
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
nyereményjátékok és promóciók szervezéséhez és lebonyolításához 

1. BEVEZETÉS 

Jelen Adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) a Nakama & Partners Korlátolt 
Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő) által szervezett promóciós nyereményjátékok 
(a továbbiakban: játék) szervezése és lebonyolítása során felmerülő személyes adatok kezelésére 
vonatkozik. Az Adatkezelő fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi 
rendelkezések betartására és a biztonságos és tisztességes adatkezelésre. 

Az Adatkezelő által szervezett játékok célja az Adatkezelő tevékenységének népszerűsítése, 
ismertségének bővítése. 

Az Adatkezelő adatai: 

Nakama & Partners Korlátolt Felelősségű Társaság 
levelezési cím: 1016 Budapest, Derék utca 2.  
e-mail cím: hello@nakama.hu / hello@magyarorszagszepe.hu 
honlap: www.nakama.hu / www.magyarorszagszepe.hu 

Jelen Tájékoztató különösen a következő hatályos jogszabályok alapján került kialakításra: 

a) az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII 
törvény (a továbbiakban: Infotv.); 

b) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről 
és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016. április 27.-i 2016/679 Európai Parlament 
és Tanács-i Rendelet (a továbbiakban: Rendelet). 

2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 

Jelen Tájékoztatóban használt fogalmak a következő jelentéssel bírnak: 

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy 
közvetve – azonosítható természetes személy; 
személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító 
jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális 
azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó 
következtetés; 
hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő 
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes 
adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez; 
tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az 
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri; 
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját 
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket 
meghozza és végrehajtja, vagy az Adatfeldolgozóval végrehajtatja; 
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a 
műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, 
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megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, 
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat 
további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy kép- felvétel készítése, 
valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése; 
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; 
nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 
adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem 
lehetséges; 
adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából; 
adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy 
meghatározott időre történő korlátozása céljából; 
adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, 
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az 
alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik; 
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött 
szerződést is – adatok feldolgozását végzi; 
adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége; 
harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az Adatkezelővel vagy az 
adatfeldolgozóval; 
adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a 
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy 
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés. 

3. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA  

Az adatkezelés célja a játékokban való részvétel biztosítása, a nyertesek kisorsolása, értesítése, a 
nyeremények átadása, nyilvánosságra hozatala, az adózási és számviteli kötelezettségek 
teljesítése, valamint a játékkal összefüggésben az Adatkezelővel szemben támasztott esetleges 
megalapozatlan igények elhárítása. 

4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA 

Az adatkezelés jogalapja Infotv. 5. § (1) bekezdés b) pontja  és a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés 1

a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet az Adatkezelő az érintettnek a 
játékban történő részvételével megadottnak tekint. A hozzájárulás kiterjed a nyertes nevének, 
lakóhelyeként szolgáló település nevének és a nyertesség tényének a nyilvánosságra hozatalára. 

5. AZ ÉRINTETTEK KÖRE 

Az érintettek körébe a játékokban résztvevő személyek tartoznak.  

6. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE  

A játékban való részvétel az alábbi személyes adatok megadásával történik: 
• név, 

 Az Infotv. 5. § (1) bekezdés ab pontja szerint „b) az a) pontban meghatározottak hiányában az az adatkezelő törvényben 1

meghatározott feladatainak ellátásához feltétlenül szükséges és az érintett a személyes adatok kezeléséhez kifejezetten 
hozzájárult,”
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• email cím, 
• anyja neve, 
• TAJ szám,  
• születési hely és idő, 
• adóazonosító jel, 
• lakcím és levelezési cím, 
• mobil telefonszám, 

mely személyes adatok az alábbi tevékenységek végzéséhez szükségesek: 
• név: kapcsolatfelvételhez 

• anyja neve, születési hely és idő: a nyertes személyének azonosításához 

• TAJ szám és adóazonosító jel: adózás és számviteli kötelezettségek teljesítéséhez 

• email cím: lakcím és levelezési cím: a kapcsolattartáshoz, az ügyintézés megkönnyítéséhez 
és a nyeremény átadásához szükséges 

• mobil telefonszám: a kapcsolattartáshoz, az ügyintézés megkönnyítéséhez és a nyeremény 
átadásához szükséges 

A megadott személyes adatok valódiságáért a játékban résztvevő felel. 

7. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA 

Az adatkezelés időtartama a játékban résztvevő hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a 
játék végét követő 12 hónap. 
A nyertes adatait az Adatkezelő a nyeremény átvételétől számított 5 évig jogosult kezelni a 
jogérvényesítés indokára figyelemmel a nyertes hozzájárulásának esetleges visszavonását 
követően is.  
A játékban résztvevő a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, bármilyen 
korlátozás vagy indokolás nélkül díjmentesen visszavonhatja az Adatkezelő alábbi e-mail címére 
küldött e-mail útján: hello@nakama.hu / hello@magyarorszagszepe.hu vagy az Adatkezelő 
mindenkori székhelyére küldött postai levélben. 

8. AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK 

Adatkezelőnél az erre a feladatra kijelölt személyek, az adatkezelő munkavállalói.  

9. AZ ADATFELDOLGOZÓ 

Adatkezelő, adatfeldolgozói tevékenységet nem vesz igénybe. 

10. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA 

Az Adatkezelő a személyes adatokat elektronikus formában tárolja. 

Az Adatkezelő illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó felelőssége, hogy az adatkezelés, 
illetve adatfeldolgozás során gondoskodjon az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni 
azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, 
amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához 
szükségesek. 
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Az Adatkezelő és az adatfeldolgozó az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a 
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy 
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika 
megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

Az Adatkezelő a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme 
érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok közvetlenül ne 
legyenek összekapcsolhatók, és az érintetthez rendelhetők. 

Az Adatkezelő informatikai rendszere védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, 
szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések 
ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal 
gondoskodik. 

11. AZ ÉRINTETTEK JOGAI 

11.1. Az Infotv. alapján 

Az érintett 
a) tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről; 
b) kérheti személyes adatainak és az azok kezelésével összefüggő információk 

rendelkezésére bocsátását; 
c) kérheti személyes adatainak helyesbítését;  
d) kérheti személyes adatainak kezelését az adatkezelő korlátozza; valamint 
e) kérheti személyes adatainak törlését. 

Az Adatkezelő az érintettet megillető jogok érvényesülésével kapcsolatban meghatározott 
feladatait ingyenesen látja el, kivéve, ha az érintett 

a) a folyó évben, azonos adatkörre vonatkozóan ismételten kérelmet nyújt be, és 
b) e kérelme alapján az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak helyesbítését, törlését 

vagy az adatkezelés korlátozását az Adatkezelő jogszerűen mellőzi, 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, adatairól, azok forrásáról, az 
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. 

Az Adatkezelő az érintett által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló 
kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 (huszonöt) napon 
belül elbírálja és döntéséről az érintettet írásban vagy ha az érintett a kérelmet elektronikus úton 
nyújtotta be, elektronikus úton értesíti. 

A hozzáféréshez való jog érvényesülése érdekében az érintettet kérelmére az Adatkezelő 
tájékoztatja arról, hogy személyes adatait maga az Adatkezelő kezeli-e.   

A helyesbítéshez való jog érvényesülése érdekében az Adatkezelő, ha az általa kezelt személyes 
adatok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak, azokat - különösen az érintett kérelmére - 
haladéktalanul pontosítja vagy helyesbíti, illetve ha az az adatkezelés céljával összeegyeztethető, 
az érintett által rendelkezésére bocsátott további személyes adatokkal vagy az érintett által a 
kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészíti.   
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Mentesül e kötelezettség alól az Adatkezelő, ha 
a) a pontos, helytálló, illetve hiánytalan személyes adatok nem állnak rendelkezésére és 

azokat az érintett sem bocsátja a rendelkezésére, vagy 
b) az érintett által rendelkezésére bocsátott személyes adatok valódisága kétséget kizáróan 

nem állapítható meg. 

Az adatkezelés korlátozásához való jog érvényesülése érdekében az Adatkezelő korlátozza az 
adatkezelést, ha 

a) az érintett vitatja az Adatkezelő által kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát 
vagy hiánytalanságát, és a kezelt személyes adatok pontossága, helytállósága vagy 
hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a fennálló kétség tisztázásának 
időtartamára, 

b) az adatok törlésének lenne helye, de az érintett írásbeli nyilatkozata vagy az Adatkezelő 
rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok 
törlése sértené az érintett jogos érdekeit, a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek 
fennállásának időtartamára, 

c) az adatok törlésének lenne helye, de az Adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv által 
vagy részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások - így 
különösen büntetőeljárás - során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen 
vizsgálat vagy eljárás végleges, illetve jogerős lezárásáig, 

d) az adatok törlésének lenne helye, de dokumentációs kötelezettség teljesítése céljából az 
adatok megőrzése szükséges. 

Az adatkezelés korlátozásának időtartama alatt a korlátozással érintett személyes adatokkal az 
Adatkezelő a tároláson túl egyéb adatkezelési műveletet kizárólag az érintett jogos érdekének 
érvényesítése céljából vagy törvényben, nemzetközi szerződésben, illetve az Európai Unió 
kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint végezhet. 

Az adatkezelési korlátozás megszüntetése esetén az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának 
feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatja. 

A törléshez való jog érvényesítése érdekében az Adatkezelő haladéktalanul törli az érintett 
személyes adatait, ha 

a) az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés 
• alapelvekkel ellentétes, 
• célja megszűnt, vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés 

céljának megvalósulásához, 
• törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában 

meghatározott időtartama eltelt, vagy 
• jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja, 

b) az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak 
törlését kérelmezi, 

c) az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság 
elrendelte, vagy 

d) az Infotv. 19. § (1) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott időtartam eltelt. 

Ha az érintett kérelmét az Adatkezelő által kezelt személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy 
ezen adatok kezelésének korlátozására az Adatkezelő elutasítja, az érintettet írásban, 
haladéktalanul tájékoztatja 

a) az elutasítás tényéről, annak jogi és ténybeli indokairól, valamint 
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b) az érintettet az Infotv. alapján megillető jogokról, valamint azok érvényesítésének módjáról, 
így különösen arról, hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adatok helyesbítésére, 
törlésére vagy ezen adatok kezelésének korlátozására vonatkozó jogát a Hatóság 
közreműködésével is gyakorolhatja. 

Jogainak érvényesítése érdekében az érintett: 
a) a Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti az Adatkezelő intézkedése jogszerűségének 

vizsgálata céljából, ha az Adatkezelő az érintett jogainak érvényesítését korlátozza vagy 
ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, valamint 

b) a Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, ha megítélése 
szerint személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő megsérti a személyes adatok 
kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában 
meghatározott előírásokat. 

Az érintett az Adatkezelő, illetve - az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési 
műveletekkel összefüggésben - az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése 
szerint az Adatkezelő a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, 
jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások 
megsértésével kezeli. 

11.2. A Rendelet alapján 

A fentieken túlmenően a Rendelet 15. cikk (1) bekezdése értelmében az érintett jogosult arra, 
hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése 
folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes 
adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 

a) az adatkezelés céljai; 
b) az érintett személyes adatok kategóriái; 
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat 

közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a 
nemzetközi szervezeteket; 

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem 
lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; 

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok 
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes 
adatok kezelése ellen; 

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető 

információ; 
h) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, 

ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára 
és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, 
és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. 

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő 
továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra 
vonatkozóan a Rendelet 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról. 
Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett 
rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív 
költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta 
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be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell 
rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. 

A Rendelet 18. cikk (1) bekezdése értelmében az érintett jogosult arra, hogy kérésére az 
Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes 
adatok pontosságát; 

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 
felhasználásának korlátozását; 

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az 
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 
vagy 

d) az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez 
esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy 
az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

Ha az adatkezelés a Rendelet 18. cikk (1) bekezdése alapján korlátozás alá esik, az ilyen 
személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett 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 lehet 
kezelni. 

Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére a Rendelet 18. cikk (1) bekezdés alapján korlátozták 
az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. 
A Rendelet 20. cikk (1) bekezdése értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa 
egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, 
géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy 
másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a 
személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:  

a) az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) 
bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja 
szerinti szerződésen alapul és 

b) az adatkezelés automatizált módon történik. 
(a továbbiakban: Adatok hordozhatóságához való jog) 
Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez 
technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen 
továbbítását. 

11.3. A jogérvényesítés módja 

Az érintett a fentiekben felsorolt adatkezelési jogokat az Adatkezelő e-mail címére, vagy székhely 
szerinti címére küldött, az érintett beazonosítható e-mail címéről küldött e-mailben, vagy postai 
úton az érintett által aláírt levélben gyakorolhatja. Az érintett joggyakorlásra vonatkozó nyilatkozata 
az adott adatkezelés egyértelmű megjelölése mellett érvényes. 

11.4. Jogorvoslat 

Az érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék 
hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási 
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helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre az érintettet tájékoztatja a 
jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről. 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál 
lehet élni: 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Levelezési cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Honlap: www.naih.hu 

 Budapest, 2019. február 25.
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