ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban:
Infotv.) 20. §-a szerint tájékoztatjuk a Felhasználót, hogy az Alkalmazásban, továbbá a Nyereményjátékban való
részvételhez a Szervezők által kért adatainak szolgáltatása önkéntes, a Felhasználó hozzájárulásán alapul.
A Nyereményjátékban való regisztrációval, valamint adatainak (így nevének, e-mail címének, telefonszámának, illetve
lakcímének) megadásával a Felhasználó kifejezetten, írásban hozzájárul személyes adatai kezeléséhez.
A Nyereményjáték során a Szervezők a jogszabály és a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdés a)
pontja, továbbá a gazdasági és reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.
törvény (a továbbiakban: Grt.) 6.§ (5) bekezdése alapján kezeli a Felhasználó által megadott alábbi személyes adatokat
a Nyereményjáték lebonyolítása és az esetleges nyeremény(ek) átadása, valamint szolgáltatásaival, rendezvényeivel
kapcsolatos reklámokat (a továbbiakban: hírlevél) küldjön: név, e-mail cím, telefonszám, valamint lakcím.
Az adatokat kizárólag a Szervezőknek a Nyereményjáték lebonyolításáért, valamint a hírlevelek kiküldéséért felelős
munkatársai ismerhetik meg. Az adatkezelés időtartama 2015. május 1-től a hozzájárulás visszavonásáig tart.
Tájékoztatjuk, hogy a Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes
adatainak helyesbítését, törlését, zárolását, illetve adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő
kezelésének megszüntetését. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a további együttműködést bármikor, indokolás nélkül
megtagadhatja. Az adatkezeléssel kapcsolatban a Felhasználót megilletik az Infotv-ben biztosított jogorvoslati
lehetőségek, nevezetesen az Infotv. 21.§-ban meghatározott tiltakozási, illetve 22.§-ban meghatározott bírósági
jogérvényesítés lehetősége.
A Grt. 6.§ (7) bekezdése értelmében tájékoztatjuk, hogy reklámok küldéséhez hozzájáruló nyilatkozatának
visszavonását, valamint reklám küldésének megtiltása iránti igényét az alábbi elérhetőségeken jelentheti be:
info@forraspontpaks.hu

Adatkezelő:
Aktív Energia Egyesület

cégjegyzékszám:

1858 (NAIH-

86632/2015.) adószám: 18141023-2-17 képviseli: Kozmann
György ügyvezető Kozmann György (Elnök)
(továbbiakban: Adatkezelő) kutatási és nyereményjáték szervezési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált
felhasználók személyes adatait, kizárólag az Európai unió által finanszírozott projektje teljesítésének céljából, és a
teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az
adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél
megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.
Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a kezelt személyes adatait.
Az adatkezelő címe: 7030 Paks, Bocskai utca 22.
Az adatkezelő elérhetősége: aktivenergiaegyesulet@gmail.com; +36-30-743-7434
Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.
Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen
megadott személyes adatainak kezeléséhez.
Az érintettek köre: regisztrált felhasználók

Az adatgyűjtés célja: kutatási és nyereményjáték szervezési tevékenységével kapcsolatban kezeli az adatkezelő a
regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag az Európai unió által finanszírozott projektje teljesítésének
céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége teljesítése érdekében.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
A Aktív Energia Egyesület munkatársai.

és az Equinox Communications Kft. munkatársai.

Székhelye, levelezési címe: 7030 Paks, Bocskai utca

Székhelye, levelezési címe: 1031 Budapest, Záhony u.

22.

7.

Adószám: 18141023-2-17
Cégjegyzékszám: 1858 (NAIH-86632/2015.)

Adószám: 23140901-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-954873

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelési cél megvalósulásáig, a projekt fizikai befejezéséig tart, amely várhatóan
2015.10.31.

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél
- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
- személyes adatainak helyesbítését,
- személyes adatainak törlését vagy zárolását.
A regisztráló személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen,
telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető
formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált
felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy
törlése érdekében.
Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát
polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (
www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

