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I. Általános rendelkezések, a kezelt adatok köre 
  

1. A jelen tájékoztatóban az Adatkezelő tájékoztatást nyújt a személyes 
adatok kezeléséről, valamint az érintettek adatvédelmi jogairól és 
jogorvoslati lehetőségeiről az Európai Parlament és a Tanács 
2016/679. számú rendeletében (Általános Adatvédelmi Rendelet, a 
továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a 
továbbiakban: Infotv.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvényben (a továbbiakban: Ptk.), valamint a gazdasági 
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 
2008. évi XLVIII. törvényben (a továbbiakban: Grtv.) foglaltakkal 
összhangban. 

  
2. Jelen Tájékoztató az Adatkezelő a 

https://www.facebook.com/finabudapest2022 Facebook oldalán (a 
továbbiakban: Facebook oldal) elérhető nyereményjáték 
szabályzatban (a továbbiakban: Szabályzat) írtakkal összhangban 
értelmezendő.  

 

  
3. A jelen Tájékoztató értelmezésében adatkezelő a Nemzeti 

Sportügynökség Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Adatkezelő vagy 
Szervező), amely a FINA FAN ZONE Nyereményjáték (a továbbiakban: 
Játék) meghirdetéséről és lefolytatásáról döntött, amelynek 
szervezését és lefolytatását az Adatkezelő adatfeldolgozóként eljáró 
partnere, a HUMÁN TELEX ADVERTISING Kft. (cím: 1036 Budapest, Lajos 
utca 74-76. 5/29., e-mail cím: [info@hungary.sport.hu]; a 
továbbiakban: Adatfeldolgozó). 
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4. Az Adatkezelő a Játék a Játékban résztvevő játékosok mint érintettek 
személyes adatait kezeli (a továbbiakban: Játékos vagy Érintett). 

 

5. Hangsúlyozandó, hogy amennyiben a nyertes 
cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos 
érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak 
törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes 
cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője 
járhat el. 

  
6. A Játékban történő részvétellel kapcsolatban az Adatkezelő a 

Játékosok alábbi személyes adatait kezeli: 
 

• a Játékosok Facebook felhasználóneve; 
• a Játékos fenti Facebook oldalon megadott kommentje/feltöltött 

képe, illetve a Játékban való részvétel ténye; 
• a nyereményre és a (pót)nyertesség tényére vonatkozó 

információ; 
• a nyertessel való kapcsolatfelvételre szolgáló e-mail cím; 
• a nyeremény átvételével és eljuttatásával kapcsolatos adatok; 
• a Játékban való részvétellel kapcsolatos egyéb adatok (például: 

Játékkal kapcsolatos kommunikáció). 
   

II. Az Adatkezelő egyéb adatkezelési tevékenységei  
  
Az Adatkezelő által folytatott egyéb adatkezelésekről a https://fina-
budapest2022.com/hu/fooldal/ weboldalon elérhető adatkezelési 
tájékoztatóban található bővebb információ. 
  

III. Az Adatkezelő adatkezeléseinek célja az adatkezelés jogalapja, 
valamint egyéb szempontjai 

  
1. Az Adatkezelő által folytatott adatkezelések célja: 

1.1. Az Adatkezelő a fenti I.5. pontban írt személyes adatokat a Játék 
lebonyolítása, valamint – a nyertesekre vonatkozó adatok tekintetében 
– a nyertesek kiválasztása, a nyeremények eljuttatása, valamint a velük 
való kapcsolódó kommunikáció érdekében kezeli. Az adatkezelés 
jogalapja a Játékos hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pontja). 
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1.2. Hangsúlyozandó, hogy a Játékban történő részvétellel kapcsolatos 
adatokat az Adatkezelő a Játék szabályos lefolytatásának garantálása, 
kapcsolódó ellenőrzése kapcsán is jogosult kezelni, jogos érdeke alapján 
(GDPR 6. cikk (1) f) pontja), amely a Játék szabályszerű lebonyolításának 
garantálása, valamint az Adatkezelő kapcsolódó jóhírnevének védelme. 

1.3. A fentieken túl az Adatkezelő szintén jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) 
pontja) alapján kezeli az Érintettekkel folytatott esetleges jogvitával 
kapcsolatos személyes adatokat, amely az Adatkezelő jóhírnevének és 
vagyoni érdekeinek védelme, az Adatkezelő jogi igényeinek, érdekeinek 
sikeres érvényesítése. 

1.4. Az Adatkezelő a fentieken túl továbbá jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) 
pontja) alapján kezeli az Érintettekkel folytatott, Játékkal kapcsolatos 
kommunikációját. Ezzel kapcsolatban az Adatkezelő érdeke a Játékkal 
kapcsolatos kérdések eredményes tisztázása, az Érintettek segítése, az 
esetleges viták megelőzése, valamint az Adatkezelő jóhírnevének 
védelme. Amennyiben a fenti megkeresés jogvitához vezet, úgy a 
vonatkozó adatokat azt az Adatkezelő a fentebb írtak szerint kezeli, míg 
az Adatkezelő a rá vonatkozó, GDPR-ban foglalt jogi kötelezettségek 
(GDPR 6. cikk (1) c) pontja) teljesítése érdekében kezeli az Érintettek 
adatvédelmi kérelmeit, azok megválaszolása, lehetséges körű teljesítése 
érdekében. 

1.5. Az Adatkezelő mindemellett a rá vonatkozó, adózási, valamint számviteli 
jogi kötelezettségek (GDPR 6. cikk (1) c) pontja) teljesítése érdekében 
kezeli a nyertesek kapcsolódó, vonatkozó elismervényen lévő személyes 
adatait.Kiemelendő, hogy az Adatkezelő a Játékban résztvevők 
személyes adatait a Játék lezárását követő 30 nap elteltével törli. 
Amennyiben azonban az Adatkezelő a fentebb írtak szerint jogvitával 
kapcsolatban kezel személyes adatokat, úgy a vonatkozó személyes 
adatokat a jogvita lezárásáig (jellemzően az adott ügyben jogerős vagy 
végleges bírósági vagy hatósági határozat meghozataláig) kezeli. 
Kiemelendő továbbá, hogy az érintetti adatkezeléssel kapcsolatos 
kérelmeket az Adatkezelő a vonatkozó kérelem teljesítéséig, jogvitával 
kapcsolatosan a jogvita fenti lezárásáig kezeli. A nyertesek 
nyereményeivel kapcsolatos adózási, számviteli kötelezettségek 
teljesítése kapcsán az adatkezelés időtartama számviteli törvényi előírás 
értelmében 8 év.  

  
2. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt 

céloktól eltérő célokra nem használja fel. 
  



3. Hangsúlyozandó, hogy az Érintett a hozzájáruláson (GDPR 6. cikk (1) 
a) pontja) alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását 
bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti 
adatkezelés jogszerűségét. 

 

4. Ugyancsak hangsúlyozandó, hogy amennyiben olyan Játékos vesz 
részt a Játékban, akinek a cselekvőképessége részlegesen vagy 
teljesen korlátozott, úgy az Adatkezelő a cselekvőképesség 
részlegesen vagy teljesen korlátozott voltának tényét, valamint – a 
kapcsolattartás érdekében – a gondnok nevét, illetve megadott 
elérhetőségét (különösen: e-mail címét vagy postai címét), illetve a 
gondnok Játékban történő részvétellel kapcsolatos hozzájárulását, 
illetve nyilatkozatát kezeli. E körben az adatkezelés jogalapja az 
érintett kifejezett hozzájárulása, amelyet a Játékban való részvétellel 
ad meg (GDPR 6. cikk (1) a) pontja, GDPR 9. cikk (2) a) pontja). 

   
IV. Az Érintettek adatvédelmi jogai és kötelezettségei 

 
Az Érintett adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR 
vonatkozó rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 21., 77., 78., 79., 
80. és 82. cikkei) tartalmazzák. A Szervező külön felhívja az érintettek figyelmét 
a tiltakozási joggal kapcsolatos rendelkezésekre (a Tájékoztató IV.6. pontja, 
valamint a GDPR 21. cikke). Az alábbi összefoglalás tartalmazza a legfontosabb 
rendelkezéseket, illetve az Adatkezelő ennek megfelelően nyújt tájékoztatást az 
Érintettek részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és jogorvoslati 
lehetőségeikről. Hangsúlyozandó, hogy az Adatkezelő nevében az 
Adatfeldolgozó is tájékoztatást nyújthat vagy teljesítheti az Érintettnek a 
Tájékoztató és az irányadó adatvédelmi jogszabályok (különösen a GDPR) 
szerinti kérelmeit (megkereséseit), és fordítva. 
 
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az Érintett 
joggyakorlással (lásd: GDPR 15-22. cikkei) kapcsolatos kérelmének 
beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a kérelme 
nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem 
összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal 
meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a 
késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy 
hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton 
nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell 
megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.  



 
Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az 
elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is 
adható, feltéve, hogy más módon igazolták az Érintett személyazonosságát. 
 
Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, 
késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy 
hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, 
valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti 
hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.    
 
Az Adatkezelő külön felhívja az Érintettek figyelmét az alább írtak szerinti 
tiltakozáshoz való jogukra, valamint arra, hogy jogos érdeken alapuló 
adatkezelések (GDPR 6. cikk (1) f) pontja) esetén az Érintett kérheti a vonatkozó, 
adatkezelői érdeket bemutató érdekmérlegelési teszt részére történő 
megküldését.   
 
Az Érintettek jelen IV. pont szerinti kérelmeiket az Adatkezelő 
info@hungary.sport.hu e-mail címére küldött e-mailben, az Adatkezelő részére 
a Facebook-on keresztül küldött üzenetben vagy az Adatkezelő fenti címére 
küldött postai küldeményben küldhetik meg az Adatkezelő részére. 
 

1. Tájékoztatáshoz való jog 
  
1.1. Az Érintettbármikor kérheti, hogy Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e 

az Érintett személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt személyes 
adatokhoz biztosítson számára hozzáférést az Érintett részére. 

  
1.2. A tájékoztatás-kérés kiterjedhet az Érintettnekaz Adatkezelő által kezelt 

adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, 
időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozó nevére, e-mail címére és 
címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a 
személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból 
kapták vagy kapják meg az Érintett adatait. 

  
2. A kezelt adatok helyesbítéséhez, illetve módosításához való jog 

  
3. Az Érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, pontatlan személyes 

adatainak helyesbítését, valamint a kérheti a hiányos adatok 



kiegészítését. 
Személyes adatok törlése iránti kérelem 

  
3.1. Az Érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak 

törlését. A törlés akkor tagadható meg, ha a véleménynyilvánítás 
szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából az 
adatkezelés szükséges, ha a személyes adatok kezelése az Adatkezelőre 
irányadó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, illetve, ha a 
személyes adatok kezelése jogi igények előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. A törlési kérelem 
megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja az 
Érintettet, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat 
törlésére irányuló kérelemteljesítését követően a korábbi (törölt) adatok 
már nem állíthatók helyre.  

  
4. Személyes adatok kezelésének korlátozása 

  
4.1. Az Érintettjogosult arra, hogy kérésére személyes adatainak kezelését az 

Adatkezelő korlátozza abban az esetben, ha az Érintettvitatja a kezelt 
személyes adatok pontosságát. A korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelők ellenőrizze a kezelt 
személyes adatok pontosságát. A korlátozás kérhető akkor is, ha az 
Érintettálláspontja szerint az adatkezelés jogellenes, de az Érintett ellenzi 
a kezelt személyes adatok törlését, valamint ha az Adatkezelőnek már 
nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az 
Érintettigényli azokata jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez 
vagy védelméhez, vagy ha az Érintett – az Adatkezelő jogos érdekén 
alapuló adatkezelés esetén – tiltakozott az adatkezelés ellen. 

  
  

5. Tiltakozáshoz való jog 
  
5.1. Az Érintettsaját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat 

személyes adatainak kezelése ellen akkor, ha a személyes adatok 
kezelése az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének 
érvényesítéséhez szükséges; ha az Adatkezelés célja közvetlen 
üzletszerzés, vagy ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése 
érdekében kerül sor. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes 
adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy 
az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek 



elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival 
szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez 
vagy védelméhez kapcsolódnak. 

   
6. Panaszhoz való jog 

  
6.1. Az Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál 

– különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a 
feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az Érintett 
megítélése szerint az Érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése 
megsérti a GDPR rendelkezéseit. Az egyes Európai Unión belüli 
adatvédelmi felügyeleti hatóságok elérhetőségéhez lásd: 
https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_hu. 
Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi 
és Információszabadság Hatóság (weboldal: http://naih.hu/; cím: 1055 
Budapest, Falk Miksa utca 9-11; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefon: 
+36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail cím: 
ugyfelszolgalat@naih.hu) 

  
7. Bírósághoz fordulás joga 

  
7.1. Az Érintettjogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per 

elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett 
választása szerint – az Érintettlakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti 
törvényszék előtt is megindítható. A bíróság (törvényszék) 
illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhatnak 
az Érintettek: www.birosag.hu 

  
8. Az Érintett kötelezettségei 

  
8.1. Az Érintettszavatol azért, hogy az általa más természetes személyekről 

megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az 
érintett természetes személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte vagy 
egyéb jogalap megjelöléséről gondoskodott, valamint ezen érintett 
természetes személyek figyelmét a jelen Tájékoztatóra felhívta. 

  
8.2. Az Érintett e-mail címének, valamint a regisztráció során megadott 

adatainak megadásakor felelősséget vállal azért, hogy a vonatkozó, 
általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek. 



8.3.  Adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott 
személyes adatok helytállóságáért kizárólag az azt megadó személy 
felel. 

  
9. Egyéb rendelkezések 

  
9.1. Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi 

megkeresés, jogi eljárás, szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy 
ezek alapos gyanúja miatt – harmadik személyek számára 
hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető személyes adatait. 
Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és 
általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak 
továbbítani, amely személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy 
jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az 
ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető 
felelőssé. 

  
9.2. A személyes adatokat az Adatkezelő az érintett Felhasználó 

hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel. Az 
Adatkezelő a személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban, illetve a 
vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezelik. A kezelt 
személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem 
terjeszkedhet túl. Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az 
Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja 
felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett 
hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a 
felhasználást megtiltsa. 
 

9.3. Kiemelendő, hogy a Játék a Facebookon zajlik, a Játékosok Facebook 
profiljukkal tudnak részt venni a Játékban, így a Játékosok fenti 
Facebook-on keresztül megadott adataihoz a Meta Platform Ireland 
Limited (cím: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 
Írország) – a Játékhoz kapcsolódó Facebook oldala kapcsán a 
Szervezővel – közös adatkezelőként, egyéb adatkezelései 
vonatkozásában pedig önálló adatkezelőként hozzáférhet, illetve ennek 
kapcsán a Játékosok személyes adatait kezelheti. Erről bővebb 
információ a Facebook adatkezelési szabályzatában és felhasználási 
feltételeiben érhető el. Lásd: 
https://www.facebook.com/privacy/explanation/; 
https://www.facebook.com/legal/terms 



  
9.4. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót 

egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. 
   
Budapest, 2022. június 16. 


