Adatkezelési tájékoztató
a „Lakcímjáték” nyereményjátékában résztvevők személyes adatainak kezeléséről
1.
Tájékoztatjuk, hogy a Best Rádió Kft. (székhely: Budapest, Hegyalja u. 7-13. IV. 1.;
cégjegyzékszám: 01 09 351359) által szervezett, a „Best FM Debrecen 104,6” elnevezésű rádió
csatornán meghirdetett nyereményjátékra (továbbiakban: „Játék”) való jelentkezésekor, és azzal
összefüggésben felvett személyes adatait a játékszervező, mint adatkezelő - 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, az EURÓPAI
PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016/679 sz. rendelete („Rendelet”) 13. cikke alapján - a jelen
tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.
Az adatkezelő: Személyes adatainak kezelője a Best Rádió Kft. (székhely: 1016 Budapest,
Hegyalja út 7-13. IV. em., cégjegyzékszám: 01 09 351359; email: info@bestfmbudapest.hu)–
„Adatkezelő”
Adatvédelmi tisztviselő: Az Adatkezelő nem rendelkezik adatvédelmi tisztviselővel, azonban
az adatvédelmi kérdésekben megbízott munkatársa közvetlenül megkereshető (Név: Szombati
Zsolt, cím: 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13. IV. em.; Tel: +36-52-450-900; e-mail:
szombatizsolt@bestfm.hu.
Az adatkezelés célja: a Játékos játékban történő részvételének és a játékhoz kapcsolódó
műsorbeli szereplésének, valamint a Nyeremény megnyerésének lehetővé tétele és átadása,
valamint a Játékszervező adózási és egyéb jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése.
Figyelemmel arra, hogy a Játékszervező a játékot a csatorna műsorainak népszerűsítése
céljából szervezi, így az adatkezelés célja a játék műsortartalomban való megjelenítése is.
A Játék során kezelt személyes adatok köre:
(i) A Játékos által az adásban megadott adatok:
a) a Játékos által a műsorban megadott keresztnév,
b) a Játékos lakcíme,
c) a műsorvezetővel folytatott beszélgetés tartalma.
A Nyertes a fenti a)-c) pontokban hivatkozott adatainak kezeléséhez adott hozzájárulást
jogosult bármikor, indokolás nélkül visszavonni az Adatkezelő e-mail címére küldött
elektronikus levélben, vagy az Adatkezelő postai címére megküldött írásbeli nyilatkozatban. A
hozzájárulás visszavonása nem teszi a visszavonás előtti adatkezelést jogellenessé.
(ii) A Nyertesek (a továbbiakban: “Nyertesek”) tekintetében az Adatkezelő az alábbi
személyes adatokat is bekéri a Nyertesek azonosítása, a lakcímük igazolása, a velük való
kapcsolattartás, valamint az SZJA, illetve nyereményadó bevallási kötelezettség
teljesítéséhez, illetve a Nyeremény bizonylatolása jogszerűségének igazolása céljából:
d) Nyertes teljes neve, illetve kiskorú, vagy korlátozottan cselekvőképes Nyertes esetén
– a törvényes képviselő neve;
e) a Nyertes, illetve a törvényes képviselő lakhelye,
f) a Nyertes lakcímkártya száma,
g) bankszámlaszám, bankszámla adatok, illetve az a cím, ahova a Nyertes a
pénznyereményét kézbesíteni kéri– ha az f) pontbelitől eltér vagy az átvételi
elismervény,
h) a Nyertes, vagy törvényes képviselőjének adóazonosító jele,
i) a Nyertes személyazonosságának megállapítása érdekében az Adatkezelő megtekinti
a Nyertes személyi igazolványát vagy egyéb személyazonosításra alkalmas okmányát
(útlevél, jogosítvány),
j) email cím és telefonszám.
Az adatszolgáltatás elmaradásának jogkövetkezményei és a hozzájáruláson alapuló

adatok köre:
Amennyiben a Játékos nem bocsátja rendelkezésre az a) - c) pontokban foglalt adatokat, úgy
nem nyeri meg a nyereményt.
Ha a Nyertes nem bocsátja rendelkezésre a fenti d) - i) pontokban megjelölt adatokat, úgy
elveszíti a Nyereményre való jogosultságát. A telefonszám és e-mail cím megadása nem
kötelező, ennek elmaradása nem érinti a Nyereményre való jogosultságot.
A Nyertes a telefonszámának és e-mail címének kezeléséhez adott hozzájárulást jogosult
bármikor, indokolás nélkül visszavonni az Adatkezelő e-mail címére küldött elektronikus
levélben, vagy az Adatkezelő postai címére megküldött írásbeli nyilatkozatban. A hozzájárulás
visszavonása nem érinti a Nyertes Nyereményhez való jogát, sem a Nyertes egyéb jogait; a
hozzájárulás visszavonása semmilyen hátrányos következménnyel nem jár a Nyertesre nézve,
azonban a hozzájárulás visszavonása nem teszi a visszavonás előtti adatkezelést
érvénytelenné.
Az adatszolgáltatás a játékban való részvétel és a Nyereményre való jogosultság feltétele.
Az adatkezelés jogalapja:
•

•
•

A Nyeremény átadásához, a Nyertes(ek) személyazonosságának megállapításához
szükséges d) – i) pontokban megjelölt adatokat az Adatkezelő a GDPR 6. cikk (1)
bekezdés b) pontja alapján, vagyis szerződés teljesítése, illetve szerződés előkészítése
céljából kezeli;
a Játékosok a) - c) alpontokban megadott adatai, továbbá a Nyertes(ek) telefonszáma és
email címe tekintetében az adatkezelés jogalapja a Játékosnak, mint Érintettnek a
Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulása,
az adóazonosító jel és az Adatkezelőt mint kifizetőt terhelő bevallási, és adófizetési
kötelezettség teljesítéséhez szükséges egyéb adatok, illetve a Nyeremény kifizetésének
igazolása tekintetében a Rendelet 6. cikk (1) bek. c.) pontja szerinti jogi kötelezettség
teljesítése az adózási és egyéb bevallási, nyilvántartási kötelezettségek teljesítése során,
melyet a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-ában meghatározott bizonylatolási
kötelezettség alapoz meg.

A személyes adatok (továbbításának) címzettjei: Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat
az alábbi címzettek részére továbbítja:
• Az Adatkezelő adatfeldolgozóként igénybe veszi a Magyar Posta Zrt.-t a Nyeremények
kézbesítése során.
• Az Adatkezelő a műsorszám tartalmát a nyilvánosság részére elérhetővé teszi.
• A nyereményadó bevallásához és megfizetéséhez szükséges személyes adatokat az
Adatkezelő a NAV, illetve egyéb jogszabályban meghatározott hatóságok részére továbbítja.
Fentieken felül az Adatkezelő az általa – a Játék céljából - kezelt személyes adatokat más
címzettek, illetve más harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, ide nem értve a
jogszabály alapján történő kötelező adattovábbításokat, valamint az esetleges bírósági vagy
hatósági eljárásokat.
Adattovábbítás az EU-n kívül: Az Adatkezelő az adatokat sem harmadik országba, sem
nemzetközi szervezet részére nem továbbítja, azonban nem felel azért, hogy a Best FM az
interneten harmadik országból is elérhető.
2.

Kiegészítő tájékoztatás a Rendelet 13. cikk (2) bekezdése alapján
A személyes adatok tárolásának időtartama:
a) Az Érintett (Játékos/Nyertes) a Nyeremény kézbesítéséig tiltakozhat adatainak kezelése ellen,
ez esetben az Adatkezelő a Játék céljából történő adatkezelést megszünteti, mely az Érintett
Játékban való részvételének megszűnését eredményezi (azaz a Játékból kizárásra kerül, és a

Nyereményre való jogosultságát is elveszíti).
b) Az Adatkezelő a Játék céljából kezelt személyes adatokat a Játék időtartama alatt tárolja és
kezeli; az Adatkezelő a Játék lezárását, illetve a Nyeremény Nyertes általi átvételét követő
legkésőbb 30 (harminc) napon belül a Játék céljából történő adatkezelést – az alábbi c), d) és
e) pontban foglalt adatokat ide nem értve – megszünteti.
c) Az Adatkezelő a Nyertes(ek) azon személyes adatait a Nyeremény átvételét követő 8 (nyolc)
évig őrzi meg, amelyek a nyereményadó bevallásának és megfizetésének, illetve a bizonylati
rend jogszerűségének ellenőrzéséhez szükségesek.
d) Az Adatkezelő a Játék jogszerűségét, így a Nyeremény átvételét igazoló adatokat 5 (öt) évig
megőrzi.
e) A Nyertes műsorbeli megszólalását az Adatkezelő a műsor tartalma, a műsorfolyam részeként
kezeli és archívumában korlátlan ideig tárolja.
Tájékoztatás az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól: Ön, mint az Adatkezelő által
kezelt személyes adatok jogosultja (Érintett) kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó
személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, – a Rendelet 17. cikkében
meghatározott esetekben és kivételekkel – kérheti az adatok törlését vagy kezelésének
korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint megilleti a Rendelet 20.
cikkében meghatározott ún. adathordozhatósághoz való jog.
Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga: Személyes adatai kezelésével
kapcsolatban panaszt nyújthat be az illetékes felügyeleti hatósághoz:
Felügyeleti Hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacíme: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefonszáma: +36/1-391-1400; +36 (30) 683-5969; +36 (30) 549-6838
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: www.naih.hu
A személyes adatok forrása: Az Adatkezelő az adatkezelés során a Játékos/Nyertes által
rendelkezésre bocsátott személyes adatokat kezeli, nem kezel nyilvánosan hozzáférhető
forrásokból származó adatokat az Érintettekre vonatkozón.
Profilalkotás és automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatal: Az Adatkezelő nem hoz
kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló olyan döntést,
melynek hatálya kiterjedne az Érintettre avagy reá nézve joghatással járna.

