ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
AZ „ÉN UTAM” NYEREMÉNYJÁTÉKKAL
ÖSSZEFÜGGÉSBEN FOLYTATOTT ADATKEZELÉSRŐL
2020. december 10.
1. Preambulum
Az alábbi Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy a Budapesti Metropolitan Egyetem (székhely: 1148
Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9., intézményi azonosító: FI33842) (továbbiakban: Adatkezelő)
ismertesse Önnel oktatási alaptevékenységéhez kapcsolódóan az „Az én utam” nyereményjátékkal
összefüggésben kifejtett adatkezelési műveleteit megfelelve
-

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 - General Data Protection
Regulation (GDPR)) előírásaiban, és

-

a hatályos magyar jogszabályokban foglaltaknak.

2. Adatkezelő
A Budapesti Metropolitan Egyetem adatkezelőnek minősül (továbbiakban: Adatkezelő) a jelen
Adatkezelési Tájékoztatóban ismertetett adatkezelései tekintetében. Adatkezelő elérhetőségei:
telefon: +361-273-2987, e-mail: metujog.kapu@metropolitan.hu
Adatkezelő adatkezelési folyamatai során betartja a hatályos jogszabályok előírásait és
adatkezelési gyakorlata kialakításakor maradéktalanul tiszteletben tartja a magánszemélyek
alapvető jogainak és magánszférájának védelmét, kiemelt figyelemmel az Általános
Adatvédelmi Rendelet előírásaira.
Ha bármilyen kérdése vagy megjegyzése merül fel, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a
metujog.kapu@metropolitan.hu címen.
3.

Nyereményjátékkal összefüggésben kifejtett adatkezelés

3.1. Az adatkezelés célja

Adatkezelő oktatási tevékenyégéhez kapcsolódó nyereményjáték szervezése, lebonyolítása,
nyertesek értesítése és nyeremények átadása.
Adatkezelő az „Én utam” játékban résztvevők adatait kapcsolattartás és adminisztráció céljából
kezeli és dolgozza fel. Az adatkezelés a regisztrációt, a nyereményjátékban való részvételt
egyaránt magában foglalja.
Adatkezelő a játékban résztvevők adatait hozzájárulás és feliratkozás esetén hírlevél küldő
rendszeren keresztül történő tájékoztatás céljából kezeli a Salesmanago rendszer
igénybevételével. A tájékoztató levelek kiküldésére, az érintetti magatartás követésére
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Adatkezelő a BENHAUER Sp. z o.o. (21., Grzegórzecka St., 31-532 Cracow) adatfeldolgozó
Sales Manago szolgáltatását használja külön szerződésben rögzített feltételek szerint.
Adatkezelő a játékban résztvevők adatait hozzájárulás esetén egyéb direktmarketing célú
megkeresések (pl. facebook és google adwords képes és szöveges hirdetések) céljából kezeli.
A kezelt adatok köre

3.2.

Adatkezelő alábbiakban felsorolt adatokat kezeli:
a) a játékban résztvevő neve,
b) születési ideje,

e-mail címe,

c)

d) oktatási intézményének neve,
e) a nyertesek vonatkozásában név, postacím, lakcím.
f)

Adatkezelő a nyereményjátékhoz kapcsolódóan kezeli még az érintett játékban
szereplő karrierválasztó kérdéssorra adott válaszait és az eredményül megkapott
irányokat,

g) direkt marketing célú megkeresés esetén a hozzájáruló email cím adatát és a

hozzájárulás tartalmát

3.3.

Érintettek köre

A nyereményjátékban résztvevők, regisztrálók.
3.4.

Az adatkezelés jogalapja

A nyereményjátékban történő részvétel önkéntes, azaz a játékban résztvevő önként adja meg
a személyes adatait a nyereményjátékban való részvételhez. E tekintetben az adatkezelés a
GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján történik.
A nyertes lakcímének, postacímének és teljes nevének kezelésére jogi kötelezettség teljesítése
érdekében kerül sor, amely a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontján alapul,
Adatkezelő jelen Tájékoztatóban 3.2. f) pontjában ismertetett adatkezelése az érintett
hozzájárulásán (GDPR 6. § (1) a) pont) nyugszik. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja,
amely nem érinti a hozzájárulást megelőzően jogszerűen folytatott adatkezelést.
Tájékoztatjuk, hogy az adatok gyűjtése, kezelése, tárolása kizárólag a 3.1. pontban megjelölt
célok érdekében történik.
3.5.

Az adatok forrása

Az érintett személyes adatait az „Az én utam” játékszabályzata és a jelen Adatkezelési
tájékoztató ismeretében adta meg a nyereményjátékban való részvétel, valamint kisorsolás
esetén az értesítés és a jogi kötelezettségek teljesítése céljából.
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Adatszolgáltatás hiányában Adatkezelő nem tudja az érintettet tájékoztatni, a nyertest
értesíteni és nyereményének átvételével kapcsolatban egyeztetni. A nyereményjátékban
résztvevő kizárólag saját személyes adatait adhatja meg. Amennyiben nem saját személyes
adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
A Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a
nyeremény átadása előtt kérelmezi a játékos.
Amennyiben az érintett a részvétel során a hírlevélre is feliratkozik, akkor a hírlevél kezelésre
vonatkozó adatkezelés tekintetében a www.metropolitan.hu weboldalon elérhető külön
tájékoztató az irányadó. A játékban való részvételnek nem feltétele a hírlevélre történő
feliratkozás.
3.6.

Az adatokhoz hozzáférés, tárolás

Adatkezelő különös gondot fordít arra, hogy a megadott adatokhoz kizárólag az adott feladat
ellátásáért felelős szervezeti egység jogosultsággal rendelkező munkatársai, megbízottjai és
az Adatfeldolgozók férjenek hozzá a jelen adatkezeléssel kapcsolatos feladatok teljesítésével
összefüggésben.
A személyes adatok elsődleges tárolására Adatkezelő saját informatika rendszereit használja.
3.7.

Az adatkezelés tartama

A Lebonyolító vállalja, hogy a játékban résztvevők listáját - nyertes vagy nyertesek kivételével
- a játék lezárását követően azonnal törli.
A nyertes nevét és lakcímét, mivel arra adózási kötelezettség teljesítése érdekében szükség
van, így azokat a megadástól számított 8 évig őrzi meg az Adatkezelő.
A Játékos adatainak (név, email cím) tárolására abban az esetben kerül sor, amennyiben a
Játékos hozzájárul, hogy a Szervező marketing célú hírleveleket, illetve direkt marketing célú
megkeresést küldjön a számára.
Jelen adatkezelési tájékoztató 3.1. pontjában meghatározott direkt marketing célú feliratkozás
adatkezelése tekintetében Adatkezelő a megadott személyes adatokat a hozzájárulás
visszavonásáig, de legfeljebb 2022. december 31. napjáig tárolja, ezt követően törli.
Minden egyéb adatkezelés tekintetében a Játék lezárását és a nyeremények átadását
követően, de legkésőbb 2021. április 30-ig az adatokat Adatkezelő megsemmisíti, azok
marketing célokra nem kerülnek felhasználásra.
3.8.

Adatfeldolgozók

Az Adatkezelő megbízásából az alábbi Adatfeldolgozók részére kerülnek átadásra a Játék
lebonyolításával összefüggésben személyes adatok:
Adatfeldolgozó neve: ti:me Reklámügynökség Kft. (székhely: 1051 Budapest, vigyázó Ferenc
utca 4. 1. emelet 2.; Cg.: 01-09-729345, Adószám: 13322496-2-41.
Adatfeldolgozó Adatkezelő részére marketing ügynöki tevékenységet végez, illetve a
nyereményjáték és a sorsolás lebonyolítója.
A nyertesekre vonatkozóan a postázáshoz szükséges adatokhoz a Magyar Posta Zrt. (1138
Budapest, Dunavirág utca 2-6.) is hozzáfér, mint adatfeldolgozó, és a saját adatvédelmi és
adatkezelési szabályzata alapján kezeli, az a mérvadó.
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4. Az adatok bizalmassága és biztonsága
Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében
megtesz minden az adattároláshoz, feldolgozáshoz kapcsolódó informatikai és egyéb
biztonságos adatkezelést elősegítő intézkedést.
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás
költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a
természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és
súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket
hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot
garantálja.
Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott
informatikai eszközöket úgy választja meg és működteti, hogy a kezelt adatok
-

kizárólag az arra feljogosított számára legyenek hozzáférhetők,

-

a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek legyenek szerverszintű és alkalmazás szintű
védelmi eljárások révén,

-

az adatok változatlansága és a változtatások igazolhatósága biztosított legyen,

-

az adatok rendelkezésre álljanak az adatkezelés teljes tartama alatt.

5. Az Önt megillető jogok
Tájékoztatjuk, hogy jogszabály alapján a metujog.kapu@metropolitan.hu email-címen
érvényesítheti az Önt megillető jogokat, amely alapján - a jogszabályban megjelölt keretek
között -:
a) hozzáférést kérhet az Önről kezelt személyes adatokhoz, illetve másolatukhoz; (15. cikk)
b) tájékoztatást kérhet az adatkezelés főbb jellemzőit (célja, kezelt adatok köre, bevont

adatfeldolgozók, adatkezelés tartam) illetően; (15. cikk)
c)

bármikor visszavonhatja hozzájárulását; (7. cikk (3)

c) kérheti az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok indokolatlan késedelem nélkül

helyesbítését vagy a hiányos személyes adatok kiegészítését; (16. cikk)
d) kérheti az Önre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését (17.

cikk)
e) kérheti az adatok használatának korlátozását (18. cikk)

, kérheti azt, hogy az Önre vonatkozó, Ön által megadott adatokat széles körben használt,
géppel olvasható formátumban megkapja vagy másik adatkezelő számára közvetlenül
továbbítsuk (20. cikk);
f)

g) tartózkodási helye, munkahelye vagy a vélelmezett jogsértés helye szerinti felügyeleti

hatóságnál eljárást kezdeményezhet (77. cikk).
Magyarországon a felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság. (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) )
Jogsérelem esetén lehetősége van továbbá az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval
szemben peres eljárást indítani az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye
szerinti tagállam bírósága, valamint az Ön tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt.
4

6. Kapcsolat
Adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseivel,
metujog.kapu@metropolitan.hu e-mail címen.

kéréseivel

kérjük,

forduljon

hozzánk

a

Adatkezelő Adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki 2018. május 25-én. Az Adatvédelmi tisztviselő
elérhetősége: adatvedelmitisztviselo@metu.hu.
Az Ön megkeresésére tájékoztatás kérése esetén legfeljebb 30 napon belül, az Ön által
megadott elérhetőségen válaszolunk.
Adatkezelési
Tájékoztatónk
mindenkor
aktuális
változata
http://azenutam.metropolitan.hu/adatkezelesi tajekoztato.pdf linken.

hozzáférhető

a

Prof. Dr. Bachmann Bálint DLA s.k.
rektor
Budapesti Metropolitan Egyetem
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