
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

Nyereményjátékban való részvételhez 

 

A Játékos az adatvédelmi tájékoztató tevőleges elfogadásával hozzájárul, hogy az általa 
megadott személyes adatokat Szervező továbbiakban Adatkezelő adatfeldolgozója a játék 
lebonyolítása céljából felhasználja és kezelje. 

Adatkezelő a személyes adatokat, az Általános Adatvédelmi Rendeletnek és az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
rendelkezéseinek megfelelően bizalmasan kezelik. 

Adatkezelő az adatokat harmadik személyek részére - a kijelölt adatfeldolgozó kivételével - 
nem továbbítja, illetve nem hozza nyilvánosságra. 

Adatkezelő neve és elérhetősége:  

Barabás Téglakő Kft. 
Székhely: 8200 Veszprém, Tüzér u. 69. 
Cégjegyzékszám: 19-09-502847 
Telefon: +36 88 578-280 
E-mail: info@barabasteglako.hu 

Adatfeldolgozó neve és elérhetősége:  

Google LLC 
1600 Amphitheatre  
Parkway Mountain View, CA 94043  
USA 

Kezelt adatok köre:  

 Név 
 Cím 
 E-mail cím 
 Telefonszám 

Adatkezelés célja: Nyereményjátékban való részvétel 

Adatkezelés jogalapja: Játékos önkéntes hozzájárulása 

Tárolás helye és formája: Google Levelezés 

Adatkezelés időtartama: Nyertesek esetén a hozzájárulás visszavonásáig (vevő törlési 
kérelmétől számított 8 nap). Egyéb résztvevők esetén a játéksorsolás végelszámolásáig. 
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Érintettek jogai: Az érintett adatkezelőnél kérelmezheti: 

 tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 
 személyes adatainak helyesbítését, valamint 
 személyes adatainak törlését vagy zárolását 

(A Játékos tudomásul veszi, hogy a játék időtartama alatt az adatainak törlése a 
Játékból való kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja 
biztosítani a Játékos részvételét.), 

 az adatainak megtekintését. 

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok 
forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. Adatkezelő az érintett 
kérelmére a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon 
belül tájékoztatást köteles adnia. 

Jogorvoslat: Érintett, jogainak megsértése esetén bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi 
és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. Az adatvédelmi hatóságnál bejelentéssel 
bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével 
kapcsolatban jogsérelem érte. Perre pedig az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszék az 
illetékes. A per az érintett választása szerint az érintett lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti 
törvényszék előtt is megindítható.  

 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
 
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C 
Telefon: +36 1 391-1400 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
 
 
 


