TÁJÉKOZTATÓ
A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL
1.

Fogalmak:
a) 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;
b) adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki
vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre
(beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott
adatfeldolgozóval végrehajtatja;
c) adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek
összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása,
felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása,
zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása,
fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők
(pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
d) 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 adatokon végzik;
e) adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése
alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;
f) adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
g) hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson
alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy
egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
h) érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy, a Játékos;

2.

Személyes adatot a Szervező (a továbbiakban: Biztosító) kizárólag az érintett hozzájárulásával, illetőleg
jogszabályi felhatalmazás alapján kezelhet.

3.

Az adatkezelés célja csak a Játékkal összefüggő lehet. E céltól eltérő célból végzett adatkezelést a Biztosító
csak az érintett előzetes hozzájárulásával végezhet. A hozzájárulás megtagadása miatt az érintettet nem érheti
hátrány és annak megadása esetén részére nem nyújtható előny.

4.

Az adatkezelés minden szakaszában meg kell felelni az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és
kezelésének pedig tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat – és csak a cél

megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas.
Az Biztosító adatkezelés során biztosítja az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljához
szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljából szükséges ideig
lehessen azonosítani.
Személyes adatokat az érintett engedélye nélkül - a jogszabályokban meghatározott kivételektől eltekintve - a
Biztosító harmadik félnek nem adhat tovább.
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A Biztosító, mint adatkezelő, az érintettek adatait a saját informatikai rendszerében, számítógépes úton is
kezeli. A biztosító az adatkezelés során betartja az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló
2003. évi LX., valamint az egyéb hatályos jogszabályok rendelkezéseit.
Az adatbiztonság érdekében az adatokat a Biztosító védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és
sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
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Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.
Az érintett bármely formában előterjesztett kérelmére a Biztosító, mint adatkezelő 30 napon belül, írásos
formában, közérthető módon tájékoztatást ad az általa az érintett vonatkozásában kezelt, feldolgozott
adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, illetve – amennyiben az adatok
továbbításra kerültek – az adattovábbítás címzettjéről és jogalapjáról. A tájékoztatás naptári évente egyszer
ingyenes. További tájékoztatásokért költségtérítés állapítható meg, amelyet vissza kell fizetni, ha a
tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett, illetőleg ha az adatkezelés jogellenesnek bizonyul.
Az érintett tájékoztatását – indoklással – kizárólag a törvényben meghatározott esetekben lehet megtagadni.
A tájékoztatás megtagadása esetén a Biztosító írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény mely
rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén érintettet a bírósági jogorvoslattal élhet,
továbbá fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.
Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő
rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.
Ha az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelme nem teljesíthető, akkor a kérelem kézhezvételét
követő 30 napon belül a Biztosító az érintettel írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti
kérelem elutasítását és annak ténybeli és jogi indokait. Ebben az esetben az érintett a bírósági jogorvoslatot
vehet igénybe, továbbá fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.
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Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem
benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak
megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a
további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról,
továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett
személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése
érdekében.
Ha az érintett az adatkezelő fenti döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a 15 napos határidőt
elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.
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Az érintett jogainak megsértése esetén, valamint ha az adatkezelő tiltakozását elutasította, bírósághoz
fordulhat. A per elbírálása az érintett lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes megyei bíróság (a
fővárosban a Fővárosi Bíróság) hatáskörébe tartozik. A bíróság soron kívül jár el. Ha a bíróság a kérelemnek
helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az
automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembe
vételére kötelezi.
Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek
megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha
bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte el. Nem kell megtéríteni a kárt
annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
Fentieken túl az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál eljárást
kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatosan jogsérelem következett
be vagy annak közvetlen veszély fennáll.
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A Biztosító adattovábbítási nyilvántartásában szereplő személyes adatokat az adattovábbítástól számított
5 év elteltével, az érintett egészségi állapotával összefüggő adatokat alá eső adatok vagy az adatvédelmi
törvény szerint különleges adatnak minősülő adatok továbbítása esetén 20 év elteltével törölni kell.

10. A Biztosító vagy a biztosításközvetítő a személyes adatokat jelen Játék fennállásának idején, valamint azon
időtartam alatt kezelheti, ameddig a Játékkal kapcsolatban igény érvényesíthető.
A Biztosító köteles törölni minden olyan személyes adatot, amelynek kezelése esetében az adatkezelési cél
megszűnt vagy amelynek kezeléséhez az érintett hozzájárulása nem áll rendelkezésre, illetve amelynek
kezeléséhez nincs törvényi jogalap.
11. Az adatkezelő adatai, elérhetősége:
Név: D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt.
Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI.
Cg. 01-10-044700
adószáma: 12761018-1-44
Telefon: 06-1-486-36-00
E-mail: info@das.hu
Adatkezelési nyilvántartási száma: a nyilvántartási azonosító igénylése folyamatban

