került sor.
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A felvilágosítás megtagadása esetén az Ön bírósági jogorvoslattal élhet, továbbá a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: NAIH) fordulhat. A
NAIH elérhetőségei, 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Tel: +36 1 391 1400 email:
ugyfelszolgalat@naih.hu
Helyesbítéshez való jog:
Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat
az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti. Ezt az
Adatkezelőtől Ön is kérheti.
Törléshez, zároláshoz és megjelöléshez való jog:
A személyes adatot törölni kell, ha
a) kezelése jogellenes;

b) az érintett – azt megalapozott tiltakozás alapján - kéri;
c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a
törlést törvény nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott
határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a
rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos
érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az
adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak
helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága
nem állapítható meg egyértelműen. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a
törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti az Adatkezelő, akiknek korábban az adatot
adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való
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tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Ha az Adatkezelő az Ön helyesbítés, zárolás
vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül
írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy
törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás
iránti kérelem elutasítása esetén Ön bírósági jogorvoslatot vehet igénybe, továbbá a
Hatósághoz fordulhat.
Tiltakozáshoz való jog:
Az Infótörvény rendelkezéseivel összhangban amennyiben az Adatkezelő az Ön adatait
hozzájárulása kezeli, Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen:
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos
érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de
legfeljebb 25 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és
döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának
megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és
adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az
annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett
személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog
érvényesítése érdekében. Ha Ön az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az
Adatkezelő az említett határidőt elmulasztja, a NAIH-hoz fordulhat.
Ha Ön az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő az említett határidőt
elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30
napon belül - bírósághoz fordulhat.
Az adatvédelmi hatósághoz és a bírósághoz fordulás joga:
Ön jogainak bármely egyéb módon való megsértése esetén a NAIH-hoz vagy bírósághoz
fordulhat. Bírósághoz fordulás esetén a per a törvényszék hatáskörébe tartozik.
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A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti
törvényszék előtt is megindítható.
A bíróság az Adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására illetve
törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett
tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezheti. A bíróság elrendelheti ítéletének
nyilvánosságra hozatalát oly módon, hogy az Adatkezelő az általa elkövetett jogsértés
beazonosítható legyen.
Ön kérheti a jogellenes adatkezeléssel (ideértve az adatbiztonsági intézkedések elmulasztását
is) összefüggésben felmerült kárának megtérítését a károkozásért felelős Adatkezelőtől. Ha az
Adatkezelő az Ön adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek
megszegésével az Ön személyiségi jogát megsérti, Ön az Adatkezelőtől sérelemdíjat
követelhet.
Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozó károkozásáért és az adatfeldolgozó által
okozott személyiségi jogi sérelemért is az igénybevevő Adatkezelő tartozik felelősséggel. Az
Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi
jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell
megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben az a károsult
szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Budapesti Nagybani Piac Zrt.

oldal 13 / 13

