FELFÖLDI Édességgyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
„Keressük a Quick Milk Magic Sipper márkanagyköveteit a 2020-as esztendőre”
fotópályázat
Adatvédelmi szabályzata
A FELFÖLDI Édességgyártó és Szolgáltató Kft., pályázatot kiíró, szervező és úgyis, mint adatkezelő
a „Keressük a Quick Milk Magic Sipper márkanagyköveteit a 2020-as esztendőre ” elnevezésű
pályázatot benyújtókat, (továbbiakban: pályázók, érintettek)
a pályázattal összefüggésben az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info
tv.) és az Általános Adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: GDPR Rendelet) alapján az érintetteket a
személyes adataik kezelésével és felhasználásával kapcsolatban az alábbiakról tájékozatja:
A FELFÖLDI Édességgyártó Kft, mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen
szabályzat tartalmát. Kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden
adatkezelés megfelel a jelen szabályzat és a hatályos jogszabályok előírásainak.
1. Adatkezelő cégneve és elérhetőségei:
A FELFÖLDI Édességgyártó Kft., (székhely: 4030 Debrecen, Keleti ipartelep utca 6. cégjegyzékszám: 09-09012550; adószám: 13723574-2-09)
Email: adatvedelem@felfoldi.hu
3. Az Adatkezelő a szolgáltatással kapcsolatban nem vesz adatfeldolgozót igénybe az adatkezeléssel
kapcsolatban.
4. A pályázatra történő jelentkezéssel a részt vevő természetes személy önkéntes és kifejezett hozzájárulását
adja ahhoz, hogy a Felföldi Édességgyártó Kft. (szervező, pályázat kiíró, adatkezelő) az alábbi adatait, az
alábbi célra és jogalapon kezelje:
Az adatkezelés célja: Fotópályázat sikeres megszervezése és lebonyolítása, az abból fakadó jogok és
kötelezettségek teljesítése, a pályázaton részt vevő azonosítása, a részvétel, a részt vevő értesítése,a
pályázatban résztvevő pályázókkal, azok törvényes képviselőivel való kapcsolattartás, üzenetekre történő
válaszadás.
Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, illetve
legkésőbb az adatok megadásától számított egy évig kezeli vagy amíg a pályázó nem kéri az adatai törlését,
illetve nem vonja vissza a hozzájárulását.
Hozzájárulását az adatvedelem@felfoldi.hu címre küldött e-mail útján bármikor ingyenesen visszavonhatja.
Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény, valamint a felhasználók önkéntes, határozott, félreérthetetlen hozzájárulása. Bizonyos esetekben
a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, amely tényről
az adatkezelő minden esetben külön értesíti az érintetteket.
A pályázó kizárólag saját személyes adataikat adhatja meg. Amennyiben nem saját személyes adataikat adja
meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogalapja, az adatkezelés
Adat típus:
Cél:
Jogalap:
Időtartam:
Fotópályázaton részt
az érintett önkéntes 1 év
vevő
természetes
hozzájárulása
személy
neve,
születési helye és
ideje,
lakcíme,
tartózkodási helye,
e-mail
címe,
telefonszáma
- Fotópályázat sikeres megszervezése és
lebonyolítása, az abból fakadó jogok és
kötelezettségek teljesítése
-- Fotópályázaton részt vevő azonosítása,
- Fotópályázaton való részvétel,
-Fotópályázaton részt vevő értesítése,
Fotópályázaton
az érintett önkéntes 1 év
részt
vevő
hozzájárulása
természetes személy
oktatási intézmények -Fotópályázaton részt vevő azonosítása,
-Fotópályázaton való részvétel,
neve, címe

Fotópályázaton
- Fotópályázat sikeres megszervezése és az érintett önkéntes hozzájárulás
részt
vevő lebonyolítása, az abból fakadó jogok és hozzájárulása
visszavonásáig, de a
természetes
kötelezettségek teljesítése
pályázati eredmény
személyről
készült -Fotópályázaton részt vevő azonosítása,
kihirdetése után nincs
fénykép, -hang és -Fotópályázaton való részvétel
lehetősége
videófelvétel
- Fotó pályázat célja elérése
visszavonni
a
hozzájárulását,
amennyiben az nem
sérti egyéb jogait, stb

5. Adatvédelem és adatkezelés
A Felföldi Édességgyártó Kft. kiemelten fontosnak tartja a pályázaton részt vevő természetes személyek, mint
adatkezeléssel érintettek információs önrendelkezési joga tiszteletben tartását, továbbá személyes adataik
védelmét.
A pályázaton részt vevő természetes személy bármikor kérheti a Felföldi Édességgyártó Kft-től, hogy
tájékoztassa őt a személyes adatainak kezeléséről. A tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó
bejelentéseket és kérelmeket az alábbi elérhetőségeken teheti meg a pályázaton részt vevő, mint adatkezeléssel
érintett természetes személy:
A FELFÖLDI Édességgyártó
adatvedelem@felfoldi.hu)

Kft.,

(székhely:

4030

Debrecen,

Keleti

ipartelep

utca

6.

,

e-mail:

Ha a pályázaton résztvevő természetes személy, a szervező, adatkezelő - adatkezelési tájékoztatásra,
helyesbítésre, törlésre vonatkozó - döntéseivel nem ért egyet, illetve ha a szervező és lebonyolító a pályázó
tiltakozásának elbírálására nyitva álló 1 hónapos határidőt elmulasztja, a pályázó - a döntés közlésétől, illetve a
határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - a bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.
A pályázó a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai megsértése miatt a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz is fordulhat jogorvoslatért, vagy a fentiekben részletezett módon az illetékes
bíróság előtt pert indíthat.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot a pályázó az alábbi elérhetőségeken érheti el:
• cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
• postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
• telefon: +36 (1) 391-1400
• fax: +36 (1) 391-1410

•
•

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
honlap: www.naih.hu

A pályázatba történő önkéntes részvétellel a pályázók hozzájárulnak a pályázat során megadott személyes
adataik feldolgozásához és kezeléséhez, ahhoz, hogy adataik a szervező adatbázisába bekerüljenek és azokat a
szervező - esetleges tiltási nyilatkozatuk kézhezvételéig saját marketing tevékenysége céljából használja.
A pályázók nem jogosultak ellenszolgáltatásra az adataiknak a pályázattal összefüggésben történő nyilvános
közzétételéért.
Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a pályázat
lebonyolításához szükséges adatait, vagy azokat, illetve a hozzájárulását az eredményhirdetés előtt visszavonja,
vagy törölni kéri, a pályázatból kizárásra kerül, azon helyezést nem érhet el.
6. Vegyes rendelkezések
A pályázó a szabályzat elfogadásával egyidejűleg elismeri, hogy teljes körűen megismerte a pályázati
szabályzatban rögzített részvételi feltételeket és azokat feltétel nélkül elfogadta. Amennyiben a pályázó a
részvételi feltételeket - annak bármely rendelkezése tekintetében - nem fogadja el, a pályázatból kizárásra kerül.
Szervező a verseny teljes időtartama alatt biztosítja a szabályzat előbbiek szerinti - folyamatos elérhetőségét.
Szervező kizárja felelősségét a pályázó téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából (pl. név, email cím
elírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése) eredő, a pályázó vagy bármely harmadik személy által
elszenvedett károk tekintetében. A pályázók tudomásul veszik, hogy a pályázaton való részvétel önkéntes.
A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókat a pályázatot kiíró köteles megfizetni.
„Keressük a Quick Milk Magic Sipper márkanagyköveteit a 2020-as esztendőre” fotópályázat Adatvédelmi
szabályzatában, pályázati szabályzatában nem szabályozott minden egyéb kérdésre a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény, és az Info tv. vonatkozó rendelkezései irányadóak.
A pályázati szabályzat változtatásának jogát a kiíró magának fenntartja. Az adatkezelő, szervező fenntartja
magának a jogot, hogy a jelen szabályzatot megváltoztassa azzal, hogy az esetleges módosításokról kellő
időben és módon tájékoztatja az érintett résztvevőket.
Debrecen, 2019. október 21.

