
Adatkezelési tájékoztató 

 

A jelen Adatvédelmi Szabályzat irányadó a Kaposvári Szakképzési Centrum (Lebonyolító) 

által szervezett nyereményjáték (Játék) keretében gyűjtött személyes adatok kezelésére. 

 

A Játékkal összefüggésben a megadott adatok kezeléséért a Kaposvári Szakképzési Centrum 

felel, mint Adatkezelő. Az adatok feldolgozását az Adatkezelő végzi, mint adatfeldolgozó. 

 

1. A kezelt személyes adatok köre 

 

• vezeték- és keresztnév, iskola, évfolyam, 

• email cím, 

• postai cím (irányítószám, település, utca, házszám), 

 

A Játékban történő részvétel és a nyeremény postázása során a Játékosoknak a fenti személyes 

adataikat kell megadniuk. 

 

2. Az adatkezelés célja és időtartama 

Az Adatkezelő és az adatfeldolgozók a megadott személyes adatokat a Játékkal 

összefüggésben, a Játék lebonyolítási időtartama alatt a Játékosok regisztrációjának 

nyilvántartása, a sorsolások lebonyolítása, kapcsolattartás (e-mailben vagy írásban) és 

adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából kezelik, illetve dolgozzák fel. Az 

Adatkezelő a Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatokat a Játék lezárását, illetve ha a 

nyeremények átadására a Játék lezárását követően kerül sor, úgy a nyeremények átadását 

követően törli. 

 

3. A személyes adatok kezelésének jogalapja 

A Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes, amelyet a Játékos a 

Lebonyolító kapcsolatfelvételére történő válaszolással ad meg. Az információs önrendelkezési 

jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII törvény (továbbiakban: Infotv.) 5.§ 

(1) bekezdés a) pontja értelmében a Játékos a Játékban történő részvétellel, azaz a válasz 

elküldésével és amennyiben nyertesként kerül kisorsolásra, akkor a Lebonyolítónak az ajándék 

átadásának/megküldésének céljából történő megkeresésére válaszolásával önkéntes, 

egyértelmű és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő és az 

adatfeldolgozók jelen Adatvédelmi Szabályzatban meghatározottak szerint kezelje, illetve 

dolgozzák fel. 

 

A Játékos kizárólag saját személyes adatait adhatja meg. 

 



4. A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás 

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybevett adatfeldolgozó 

a hatályos jogszabályok szerint jogosultak. 

 

5. Játékos jogai személyes adatai kezelésével kapcsolatban 

Az Adatkezelő a Játékos kérésére tájékoztatást ad a Játékos általa kezelt személyes adatairól, 

azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről 

és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől 

számított legkésőbb 25 (huszonöt) napon belül, írásban válaszol. 

A Játékos jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat). Az 

Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről 

írásban értesítik a Játékost. 

A Játékos a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy 

egészben – ingyenesen, indokolás nélkül. Az Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét 

követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Játékost a 

nyilvántartásából. 

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Játékos ezt kéri, vagy ha a 

rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Játékos jogos 

érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az 

adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 

Az Adatkezelő a tájékoztatás, helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmeket az alábbi 

elérhetőségeken fogadja: e-mailben az info@kszc.hu-n, adatai megadásával. 

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához 

szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi. 

 

6. Adatbiztonság 

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi 

továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási 

szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, 

illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan 

megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy harmadik fél számára az adatok nem kerülnek 

továbbításra. 

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen 

hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, 

törölhesse. 

Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se 

sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az 

adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói, illetve az Adatkezelő megbízásából 

eljáró adatfeldolgozók részére is előírja. 

 

mailto:info@kszc.hu


7. Egyéb rendelkezések 

Jelen Szabályzatra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak. 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatot az érintettek előzetes értesítése 

mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa. 

  

 

Kaposvár, 2020. április 30. 

 


