ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS FOLYAMATLEÍRÁS VADÁSZBOLT NYEREMÉNYJÁTÉKBAN
RÉSZTVEVŐK RÉSZÉRE

A SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt.( továbbiakban : Adatkezelő) az Európai Parlament és a Tanács
(EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) 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 (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) előírásai szerint
ezúton tájékoztatja, jelen tájékoztatóval és folyamatleírással az Ön személyes adatai kezelésével
kapcsolatos minden tényről. A folyamatban való részvétellel Ön, mint érintett a jelen folyamatleírás
szerint válik az adatkezelés érintettjévé.
AZ ADATKEZELŐ PONTOS MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGEI:
Adatkezelő megnevezése:
Adatkezelő rövidített neve:
Adatkezelő cégjegyzékszáma:
Adatkezelő székhelye:
Adatkezelő e-elérhetősége:
Adatkezelő képviselője:

SEFAG Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
SEFAG Zrt.
Cg.14-10-300060
7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 21.
sefag@sefag.hu
Fehér István vezérigazgató

AZ ADATKEZELŐ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐJÉNEK ELÉRHETŐSÉGE:
Adatvédelmi tisztviselő:
L Tender- Consulting Kft.
E-mail cím:
adatvedelem@sefag.hu
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:
Nyereményjáték szervezése, lebonyolítása, a győztes kihirdetése, a nyeremény átadása.
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:
GDPR 6. cikk (1) b) szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéshez szükséges, ahol az érintett az
egyik fél.
KEZELT ADATOK KÖRE:

A nyertes neve, e-mailcíme, telefonszáma, a számviteli kötelmek miatt, valamint kapcsolatfelvétel
céljából.
A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:
- A nyereményjáték lebonyolítását követő öt év (2013.évi V.tv.6:22.§. (Ptk))
- A 2000. évi C. törvény169.§.(1) (Sztv.) által előírt folyamatokhoz szükséges személyes
adatok tárolási ideje 8 év

AZ ADATKEZELÉSBE BEVONT ADATFELDOLGOZÓK ÉS AZ ADATFELDOLGOZÁSI
MŰVELET MEGJELÖLÉSE:
Adatfeldolgozó megnevezése: PEARL MARKETING és MANAGEMENT Kft., 5600 Békéscsaba,
Petőfi utca 4. 3. em. 9.
Adatfeldolgozó feladata: a nyereményjáték lebonyolítása, a nyertes értesítése.
AZ ADATKEZELÉS SORÁN AZ ADAT AZ ALÁBBI HARMADIK SZEMÉLYEK RÉSZÉRE, A MEGJELÖLT
JOGALAPPAL KERÜL TOVÁBBÍTÁSRA:
Az Adatkezelő az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét,
hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben
bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi az

Adatkezelőt, úgy a jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy
hatóság rendelkezésére bocsátani.
AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL TÉNYE:
Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.
AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATÁNAK LEÍRÁSA:
A Játékban való részvételhez a Játékosnak fel kell keresnie a SEFAG Zrt. Vadászbolt Facebook
oldalát (https://www.facebook.com/sefagzrtvadaszbolt), és hozzászólásként megválaszolnia a Játékhoz
tartozó Facebook bejegyzésnél, hogy melyik Magyarország legnagyobb egybefüggő vadászterülete és
hány hektárt tesz ki összesen? A 2021.02.23. és 2021.03.04. között helyes választ kommentelő
Játékosok közül 2021.03.05-én (péntek) kisorsolásra kerül 1 személy, aki 1 darab 50%-os
árkedvezményt biztosító kupont nyer, amelyet maximum 200.000 Ft-os értékhatárig használhat fel a
SEFAG Zrt. kaposvári vadászboltjában.
A sorsoláshoz a http://socialwinner.besocial.hu/ rendszerét használjuk. A nyertes nevét a Szervező
saját Facebook oldalán teszi közzé. Emellett a Szervező a nyertest egy Facebook üzenet formájában is
értesíti, amennyiben a nyertes nem jelentkezne saját maga.
Az Adatkezelő a nyertessel a továbbiakban az általa megadott telefonszámon és e-mailcímen veszi fel
a kapcsolatot.
Az Adatkezelő a nyereményt a e-mailben továbbítja a nyertes részére.
Az Adatkezelő a személyes adatokat a Polgári törvénykönyv által meghatározott 5 évig, valamint a
Számviteli törvény által meghatározott 8 évig tárolja.
AZ ÉRINTETTI JOGGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK:
A SEFAG Zrt. tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az
alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:
− kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
− kérheti személyes adatainak helyesbítését,
− visszavonhatja adatkezeléshez adott hozzájárulását,
− kérheti személyes adatainak törlését (GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott
feltételek esetén)
− kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
− élhet adathordozhatósághoz való jogával (ha az adatkezelés automatizált módon történik).
Az Adatkezelő törekszik arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által
meghatározott szabályok teljesítése mellett is a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető,
könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen.
Kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be az adatvédelmi tisztviselőnek címzett, jelen tájékoztatóban
feltüntetett elérhetőségén. Amennyiben Ön azonban szóbeli tájékoztatást kér, úgy személyazonossága
igazolását követően a Adatkezelő erre felhatalmazott munkatársa a tájékoztatást szóban is megadhatja,
ha a tájékoztatáshoz szükséges adatok részére rendelkezésére állnak. Minden más esetben az igényt
munkatársunk rögzíti és a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatjuk
Önt kérelmével kapcsolatosan. Ezt a határidőt maximum további két hónappal hosszabbíthatjuk meg,
ha a kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt indokolja, ellenben erről a
kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül, elektronikus úton tájékoztatjuk.
Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal
élhet. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatos panasszal Ön fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz vagy a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez.

Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, hogy ha előbb az adatkezelőhöz, esetünkben
tehát hozzánk fordult, de nem intézkedtünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadta el.
Javasoljuk ezért, hogy először adatvédelmi tisztviselővel vegye fel a kapcsolatot!
Kaposvár, 2021. február 22.

