Adatkezelési tájékoztató
nyereményjátékhoz
Adatkezelő adatai:
(Ide írd be a céges adataidat)

Adatkezelő:
név:

Tapétakarnis Kft.

cím:

2370 Dabas, Bartók Béla út 84.

telefonszám:
e-mail-cím:
weboldal:

629360720

hello@tapetakarnis.hu
www.tapetakarnis.hu
(Ide írd be azt, aki a céged nevében nyilatkozhat pl: ügyvezető)

Képviseli:
név:

Bálint Erika

tel:
e-mail-cím:

6309728043

hello@tapetakarnis.hu

Adatkezelési tevékenységek
(Vedd sorba, milyen adatkezelési tevékenységeket végzel a játék során, sorold fel 1.,2.,3., stb., majd add meg mindegyikhez az adatkezelésre vonatkozó
információkat alábbiak szerint!)

1. adatkezelési
tevékenység:

Direkt marketing üzenetek és aktualitások eljuttatása a feliratkozott érdeklődők részére.
Az adatkezeléshez való hozzájárulás alapján (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

Adatkezelés célja és
jogalapja:

Direkt marketing üzenetek és aktualitások eljuttatása a feliratkozott érdeklődők részére,
nyeremények eljuttatása a címzetthez.
Az adatkezeléshez való hozzájárulás alapján (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)
(Csak jogos érdek jogalapnál releváns)

Címzettek:

Adatkezelő munkavállalói, Adatkezelő adatfeldolgozóinak munkatársai
Adatfeldolgozók:
Tapétakarnis Kft.

Harmadik országba
továbbítás:

…

Meddig tároljuk a
személyes adatokat?

Hozzájárulás visszavonásáig

Érintetti jogok:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, vagy élhet az adathordozhatóság jogával.

Hozzájárulás visszavonása:

A hozzájárulás bármikor, feltétel nélkül visszavonható Adatkezelő adatainál megadott bármelyik
elérhetőségen, vagy bármelyik hírlevél láblécében elhelyezett leiratkozás linkre kattintva.

A személyes adat
szolgáltatása jogszabályon
vagy szerződéses
kötelezettségen alapul vagy
szerződés kötésének
előfeltétele-e.

Az automatizált
döntéshozatal ténye,
ideértve a profilalkotást is .
Az érintett személyes
adatok kategóriái:

Az adatkezelés nem jogszabályon alapul és nem is szerződéses kötelezettségen, továbbá nem
előfeltétele szerződéskötésnek.

Automatizált döntéshozatal nem történik.

- név, fb név
- e-mail-cím

2. adatkezelési
tevékenység:

Ajándéksorsolás

Adatkezelés célja és
jogalapja:

Direkt marketing üzenetek és aktualitások eljuttatása az érdeklődők részére.
Az adatkezeléshez való hozzájárulás alapján (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

Címzettek:

Adatkezelő munkavállalói, Adatkezelő adatfeldolgozóinak munkatársai
Adatfeldolgozók:
-Tapétakarnis Kft.

Harmadik országba
továbbítás:

…

Meddig tároljuk a
személyes adatokat?

Hozzájárulás visszavonásáig

Érintetti jogok:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, vagy élhet az adathordozhatóság jogával.

Hozzájárulás visszavonása:

A hozzájárulás bármikor, feltétel nélkül visszavonható Adatkezelő adatainál megadott bármelyik
elérhetőségen, vagy bármelyik hírlevél láblécében elhelyezett leiratkozás linkre kattintva.

A személyes adat
szolgáltatása jogszabályon
vagy szerződéses
kötelezettségen alapul vagy
szerződés kötésének
előfeltétele-e:

Az automatizált
döntéshozatal ténye,
ideértve a profilalkotást is .
Az érintett személyes
adatok kategóriái:

3. adatkezelési
tevékenység:

Az adatkezelés nem jogszabályon alapul és nem is szerződéses kötelezettségen, továbbá nem
előfeltétele szerződéskötésnek.

Automatizált döntéshozatal nem történik.

- név,
- e-mail-cím

A nyertesek kisorsolása és értesítésük
...............

Panasztételi jog:
Jogaid megsértése esetén a dabasi bírósághoz is fordulhatsz. A személyes adatok védelmével kapcsolatosan indított per illetékmentes.
Panasztételi jogoddal egyébként a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
• Telefon: +36 -1-391-1400
• Fax: +36-1-391-1410
• E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Kelt:

Dabas, 2022.09.10.

