
Adatvédelmi tájékoztató ill. nyilatkozat a FORNETTI Fagyasztott Pékáru-termelő és       

Kereskedelmi Kft. által szervezett nyereményjáték lebonyolításával kapcsolatos 

személyes     adatkezeléséről  

 

1. A szabályzat célja: 

 

A FORNETTI Kft./ 6000 Kecskemét, Városföld 8683/104 HRSZ dűlő 92. Továbbiakban: 

Társaság /mint adatkezelő, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletében 

(„GDPR”) foglaltaknak megfelelően végzi adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységét. A 

tájékoztató célja, hogy a Társaság 2021.01.18-2021.03.15 közötti időtartamban szervezett 

nyereményjátékában részt vevő természetes személyek tájékoztatást kaphassanak a 

nyereményjáték során kezelt adatokról, és az adatkezeléssel kapcsolatosan felmerült egyéb 

tevékenységről. Jelen tájékoztatóban szereplő fogalmak megegyeznek az EU 2016/679 

(„GDPR”) rendeletében meghatározott fogalmakkal.  

 

2. Főbb fogalmi meghatározások: 

 

• „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) 

vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen 

vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, 

helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, 

genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy 

vagy több tényező alapján azonosítható; 

 

• „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 

automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a 

gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, 

lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon 

történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, 

törlés, illetve megsemmisítés; 

 

• „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő 

tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat 



vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy 

beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez; 

 

•  „felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott 

független közhatalmi szerv; 

 

• „érintett felügyeleti hatóság”: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok 

kezelése a következő okok valamelyike alapján érint: a) az adatkezelő vagy az 

adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik 

tevékenységi hellyel; b) az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy 

valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában 

lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy c) panaszt nyújtottak be az említett 

felügyeleti hatósághoz  

  

3. Alapelvek a személyes adatok kezelésével kapcsolatosan: 

 

A Társaság a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, célhoz kötötten, adat 

takarékosan, pontosan, korlátozott tárolhatósággal, bizalmas jelleggel és elszámoltatható, 

valamint az érintett számára átlátható módon kezeli, az alábbi alapelvek betartásával:  

 

A személyes adatok:  

• gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet 

• kezelése kizárólag, ezen célokkal összeegyeztethető módon történhet 

• megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek 

• a szükséges minimumra kell korlátozódniuk  

• pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük 

• tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a 

személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé 

• kezelése során biztosítani kell az adatok megfelelő biztonságát, ideértve az adatok 

jogosulatlan vagy jogellenes kezelését, véletlen elvesztését, megsemmisítésével vagy 

károsodásával szembeni védelmet. 

 

 



4. A nyereményjáték lebonyolítása során végzett adatkezelés: 

 

Az adatkezelés célja: A Társaság adatfeldolgozó vállalkozás bevonásával promóciós 

felhívást tesz közzé, melynek célja nyereménysorsolás útján történő tárgyjutalom 

biztosításával a Társaság ismertségének növelése, és a Társaság által gyártott termékek 

népszerűsítése. A játékban történő részvétel során a Társaság személyes adatot gyűjt, mely 

kizárólag az adatkezeléshez szükséges adatvédelmi nyilatkozat elfogadása után kerül 

rögzítésre. A Társaság kijelenti, hogy az adatkezelési nyilatkozat ill. a játékszabályzat 

elfogadása a játékban történő részvétel feltételéül szolgál. 

 

A kezelt adatok kategóriái: Név, cím, telefonszám, email cím, a nyeremény átadásakor 

készült fotó.  

 

Az adatkezelés jogalapja: Az EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet 6.cikk (1) 

bekezdés a.) pontja alapján a 16 év feletti, nyereményjátékra jelentkező személy önkéntes 

hozzájárulása az adatkezelési tájékoztató elfogadásával. 

 

Az adatkezelés időtartama: A nyereményjátékra jelentkezett személy hozzájárulásának 

visszavonásáig, ill. az adatkezelés céljának eléréséig. A jelentkező az adatkezeléséhez adott 

hozzájárulását bármikor, az adatvédelmi tájékoztatóban megadott elérhetőségeken 

visszavonhatja, ebben az esetben a Társaság a visszavonó nyilatkozat beérkezését követően a 

személyes adatokat haladéktalanul törli és az adott személyt a nyereményjátékból kizárja. 

 

Adatok feldolgozása adatfeldolgozónak: Proworx Digital Kft / 1026 Budapest, Harangvirág 

u 5. / 

    

Az adatok tárolásának helye: A Proworx Digital Kft szerver számítógépén 

 

Az adatvédelmi tisztviselő személye: Dr. Erős László E-mail: info@dreroslaszlo.hu 

 

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: A Társaság képviseletére jogosult 

személyek, a Marketing és kommunikációs osztály munkatársai, az Adatfeldolgozó 

vállalkozás munkatársai valamint az Adatvédelmi tisztviselő. 

 



5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai:  

 

• Az érintett kérheti a személyére vonatkozó, adatkezelő által kezelt adatokhoz történő 

hozzáférést, az adatok helyesbítését és törlését, valamint az adatkezelés korlátozását. 

 

• Az érintett a tájékoztatóban szereplő elérhetőségeken tiltakozhat személyes adatai 

kezelése ellen. 
 

• Az érintett jogosult az adathordozhatóság szabályai alapján a személyes adataihoz 

történő hozzáféréshez, valamint a regisztráció során megadott adatok tekintetében az 

adatok kezelésével kapcsolatos hozzájárulás visszavonásához. 

 

 

6.Jogorvoslati lehetőségek:  

 

Az érintett személy az adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását vagy 

kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az 

alábbi módokon tudja kezdeményezni: 

 

• Postai úton a FORNETTI Kft./ 6000 Kecskemét, Városföld 8683/104 HRSZ dűlő 92 

címen 

• E-mail útján az adatvedelmi.tisztviselo@fornetti.hu e-mail címen 

• Telefonon a 06/30 650 1718 telefonszámon 

 

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de maximum a kérelem beérkezésétől számított 

30 napon belül tájékoztatást nyújt a kérelmek nyomán végrehajtott intézkedésekről.  

 

Az érintett jogainak megsértése, ill. észrevétel esetén az alábbi elérhetőségeken tehet 

nyilatkozatot, ill. az alábbi hatóságokhoz fordulhat: 

 

• Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: 1055 Budapest, Falk Miksa 

utca 9-11. www.naih.hu  

• Kecskeméti Törvényszék 6000 Kecskemét, Rákóczi u 7. 

• Dr. Erős László adatvédelmi tisztviselő: adatvedelmi.tisztviselo@fornetti.hu  

 

o A Tájékoztatóban leírtakat tudomásul vettem, személyes adataim kezeléséhez egyéni 

döntésem alapján hozzájárulok. 
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