
Adatvédelmi szabályzat 
 
A jelen Adatvédelmi Szabályzat irányadó a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság (székhely: 
1015 Budapest, Ostrom u 23-25. a továbbiakban: mint „Adatkezelő”), által szervezett 
„Internet Hotline Nyereményjáték” (“Játék”) keretében gyűjtött személyes adatok kezelésére.  
 
A Játékkal összefüggésben a megadott adatok feldolgozásáért a Magnum IT Kft. (székhely: 
1025 Budapest, Zöldkert út 3/B.; Cégjegyzékszám: 01-09-952847; adószám: 23098330-2-4) 
mint „Adatfeldolgozó”, a nyeremény kézbesítése során megadott adatok feldolgozásáért a 
Játék Lebonyolítója, a Mito Communications Zrt. (székhely: 1053 Budapest Károlyi utca 9. 4. 
em.; Cégjegyzékszám: 01-10-0475851016; Adószám: 24169781-2-41) szintén mint 
„Adatfeldolgozó”, valamint a nyeremény gyártója az Élménypont Kft. (Székhely: 1075 
Budapest, Madách Imre út 13-14., Cégjegyzékszám: 01-09 -975036, Adószám: 23717790242 ) 
felel mint „Adatfeldolgozó”. 
 
1.) A kezelt személyes adatok köre 

A Játékban történő részvétel során a Játékosok a következő személyes adataikat bocsátják a 
lebonyolításban közreműködők és adatfeldolgozó rendelkezésére: 
 

• Születési dátum 
• Email cím 
• Teljes név 
• Telefonszám 
• Magyarországi kézbesítési cím  

 
2.) Az adatkezelés célja és időtartama 

Az adatkezelők és az adatfeldolgozó a megadott személyes adatokat a Játékkal 
összefüggésben, a Játék lebonyolítási időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció, 
valamint a nyeremények átadása céljából kezelik, illetve dolgozzák fel. A Játékkal 
összefüggésben kezelt személyes adatok megőrzésének ideje a Játék lezárultát követő naptári 
naptól számított 3 hónap. 
 
3.) A személyes adatok kezelésének jogalapja 

A Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. A Játékos a kérdéssor 
kitöltésével és a helyes válaszok megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező hozzáférjen 
a fentiekben felsorolt személyes adatokhoz és azokat a jelen szabályzatban írtak szerint 
kezeljék.  
 
4.) A Játékos jogai a kezelt adataival kapcsolatban 

Adatkezelők bármikor lehetőséget biztosítanak a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen 
személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését. Az adatkezelők 
a tájékoztatás, helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmeket az alábbi elérhetőségeken 



fogadják: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, 1015 Budapest, Ostrom u 23-25. postai 
címen, vagy internethotline@internethotline.hu címen.  
 
 
Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a nyeremény átadása előtt kéri, úgy 
tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra 
kerül. 
 
5.) Adatbiztonság 

 Az Adatkezelő és közreműködő adatfeldolgozói megteszik mindazokat a technikai és 
szervezési intézkedéseket, valamint betartják azokat az eljárási szabályokat, amelyek az 
adatvédelmi és adatbiztonsági rendelkezések érvényesüléséhez - az adatok integritásának 
biztosításához, jogosulatlan hozzáférés megakadályozásához, az adatok rendelkezésre 
állásához szükségesek. 
 
6.) Jogérvényesítési lehetőségek 

Az Adatkezelők mindent elkövetnek, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak 
megfelelően történjék. Amennyiben a Játékos úgy érzi ennek az Adatkezelők nem feleltek 
meg, észrevételét megírhatja a internethotline@internethotline.hu, vagy a Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 1015 Budapest, Ostrom u 23-25. postai címére. Amennyiben úgy érzi, hogy 
megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint 
jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél  
 

• Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál  
(cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) 

• bíróságnál. 
 

7.) Egyéb rendelkezések 

Jelen Szabályzatra az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a 
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU 
rendelet (általános adatvédelmi rendelet; „GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és 
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info tv.”) rendelkezései az 
irányadóak.  
 
Az adatkezelők fenntartják a jogot, hogy a jelen Szabályzatot az érintettek előzetes értesítése 
mellett egyoldalúan, bármikor módosítsák.  
 
Budapest, 2019. január 14. 


