
ADATKEZELÉSI TÁJKOZTATÓ

A személyes adatok nyereményjátékkal összefüggő kezeléséről

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy átlátható és közérthetően
megfogalmazott tájékoztatást nyújtson az adatkezelő által szervezett nyereményjátékban résztvevő
(regisztráló és nyertes) természetes személyek (a továbbiakban: Érintett) személyes adatainak
adatkezelő általi kezeléséről, valamint az adatkezelés további körülményeiről a 2016/679/EU
Általános adatvédelmi rendelet („a továbbiakban: GDPR1) előírásaival összhangban.

I) ADATKEZELŐ ADATAI

▪ Megnevezés: Magnum Hungaria Invest Építőipari és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő);

▪ Székhely: 1032 Budapest, Bécsi út 154.;
▪ Központi elérhetőség:+ 36-70- 659-1119, info@gobudamall.hu
▪ Adószám: 11942139-2-41;
▪ Cégjegyzékszám: 01-09-684436

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő és a WING Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042336,
székhely: 1095 Budapest, Máriássy utca 7.) közös adatkezelőnek minősül. A WING Zrt.
honlapján elérhető adatkezelési tájékoztatóban
(https://wing.hu/hu/adatkezelesi-nyilatkozat) került részletesen kifejtésre a közös
adatkezelők közötti jogviszony tartalma. A jelen Tájékoztatóban nem szabályozott
kérdésekben a honlapon elérhető adatkezelési tájékoztató
(https://wing.hu/hu/adatkezelesi-nyilatkozat) rendelkezései az irányadók.

II) ADATVÉDELMI MUNKATÁRS ELÉRHETŐSÉGE

Amennyiben Önnek bármilyen kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, vagy a GDPR
szerinti jogait szeretné érvényesíteni kérjük, hogy az alábbi elérhetőségen vegye fel
velünk a kapcsolatot.

▪ E-mail cím: info@gobudamall.hu

III) ADATKEZELÉS KÖRÜLMÉNYEI

Az Adatkezelő az itt megjelölt személyes adataidat az alábbi célokból, jogalapon kezeli,
az itt meghatározott időtartamig.

ADATKEZELÉS CÉLJA KEZELT ADATOK

KATEGÓRIÁI

ADATKEZELÉS

JOGLAPJA

MEGŐRZÉSI IDŐ

Az Adatkezelő által
szervezett

Azonosítási adatok
(név); elérhetőségi

Az érintett
hozzájárulása.

A hozzájárulás
visszavonása,

1 A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679. sz. rendelete.

https://wing.hu/hu/adatkezelesi-nyilatkozat
https://wing.hu/hu/adatkezelesi-nyilatkozat


nyereményjátékban
résztvevők azonosítása.

adat (e-mail cím),
regisztráció
időpontja, a

regisztrációból
levonható

következtetések.

[GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) pontja]

ennek hiányában
a játék lezárása
(a nem nyertes

résztvevők
esetében).

Az adatkezeléshez
adott érintetti

hozzájárulás utólagos
igazolása.

Azonosítási adatok
(név); elérhetőségi
adatok (e-mail cím,

telefonszám),
regisztráció
időpontja.

Az Adatkezelő
jogi igények

érvényesítéséhez
és a megfelelés
igazolásához
fűződő jogos

érdeke.

[GDPR 6. cikk (1)
bekezdés f) pont]

A hozzájárulás
visszavonásától

(a játék
lezárásától)

számított 90 nap
végéig, de

legkésőbb 2023.
február 28.

A játék nyerteseivel
való kapcsolatfelvétel.

Elérhetőségi adat
(e-mail cím;
telefonszám,

lakcím)

Az érintett
hozzájárulása.

[GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a)

pontja]

A hozzájárulás
visszavonása, de

legkésőbb a
nyeremény

átadása.

A nyilvánosság
tájékoztatása az

Adatkezelő honlapján.

Azonosítási adat
(név)

Az Adatkezelő
nyereményjáték

tisztaságának
igazolásához és

annak
népszerűsítéséhez

fűződő jogos
érdeke.

[GDPR 6. cikk (1)
bekezdés f) pont]

Legkésőbb 2022.
február 28.

napja.

A nyeremény átvétele
és annak igazolása,

továbbá ezzel
összefüggésben az

Adatkezelő adófizetési
és bejelentési

Azonosító adat
(név, születési hely,

idő, anyja neve);
adóazonosító jel;

aláírás, nyeremény
pénzben kifejezhető
értéke és az abból

Az adózás
rendjéről szóló
2017. évi CL.

törvény 34.§ által
meghatározott jogi

Az
adóellenőrzéshez

való jog
elévülése végéig

(10 év).
Ellenőrzés

esetén kizárólag



kötelezettsége
teljesítése.

levonható
következtetések.

kötelezettség
teljesítése.

[GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c) pont]

a NAV részére
kerülnek

továbbításra az
adatok.

IV) ADATTOVÁBBÍTÁS

ADATFELDOLGOZÓ TEVÉKENYSÉGE

ti:me Reklámügynökség Kft.

(székhely: 1051 Budapest,
Vigyázó Ferenc utca 4. 1. em. 2.
ajtó; adószám: 13322496-2-41;
cégjegyzékszám: 01-09-729345)

A nyereményjáték lebonyolítása, pl.: honlapról
beérkező adatok kezelése, sorsolás lebonyolítása.

Az adott nyeremény felajánlója
(az Adatkezelő tulajdonában
álló Gobuda Mall valamely

bérlője …)

A nyertes azonosító adatai (visszaélések elkerülése
érdekében)

V) ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS

▪ Tájékoztatjuk, hogy személyes adataihoz kizárólag a jelen Tájékoztatóban
feltüntetett adatfeldolgozók, továbbá az Adatkezelővel közös adatkezelői
minőségben álló Adatkezelők munkavállalói férnek hozzá.



VI) ÉRINTETTI JOGOK

Előzetes
tájékozó
dáshoz
való jog

Hozzá
férés
joga

Helyes
bítés
joga

Tör
lés
jog
a

Korlát
ozás

Adat-ho
rdozható
ság

Tilta
ko-z
ás

Hozzáj
árulás
visszav
onása

Hozzáj
árulás ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔

Megálla
podás ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✖

Jogi
köteleze
ttség

✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✖ ✖ ✖

Létfonto
sságú
érdek

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✖ ✖

Közfela
dat,
közhatal
mi jog.

✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✖ ✔ ✖

Jogos
érdek ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✖

1) Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk)

Ön jogosult vagy 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 az adatkezelés körülményeivel kapcsolatos
információkhoz hozzáférést kapjon. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező
személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja, ha azokat Ön kéri.

2) Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk)

Ön jogosult arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonja. A
hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti
adatkezelés jogszerűségét.

A hozzájárulása visszavonását Ön jelezheti az info@gobudamall.hu e-mail címen jelezd,
ezt követően haladéktalanul intézkedünk az adatkezelés megszüntetéséről.

3) Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése, valamint a profilalkotás ellen is.

Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat csak akkor kezelheti tovább, ha
bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek
elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy
amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

mailto:info@gobudamall.hu


Amennyiben Ön tiltakozik saját helyzetével kapcsolatos okból a személyes adatai kezelése
ellen (pl.: a nevének honlapon való nyilvánosságra hozatala ellen), az Adatkezelő
korlátozza az adat kezelését (eltávolítja a honlapról) arra az időtartamra amíg az
Adatkezelő igazolja, hogy jogos indokai elsőbbséget élveznek az Ön jogos indokaival
szemben.

Ezen tiltakozási jogra az Adatkezelő a jelen tájékoztató keretében is kifejezetten felhívja az
érintett figyelmét.

4) Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az Önre vonatkozó
pontatlan személyes adatokat, valamint kiegészíti a hiányos személyes adatokat.

5) Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban
meghatározott feltételek bármelyike megvalósul (ebben az esetben az Adatkezelő a
tároláson kívül más műveletet az adattal nem végezhet).

6) Törléshez (elfeledtetéshez) való jog (GDPR 17. cikk)

Jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó
személyes adatokat, ha az adatkezelésnek nincs célja, hozzájárulását visszavonta és nincsen
egyéb jogalapja az adatkezelésnek, vagy ha az adatokat eleve jogellenesen kezelték,
továbbá az adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az
elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az
ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy
tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük a szóban forgó
személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve
másodpéldányának törlését.

7) Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Ön által az 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 jogszabályi feltételek (automatizált adatkezelés és
hozzájárulás vagy szerződés teljesítése jogalap) fennállnak.

8) Érintett hol és hogyan kérhet részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről,
továbbításáról, valamint hol és hogyan élhet jogaival?

Javasoljuk, hogy személyes adatai kezelésével összefüggő panasz esetén a hatósági,
bírósági eljárás kezdeményezése előtt éljen az Adatkezelőnél benyújtható panasz
lehetőségével. Jogai gyakorlásával kapcsolatban az Adatkezelőnél az alábbi módokon lehet
eljárni:

▪ postai küldeményben: 1032 Budapest Bécsi ú. 154. Magnum Hungaria Invest Kft.,
▪ elektronikus levél formájában: info@gobudamall.hu e-mail címen;
▪ telefonon: +36-70-659-1119 telefonszámon.



9) Érintetti jogok érvényesítésének lehetősége hatóság és bíróság előtt:

▪ Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az Ön jogaival és a hatósághoz benyújtandó panasz részleteivel kapcsolatos
további információért kérjük keresse fel az alábbi honlapot:
http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html.

▪ Az Ön érintetti jogai megsértése esetén a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz is
fordulhat és többek között sérelemdíjat követelhet.

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html

