TÁJÉKOZTATÓ
nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelésről
A CsillagPharma Kft. (székhely: 8200 Veszprém, Táncsics Mihály utca 1. A ép., cégjegyzékszám: 19-09-517804,
a továbbiakban: Adatkezelő)), mint a Csillag Patikák hálózat gesztora és franchise-tulajdonos a havinta
megjelentetett akciós kiadványában keresztrejtvény-játékot hirdet, amelyen a résztvevők Csillag Patikák
vitamincsomagot nyerhetnek. Mivel azonban a nyereményjáték szükségszerűen személyes adatok
kezelésével is együtt jár, a jelen tájékoztató útján kívánjuk megadni a szükséges tájékoztatást az adatkezelés
feltételeiről, garanciáiról.
Adatkezelési elveinket a hatályos jogszabályokra, elsősorban az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679
rendeletére (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR”) és az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info. tv.”) rendelkezéseire tekintettel
alakítottuk ki. A kezelt személyes adatok tekintetében minden esetben biztosítjuk az adatkezelés
jogszerűségét és célszerűségét.

A személyes adatok kezelője: CsillagPharma Kft. (8200 Veszprém, Táncsics utca 1/A.
Az Adatkezelő képviselője és elérhetőségei: a Csillagpharma Kft. képviselője Keresztes Krisztián ügyvezető,
míg az adatkezelő elérhetőségei a következők: +36 88 566 940; e-mail: csillagpharma@csillagpatikak.hu.
Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője és elérhetőségei: dr. Kulisity István (kulisity.istvan@drszigeti.hu;
+36 88 814 112).
A személyes adatok kezelésének célja: a nyereményjátékban résztvevők, a helyes megfejtést beküldők
között ajándékcsomagok kisorsolása, az ajándékok megfelelő helyre való eljuttatásának biztosítása.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. A helyes megfejtés beküldésével az érintett elfogadja a
jelen tájékoztató szerinti adatkezelési elveket és feltételeket.
A kezelt személyes adatok köre: az érintett családneve, keresztneve, e-mail címe, lakcíme (vagy szállítási
cím). A név az érintett azonosításához, az e-mail cím a kapcsolattartáshoz, a lakcím (vagy szállítási cím) az
ajándék nyerteshez való eljuttatásához szükséges.
Az érintettek köre: a megfejtést beküldő magánszemélyek.
Az adatok címzettjei: Az Adatkezelő szervezetén belül az adatokat kizárólag az erre kijelölt munkatárs ismerheti
meg. A nyertesek nevét ugyanakkor közzétesszük a Csillag Patikák facebook oldalán (
https://www.facebook.com/Csillagpatikak/)
Az adatkezelés időtartama: a kezelt személyes adatokat a sorsolást követő 1 hónap elteltével megsemmisíti,
törli az Adatkezelő.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatszolgáltatás önkéntes. A kapcsolati
adatok szolgáltatásának elmaradása esetén az érintettel nem tudjuk felvenni a kapcsolatot, így adott esetben
nem juttathatjuk el részére az ajándékot.

Az érintett jogai: az érintett személy
a)
kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
b)
kérelmezheti azok helyesbítését,
c)
kérelmezheti azok törlését,
d)
visszavonhatja a korábban tett adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatát, ez azonban a visszavonás előtti
adatkezelés jogszerűségét nem érinti;
e)
kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok
kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy az Adatkezelő az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg
bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne
kezelje),
f)
tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk: Minden szükséges technikai és szervezési intézkedést
megteszünk egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése,
illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére.
Jogorvoslat: Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni. A hatóság címe: 1125
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési címe: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: +36-1-391.1400, email ugyfelszolgalat@naih.hu
Veszprém, 2020.
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