
Adatvédelmi szabályzat 

Adatkezelés, adatvédelem  

 

• A Szervező tiszteletben tartja az Ön személyes adatait. A jelen Adatvédelmi Szabályzat 

irányadó a Játék keretében gyűjtött személyes adatok kezelésére. Személyes adatainak a Játék 

keretében történő gyűjtéséért és felhasználásáért a Lesaffre Magyarország Élesztőgyártó és 

Kereskedelmi Kft. (1222 Budapest, Gyár u. 5–9. felel, mint adatkezelő.) 

• Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat nem vonatkozik személyes adatainak a Szervező más 

honlapjain, vagy csatornáin történő gyűjtésére és felhasználására, nem vonatkozik továbbá 

semmilyen, a jelen Játékot nem érintő Szervezőre vonatkozó információra vagy 

kommunikációra. 

• Játékban való részvételhez regisztrálnia kell pályázatát az eleszto.hu weboldalon a pályázata 

feltöltésével. A webfelületen történő regisztráció során a következő személyes adatokat kell 

megadnia az erre kialakított felületen: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám. 

• Nyertesség esetén gyűjtött további adatok pedig lakcím/postázási cím. Az Ön által 

önkéntesen megadott személyes adatokat kizárólag a következő célokból kezeljük és 

használjuk fel: A Játék lebonyolítása, a nyertesek meghatározása és értesítése, a nyertesek 

nevének a Szervező e Szabályzatban meghatározott honlapján történő közzététele (kizárólag a 

vezetéknév, keresztnév, irányítószám) – a játék végétől számított 90 napig -, a nyertesek 

nyereményre való jogosultságának ellenőrzése, a nyeremény átadása. 

o A játékban résztvevő, vásárlást igazoló nyugták AP számán kívül a nyugta azon 

információit is gyűjtjük, amelyek megerősítik a vásárlás tényét: dátum és pontos idő. 

• A Játékkal kapcsolatban gyűjtött személyes adatokat harmadik személyek nem ismerhetik 

meg, kivéve a Lesaffre Magyarország Élesztőgyártó és Kereskedelmi Kft. megbízott 

ügynökségeként a Játékot lebonyolító és így adatfeldolgozóként eljáró KNK PR & MEDIA 

Kft. (Székhely: 1025 Budapest, Törökvész út 126/A, akinek az adatok adatfeldolgozás 

céljából átadásra kerülnek. Ezen felül megismerik a személyes adatokat a sorsolás során eljáró 

közjegyző (dr. Parti Tamás közjegyző irodája, 1122 Budapest, Maros u. 23. I. emelet 1.) 

Megtesszük a megfelelő technikai, szervezési és fizikai intézkedéseket a személyes adatok 

védelme érdekében, különösen az adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülése, 

megsemmisítése, véletlen elveszése, jogosulatlan megváltoztatása, nyilvánosságra hozatala, 

az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az azokkal való visszaélés, illetve az adatok 

feldolgozásának bármely más jogellenes formája ellen. 

• Személyes adatait kizárólag a fenti célok megvalósulásához szükséges ideig kezeljük, de 

legfeljebb a Játék befejezését követően 90 napig. Ezen felül a Szervező a nyertesek 

regisztrációkor megadott adatait, valamint a nyereménye kisorsolásával és átvételével 

kapcsolatos adatokat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bek. alapján 

2029.12.31.-ig őrzi meg. (utolsó sorsolástól számított 8 év). 

• Önnek joga van ahhoz, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok 

helyesbítését, törlését, zárolását vagy visszavonja bármely hozzájárulását az alábbi 

elérhetőségeken: nyeremenyjatek@knkpr.hu  vagy KNK PR & MEDIA Kft. (Postacím: 1021 

Budapest, Furulya utca 14 1. épület). A kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 15 

(tizenöt) napon belül, írásban válaszolunk. 

• Bármely adataival kapcsolatos hozzáférési, helyesbítési vagy törlési kérését a 2011. évi 

CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

rendelkezéseiben meghatározottak szerint teljesítjük. A jogszabály eltérő rendelkezésének 
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kivételével, személyes adatainak Lesaffre Magyarország Élesztőgyártó és Kereskedelmi Kft. 

általi kezelése ellen szükségszerű és jogos indokból bármikor tiltakozhat. Továbbá a magyar 

adatvédelmi törvényben biztosított jogorvoslati joga alapján, az adatkezeléssel kapcsolatosan 

jogai érvényesítése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 

(cím:1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; tel: +36 (30) 683-5969; fax:+36 (1) 391-1410, e-

mail: ügyfelszolgalat@naih.hu) illetve bírósághoz fordulhat. 

• Ha Ön úgy dönt, hogy a továbbiakban nem szeretné azt, hogy Lesaffre Magyarország 

Élesztőgyártó és Kereskedelmi Kft. a Játék során személyes adatait kezelje, illetőleg a 

hozzájárulását vissza kívánja vonni, kérésére töröljük a Játék résztvevői közül, személyes 

adatait anonimizáljuk valamint töröljük az Önre utaló hivatkozásokat. 

• Elérhetőségeink: 

• Postai úton:  

- KNK PR & MEDIA Kft. (Székhely: 1025 Budapest, Törökvész út 126/A) 

- Lesaffre Magyarország Élesztőgyártó és Kereskedelmi Kft. (1222 Budapest, Gyár u. 5–9) 

• Elektronikus levélben: nyeremenyjatek@knkpr.hu e-mail címen 

• A Játékban való részvétellel, a regisztráció során a megfelelő négyzet kipipálásával Ön 

hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a jelen Játékszabályzatban és Adatvédelmi 

Szabályzatban foglaltak szerint kezeljük. 

 


