Tudd meg, mennyire vagy SMART!
nyereményjáték
Adatkezelési tájékoztató
A Frog Media Kft. (székhely: 1121 Budapest, Moha köz 6., cégjegyzékszám: 01-09-956624), a továbbiakban a
„Szervező” mint adatkezelő, tiszteletben tartja az Ön saját adataihoz fűződő jogait, és mindent megtesz az
adatvédelmi jogszabályok előírásainak betartása érdekében.
Az Adatkezelési tájékoztató célja, hogy tájékoztassuk Önt arról, hogy hogyan használjuk fel a Tudd meg, mennyire
vagy SMART! nyereményjáték (továbbiakban: Nyereményjáték) során birtokunkba kerülő személyes adatait, és
hogy miként tudja módosítani, vagy töröltetni velünk ezeket az adatokat.
A regisztráció és a részvétel önkéntes, ezért az adatok megadása előtt kérjük, mérlegelje az Adatkezelési
tájékoztatóban foglaltakat!
Hozzájárulás adatkezeléshez
A Nyereményjátékba történő regisztrációval Ön hozzájárul ahhoz, hogy a regisztráció keretében megadott adatait
a Szervező az adatkezelés céljai pontban leírt célok szerint az Ön visszavonó nyilatkozatáig kezelje.
A Szervező Frog Media Kft. weboldala: www.frogmedia.hu
A Szervező Frog Media Kft. telefonszáma: 06 20 314 2906
A Nyereményjátékban történő részvétellel Ön önkéntesen és kifejezetten hozzájárul, hogy a nyereményjáték
regisztrációjánál megadott személyes adatait Szervező egyes partnerei (Adatkezelők) közvetlen üzletszerzési
célból kezeljék. Az egyes partnerek általi adatkezeléshez való hozzájárulást Ön mindegyik Partner esetében külön
tudja megadni a nyereményjátékra történő regisztráció során.
A Szervező anyagi ellenszolgáltatásban részesülhet az Ön adatainak azon partnerei részére történő átadásáért,
amely partnerek adatkezeléséhez Ön kifejezett és önkéntes hozzájárulását adta.
Ilyen külön hozzájárulás esetén a Partnerek adatkezelésére a jelen Adatkezelési Tájékoztató a Szervezőre és
további Adatkezelőkre vonatkozó rendelkezései irányadók.
Ön a Szervező alábbi partnereinek adatkezeléséhez adhatja önkéntes és kifejezett hozzájárulását a nyereményjáték
során:
Nyugtalotto Kft.
Cégjegyzék szám: 01-09-186679
Székhely: 1133 Budapest, Dráva utca 5/A.

https://nyugtalotto.hu/impresszum
NILS ID Kft.
Cégjegyzéks zám: 13-09181314
Székhely: 2141 Csömör, Tinódi utca 32/D
https://nilsay.hu/page/adatvedelmi-szabalyzat

Telefon: 06 70 6368 333
Fyrklövern Magyarország Kft.

székhely: 1063 Budapest, Bajnok utca 13.
Cégjegyzék szám: 01-09-307115
http://fyrklovern.hu
Telefon: 06 1 951 9265
JACOBS DOUWE EGBERTS Zrt.
Cgj-szám: 01-10-041570
Székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

https://www.jacobskave.hu/privacy-policy/
Telefon: 06-80-180-718

A Szervező és a Partnerek (a továbbiakban: Adatkezelők) a személyes adatokat bizalmasan kezelik, és megtesznek
minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Adatkezelési

alapelveik összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az
alábbiakkal:





az Európai Unió 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: Rendelet)
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok
kezeléséről (DM törvény);
Az adatkezelés céljai a kezelt adatok köre és az adatkezelés időtartama

A nyereményjátékba történő regisztrációval Ön önkéntesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy megadott adati
az alábbi célokra kerüljön felhasználásra:
Kezelt adat
- A regisztráció során kötelezően
magadandó adatok:
- Vezetéknév, keresztnév,
- Születési dátum,
- Telefonszám,
- Email cím,
- Irányítószám,
- Felhasználó neme

Adatkezelés célja
Nyereményjátékba történő
regisztráció, a Nyereményjátékot
érintő kapcsolattartás, a nyertes
személyéről tájékoztatás
közzététele.

Adatkezelés időtartama
Érintett
hozzájárulásának
visszavonásáig,
vagy
a
nyereményjáték befejezéséig.
A nyertesekre vonatkozó adatokat
a szánvitelről szóló törvény szerinti
8 évig őrizzük meg.

Smart (okos) eszközök használatára
vonatkozó kérdések

Felhasználói szokások
felméréséhez adatgyűjtés.

Vezetéknév, keresztnév, email cím,
telefonszám, irányítószám, születési
dátum, felhasználó neme.
- Rendelkezel Nespresso kapszulás
kávéfőzővel? kérdésre adott válasz
- Kérjük jelöld meg, hogy az alábbi
három tányér közül melyik tetszik
neked a legjobban? kérdésre adott
válasz

Közvetlen
üzletszerzési
cél,
elektronikus
levelezésen
és
telefonon
keresztül
történő
marketing célú megkeresés.

Érintett hozzájárulásának
visszavonásáig.
Amennyiben bármely adatkezelési
célhoz adott hozzájárulását Ön
visszavonja, töröljük a felhasználói
szokásokat felmérő adatait is.
Érintett hozzájárulásának
visszavonásáig.
A nyereményjáték
lebonyolításával kapcsolatos cél
teljesülését követően Szervezőnek
lehetősége van a közvetlen
üzletszerzési célból fennálló
adatkezelést folytatni az Ön
közvetlen üzletszerzési
adatkezeléssel kapcsolatban tett
visszavonó nyilatkozatáig.

Az adatkezelés jogalapja
A Szervező és partnerei általi adatkezelésekre a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett, vagyis
az Ön önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor. A hozzájárulást Ön a nyereményjátékban való részvétel során
külön hozzájáruló nyilatkozata alapján adhatja meg.
Az adatkezelés formája
A nyereményjátékba való regisztrációval Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelők e-mailen,
telefonon, SMS-ben vagy levélben kapcsolatba lépjenek önnel. Promóciós ajánlatok esetén a folyamat magában
foglalhatja az Ön jogosultságának ellenőrzését és egyéb adminisztratív jellegű tájékoztatást is.

Az adatok továbbítása
A Szervezőn kívül a nyereményjátékban történt regisztrációja során megadott adatai, a Szervező azon Partnerei
részére, amelyek közvetlen üzletszerzési célú adatkezeléséhez Ön önkéntes és kifejezett hozzájárulását adta,
átadásra kerülhetnek.
Abban az esetben, ha az Ön adatai valamely fent felsorolt további Adatkezelő cég részére átadásra kerülnek, az
adott Adatkezelő cég a jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célból kezelheti az Ön adatait, jelen
adatkezelési tájékoztató szerint.
Adatainak átadásáról a Szervező nyilvántartást vezet, amely alapján kérésére pontos tájékoztatást kaphat arra
vonatkozóan, hogy mikor és mely adatkezelőnek kerültek átadásra adatai.
Adatfeldolgozás
A Szervező informatikai rendszerének üzemeltetésére, adatbázisának kezelésére, elektronikus levelek küldésére
adatfeldolgozókat bíz meg. Ezen adatfeldolgozó cégek adatkezelést nem végeznek.
Adatfeldolgozó 1: Ceterum Kft. (székhely és postacím: 9082 Nyúl, Széchenyi István utca 30.), adatbázis kezelés, email küldő
rendszer üzemeltetése.
Adatfeldolgozó 2: DomainTank Informatikai Kft. (székhely és postacím: 2120 Dunakeszi, Kadosa Pál utca 3. I. em. 4.),
adatbázis kezelés, tárhely szolgáltatás, szerver üzemeltetés.

Az érintett személyes adatainak kezelésével összefüggő jogai
Ön a regisztráció során elfogadott nyilatkozatával jelezte, hogy engedélyezi a fentiek szerinti közvetlen
üzletszerzés céljából történő megkeresést. Ennek megfelelően az Adatkezelők kapcsolatba léphetnek Önnel emailben vagy más módon (postai úton vagy telefonon, amennyiben ezek az elérhetőségei rendelkezésünkre
állnak), hogy tájékoztatást nyújtsanak az Adatkezelők által ajánlott termékekhez/szolgáltatásokhoz, akciókhoz,
fogyasztói- vagy nyereményjátékokhoz kapcsolódó ajánlatokról.
Önnek joga van ahhoz, hogy az Adatkezelők által tárolt személyes adatait elérje, javítsa, frissítse és törölje. Az
adatok továbbítása esetén azon Partner ad Önnek tájékoztatást adatainak kezeléséről, amely Partner az
adattovábbítás címzettje volt.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az Adatkezelők az Ön személyes adatairól csak személyazonosságának igazolása
után adnak tájékoztatást.
Amennyiben az Adatkezelők által tárolt személyes adatait el szeretné érni, javítani, frissíteni és törölni szeretné,
akkor ezt jelezheti az alábbi e-mail címeken vagy az egyes Adatkezelők címére írt levélben:






Frog Media Kft.: (NAIH-57455/2012)
Nyugtalotto Kft. (NAIH-89495/2015)
NILS ID Kft. (NAIH-140749/2018)
Fyrklövern Magyarország Kft.

info@frogmedia.hu
info@nyugtalotto.hu
company@nilsay.com
ugyfelszolgalat@fyrklovern.hu

JACOBS DOUWE EGBERTS Zrt. (NAIH-142326/2018)

privacy@jdecoffee.com

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:
-

személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés,
helyesbítéshez való jog
adatkezelés korlátozása,
törléshez való jog,
hordozhatósághoz való jog,
tiltakozáshoz való jog,
hozzájárulás visszavonási joga.

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint Önnel szükségszeren
kommunikálnunk kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az
azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet egyébként is kezelünk Önről), valamint az email fiókunkban
elérhető lesznek az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza. A panaszt a fogyasztóvédelmi törvény előírása

szerint 5 évig őrizzük meg, az adatkezelés jogalapja ez esetben a fogyasztóvédelmi törvény szerinti jogi
kötelezettség teljesítése, az adatkezelés célja a panasz elintézésének igazolásása.
Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszoljuk meg.
A hozzájárulás visszavonásának joga
Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat
rendszereinkből töröljük. Az adatok törlése a nyereményjátékban való részvételt is megszünteti.
A személyes adatokhoz és információkhoz való hozzáférés
Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban
van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:
-

a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és
a következő információkról tájékoztassuk:
o az adatkezelés céljai;
o az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;
o információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a
személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk;
o a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen
időtartam meghatározásának szempontjai;
o az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését,
törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat
az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
o a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
o ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
o az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást
is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető
információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható
következményekkel bír.

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért
többszöri tájékoztatás kérés esetén méltányos költségtérítést számolhatunk fel a tájékoztatás teljesítéséért
cserébe.
A személyes adatokhoz való hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy az Ön azonosítását követően emailben juttatjuk el
Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat.
Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel
kapcsolatos információkat kéri.
Helyesbítéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
Adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
-

Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát, ha az ellenőrzésre nincs
szükség, akkor korlátozást sem alkalmazunk;
az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának
korlátozását;

-

már nincs szükségünk a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de jogos érdekünk is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben
amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival
szemben, az adatkezelést korlátozni kell.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes
vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből
lehet kezelni.
Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3
munkanappal) tájékoztatjuk Önt.
Törléshez - elfeledtetéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az
alábbi indokok valamelyike fennáll:
-

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük;
Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz
jogos érdek) az adatkezelésre,
a személyes adatokat jogellenesen kezeltük és ez a panasz alapján megállapítást nyert,
a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség
teljesítéséhez törölni kell.

Ha bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hoztuk az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent
megjelölt okból törölni vagyunk kötelesek azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek
figyelembevételével megtesszük az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak
érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó
személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
Főszabályként az Ön személyes adatait nem hozzuk nyilvánosságra.
A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:
-

-

a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti
kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla
megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi
jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Ön felé követelésünk áll
fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).

Tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos
érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha az
bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek
az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Hordozhatósághoz való jog
Amennyiben az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy az adatkezelés az Ön önkéntes
hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje, hogy az Ön által a részünkre megadott adatokat gépileg
értelmezhető formában megkapja, amit xml, JSON, vagy csv formátumban bocsátunk az Ön rendelkezésére, ha

ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára
továbbítsuk.
Jogorvoslati lehetőségek
Amennyiben Ön szerint megsértettük valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem
teljesítettük valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530
Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).
Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy polgári pert is indíthat bíróság előtt.
Adatbiztonság
Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai
megoldások biztosítjuk, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthasson, illetéktelen személyek az
adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani. Az adatvédelmi és adatbiztonsági
követelményeket érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is.
Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, amennyiben szükséges, a felmerülő
incidensekről tájékoztatjuk Önt.
Cookie-k és adatfigyelés
A Szervező információt gyűjthet a webhelyének Ön által történő használatával kapcsolatban. Ezt az ún. cookie-k
alkalmazásával éri el. A cookie olyan információ, amelyet az Ön böngészőprogramja a számítógépe merevlemezén
tárol. Amikor Ön visszatér egy webhelyre, a kiszolgáló számítógépek automatikusan felismerik a cookie-t, ezzel
információt adnak az adott webhely tulajdonosának az Ön legutóbbi látogatásáról. A legtöbb böngésző
automatikusan elfogadja a cookie-kat, ám ez a program beállításainak megváltoztatásával rendszerint
kiküszöbölhető. Ha Ön úgy dönt, hogy nem fogadja el a cookie-kat, a webhelyek szolgáltatásainak többségét akkor
is használni tudja.
A Szervező azért is figyelheti az adatokat, hogy felmérje a webhely különböző részeinek népszerűségét, és hogy
javítsa az oldalak navigálhatóságát, de az így gyűjtött információt nem csatolja a személyes adatokhoz. A Szervező
az oldalain egy, az Ön tagsági számát és munkamenet-azonosítóját tartalmazó cookie segítségével biztosítja azt,
hogy a webhely felismerje az Ön böngészőjét, és ezen keresztül Önt. Az erre a célra használt cookie ideiglenes, és
azonnal törlődik, amint Ön elhagyja a webhelyet. A cookie-k alkalmazásával érjük el, hogy Ön gyorsan haladhat
oldalról oldalra, és valamennyi szolgáltatáshoz hozzáférhet. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a cookie-k letiltása
esetén előfordulhat, hogy Ön nem fér hozzá a webhely azon részeihez, ahol ezek használata szükséges.
A Szervező biztonsági intézkedésekkel védi az Ön személyes adatait. A szükséges helyeken titkosítást alkalmaz,
és tűzfalak alkalmazásával gátolja meg, hogy harmadik fél elérje az Ön személyes adatait.
A vonatkozó jogszabályi előírások betartása és a hatóságok törvényes kéréseinek teljesítése érdekében a Szervező
fenntartja a jogot, hogy megkeresse és nyilvánosságra hozza a birtokukban lévő személyes adatokat, ha ezt a
működés fenntartása, valamint az ügyfelek és a Szervező védelme megkívánja. A Szervező fenntartja a jogot arra
is, hogy harmadik félnek kiszolgáltassanak személyes adatot, amennyiben a webhelyei vagy szolgáltatásai Ön
általi használatával kapcsolatban panasz érkezik hozzá.
A Szervező csak addig tárolja az Ön személyes adatait, ameddig erre az Ön által igényelt termékek és
szolgáltatások biztosításához szükség van, vagy a törvény által előírt további időtartamig. A Szervező fenntartja a
jogot, hogy az Adatkezelési tájékoztatót időről időre módosítsa. Az Ön személyes adatainak felhasználást érintő
változtatásokról tájékoztatjuk Önt.
Összegzés
Ön az erre szolgáló online felületen az alábbi adatkezelésekhez járul hozzá:
Hozzájárul, hogy a regisztráció során kötelezően, megadott adatait közvetlen üzletszerzési célból a Frog Media
Kft. hozzájárulása visszavonásáig kezelje, és az Ön részére közvetlen megkeresés módszerével, így különösen

elektronikus levelezés, telefonhívás vagy ezekkel egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján, reklámot
közöljön. Hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a nyereményjátékba történő regisztrációval kapcsolatosan a Frog Media
Kft. adatait a játék végéig vagy hozzájárulása visszavonásáig kezelje.
Hozzájárul, hogy a regisztráció során önkéntesen megadott adatait a közvetlen üzletszerzési célhoz kapcsolódóan
a felhasználói szokások felmérése érdekében a Frog Media Kft. jelen hozzájárulása visszavonásáig kezelje és
közvetlen üzletszerzési tevékenysége során felhasználja.
Hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező Ön által kiválasztott Partnerei részre átadja a regisztráció során
megadott adatait közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés érdekében.
Budapest, 2018. április 24.
Frissítve az Európai Unió 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendeletének megfelelően 2018. május 25én.
A Szervező

