Las Vegas Casino Events „Játssz, szelfizz, nyerj!” promóciós
játék
Instagram nyereményjáték szabályzat
I.

A JÁTÉK SZERVEZŐJE, ELNEVEZÉSE, MEGHATÁROZÁSA

A játék szervezője: LVC Diamond Kft. (továbbiakban: Szervező) Las Vegas Casino Tropicana
játékkaszinó
Székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 1-3., III. emelet
Cégjegyzékszám: 01-09-194087
Adószám: 25002889-4-44
A játék elnevezése: „Játssz, szelfizz, nyerj!” (továbbiakban: Játék)
A játék meghatározása: Szervező nyereményjátékot hirdet a www.instagram.com címen elérhető
közösségi portálon (továbbiakban: Instagram) 2022.08.18-tól 2020.08.21-ig.
A promócióval, promóció menetével, nyereményekkel kapcsolatos felmerülő kérdéseket és az
adategyeztetést a Szervező a következő elérhetőségen válaszolja és teszi meg:
lasvegascasinos_official Instagram fiók üzenetek vagy a mail@vegas.hu email címen keresztül.
A Játék időtartama alatt a Játékban résztvevőknek a Szervező Instagram oldalán közzétett, a
Játékra vonatkozó bejegyzésben szereplő utasításokat kell követniük. A Fesztivál ideje alatt minden
nap a Las Vegas Casino Events standjának nappali aktivitása keretén belül azok között a standon
szelfizők között, akik feltöltik az Instagram oldalukra posztként a képet és ellátják azt
#lasvegascasinoevents hashtag-gel, a legtöbb kedvelést elérő egy fő játékos kerül nyertesként
kiválasztásra. A kiválasztott játékos nyereménye 1 darab, csoportos (5 fő), vezetett privát túra a
Las Vegas Casino Tropicana játékkaszinóban, mellé mindenkinek jár egy welcome koktél és
fejenként mindösszesen 20.000,-Forint értékű ajándékzseton, amelyet a játékkaszinóban, helyben,
a belépés játéknapján játszhat le illetve ajándékticketre átválthat. A privát túrák 2022. október 130. között lesznek megtartva, előzetesen egyeztetve a nyertes játékossal. A nyereményjáték a
résztvevők számára ingyenes és nem jár semmilyen egyéb kötelezettséggel.
A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZEMÉLYI FELTÉTELEI
A Játékban részt vehet minden cselekvőképes, felnőtt korú természetes személy, aki:
-

nem minősül az Szjtv. 37.§ 32. pontja szerinti sérülékeny személynek (sérülékeny személy: akit
a bíróság a cselekvőképességét teljesen korlátozó gondnokság alá helyezett, vagy akinek
cselekvőképességét a bíróság a szerencsejátékokkal összefüggő jognyilatkozatai tekintetében
részlegesen korlátozta; játékkaszinóra, vagy a Szervezőre kiterjedően önkorlátozó vagy
önkizáró intézkedéssel érintett játékos);

-

a Szervező által üzemeltetett játékkaszinóban érvényes játékosi regisztrációval rendelkezik,
vagy a Nyeremény átvétele előtt érvényesen regisztráltatja magát;

-

beleegyezik a személyes adatának a felhasználásába;

-

betartja a Játékszabályokat.

A Játékos a saját valós profilja használatával vehet részt a Játékon az Instagram közösségi hálózaton
keresztül.

Az Instagram a megvalósításához nem nyújtott semmilyen segítséget, és a Szervező vállalja, hogy
az Instagram igénybevételével végzett promóciót saját kockázatára használja. Instagramon végzett
promóció az Instagram teljes körű mentesítése minden jelentkező igény vagy résztvevő részéről
történő
igény
mentesítésével
történik.
A promóciót az Instagram nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem végzi, és nem kapcsolódik az
Instagramhoz.
A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Szervező számára szerződés alapján megbízási,
illetőleg vállalkozási tevékenységet kifejtő valamennyi magán- illetőleg jogi személy, továbbá az
említett felek munkavállalójának vagy vezető tisztségviselőjének a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény. 8:1 § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozói, illetőleg a
hozzátartozók gyermekei.
A kiválasztásban minden olyan személy részt vehet, aki a fent ismertetett feltételeknek megfelel
és a Szervező Instagram oldalán közzétett, a Játékra vonatkozó bejegyzésben szereplő utasításokat
követi. A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság vagy a nyertesek azonosításának
bármely egyéb hibájából eredő követelésért.
II.

A JÁTÉK IDŐTARTAMA ÉS A SORSOLÁS MENETE

A Játék 2022.08.18. napján kezdődik és 2022.08.21. napjáig tart. A kiválasztásra minden nap 19.00kor kerül sor. A Játék időtartama előtt és után feltöltött képeket a Szervezőnek nem áll módjában
elfogadnia.
III.

A NYEREMÉNY ÉS A NYERTES ÉRTESÍTÉSE

A kiválasztott játékos nyereménye 1 darab, csoportos (5 fő), vezetett privát túra a Las Vegas Casino
Tropicana játékkaszinóban, mellé mindenkinek jár egy welcome koktél és fejenként mindösszesen
20.000,-Forint értékű ajándékzseton, amelyet a játékkaszinóban, helyben, a belépés játéknapján
játszhat le illetve ajándékticketre átválthat. A Szervező minden nap a nyertes Instagram nevét a
Szervező saját oldalán, Instagram storyban osztja meg. A nyertes játékos ezt követően felveheti a
kapcsolatot az Instagram oldalon üzenetben vagy a mail@vegas.hu email címen.
A Nyertesek által megadott hibás vagy téves adatokért a Szervező felelősséget nem vállal.
Amennyiben a Nyertes 5 napon belül fentiek szerint nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel,
akkor a Szervező az 5 napot követő 5 munkanapon belül 1 alkalommal kísérli meg felvenni a
kapcsolatot a Nyertessel. Nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel, hogy a nyeremények
átadására megfelelő módon sor kerülhessen. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a
Nyertesek nem tesznek eleget, így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy e
körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a jelen Promóciós
szabályzatban meghatározott nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt nem ad át.
IV.

ADÓZÁSI KÉRDÉSEK

A nyereményt a Személyi Jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szjatv.) 76. § (5)
bekezdése által előhívott (3) bekezdése alapján adóköteles juttatás, melynek megfizetésére az
Szjatv. 70. § (3) bekezdés d) pontja, valamint az Szjatv. 69. § (1) bekezdése alapján a Szervezőt
terheli. A nyertes játékos köteles minden esetlegesen szükségessé váló, az adóügyi adminisztráció
szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, illetve
nyilatkozatot megadni. Az esetleges késedelméből adódó, a Szervezőt terhelő következményekért
nyertes játékos felelőssé tehető. Szervező jogosult a nyereményeket mindaddig visszatartani, amíg

a szükséges információkat a nyertes játékostól nem kapja meg. A nyeremény megszerzésének
módját az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentum kiállítására nem kerül sor.
VII.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

Szervező korlátozásoktól mentesen fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Játékszabályzat
tartalmát a jogszabályoknak megfelelően módosítsa. A játékban való részvétel a jelen hivatalos
Promóciós nyereményjáték szabályzat automatikus elfogadását jelenti.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy jelen promóciót előzetes bejelentés nélkül visszavonja vis maior
(háború, földrengés, katasztrófa, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény) bekövetkezésekor.
Különösen jogosult a Szervező a Játék visszavonására vagy felfüggesztésére, továbbá a nyeremény
megtagadására, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a Játékszabály megszegésének gyanúja merül
fel. Továbbá fenntartja a jogot, hogy előre nem látható okok miatt a jelen Játékot megváltoztassa
vagy visszavonja.
A Szervező nem vállal felelősséget semmilyen vitás esetért azzal kapcsolatosan, hogy ki tekinthető
nyertesnek, továbbá fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a nyereményt mindaddig, amíg a felek az
esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen le nem zárják. Amennyiben a
Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, egyetlen érdekelt fél sem – ideértve a Játékosokat
– jogosult kártérítés igénylésére vagy a Játék folytatásának kérésére.
Továbbá a Szervező kizár mindféle kártérítési, kártalanítási igényt a Promócióban való részvétel
során, a Promóció esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Promóció során
bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A STRAND FESZTIVÁLON SZERVEZETT LAS VEGAS CASINO EVENTS „JÁTSSZ, SZELFIZZ, NYERJ!”
PROMÓCIÓS JÁTÉKKAL KAPCSOLATBAN

I. Bevezetés
Az LVC Diamond Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) elkötelezett a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon
kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének
(továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény szabályainak való megfelelés iránt; az Adatkezelő részére megadott személyes adatok
biztonsága és megfelelő kezelése kiemelten fontos az Adatkezelő számára.

Az Adatkezelő a 2022-ben megrendezésre kerülő STRAND fesztiválon a Las Vegas Casino Events „Játssz,
szelfizz, nyerj!” promóciós játékot szervezi, melynek kapcsán személyes adatok kezelésére kerülhet sor. Az
Adatkezelő a nyereményjátékkal kapcsolatban kezelt személyes adatokkal összefüggésben az alábbi
tájékoztatást (továbbiakban: Tájékoztató) adja.
A Tájékoztató célja, hogy a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően rögzítse – többek között –,
hogy az Adatkezelő a részére megadott személyes adatokat milyen célból, meddig, milyen jogalappal és
hogyan kezeli, valamint, hogy az adatkezelések vonatkozásában az érintetteknek milyen jogérvényesítési és
jogorvoslati lehetőségei vannak.

Ha az itt írtakkal kapcsolatban bármilyen kérdés, illetve észrevétel felmerül, úgy a mail@vegas.hu e-mail
címen, vagy postai úton a székhelyre küldött levélben az Adatkezelőhöz lehet fordulni.

II. Alapfogalmak

Az alábbiakban összefoglalásra kerülnek a Tájékoztatóban előforduló legfontosabb fogalmak:

1. Személyes adat: az Érintettre vonatkozó bármely olyan információ, amely alapján az Érintett
azonosítottsága vagy azonosíthatósága teljesül. 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. Az Adatkezelő a jelen
Tájékoztatóban feltünteti, hogy pontosan milyen személyes adatokat gyűjt az Érintettről.
2. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek
összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása,
felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása,
zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása.

3. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,
amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.
Jele Tájékoztatóban foglalt adatkezelések vonatkozásában az LVC Diamond Kft. minősül
adatkezelőnek.
4. Érintett: azonosított vagy azonosítható természetes személy, érintettnek minősülnek a játékban
résztvevők és a nyertesek.
5. Hatóság: a Nemzeti Adatkezelési és Információszabadság Hatóság (cím: 1055 Budapest, Falk Miska u.
9-11.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: http://naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400).
III. Az Adatkezelő és adatvédelmi tisztviselője

1.

Adatkezelő:
Elnevezése: LVC Diamond Kft.
Székhelye és levelezési címe: 1088 Budapest, Rákóczi út 1-3. III. em.
Cégjegyzékszáma: 01-09-194087
Adószáma: 13086297-2-43
E-mail: mail@vegas.hu

2.

Adatkezelő képviselője:
Név: Dr. Dravecz Róbert ügyvezető és Zábrádi Tímea gazdasági igazgató együttesen
Levelezési cím: 1088 Budapest, Rákóczi út 1-3. III. em.
E-mail: mail@vegas.hu

3.

Adatvédelmi tisztviselő:
Szabó, Kocsis és Hunya Ügyvédi Iroda
Cím: 1095 Budapest, Mester utca 83/A. IX. em. 4. a.
E-mail: iroda@szkiroda.hu
Telefon: 06-1-878-0802

IV. Adatkezelési alapelvek
Az alábbiakban összefoglalásra kerülnek azok az adatkezelési alapelvek, amelyek az Adatkezelő által végzett
adatkezelés során betartásra kerülnek.

1. Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: Az Érintett személyes adatainak kezelésére
kizárólagosan jogszerű és tisztességes úton, valamint az Érintett számára átlátható módon kerül sor. Az
Adatkezelő a Tájékoztató hatályos szövegét ingyenesen megismerhetővé teszi az Érintettek számára.
Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat tisztességtelen vagy a jelen Tájékoztatóban foglalt
célokon felül más, további célból nem kezeli, adatkezelési tevékenysége során mindenkor jelen
Tájékoztatóban foglaltaknak, valamint az irányadó jogszabályoknak megfelelően jár el.
2. Célhoz kötöttség: Az Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag jelen Tájékoztatóban feltüntetett,
egyértelmű és jogszerű célból kezelheti.
3. Korlátozott tárolhatóság: Az Érintett személyes adatainak tárolását olyan formában biztosítja az
Adatkezelő, amely az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez
szükséges ideig teszi lehetővé.
4. Adattakarékosság: Az Adatkezelő az adatkezelési célhoz kapcsolódóan kizárólag a szükséges és
releváns személyes adatokat kezeli.
5. Pontosság: Az Adatkezelő célja, hogy az adatkezelési célok tekintetében a már rögzített személyes
adatok folyamatosan naprakészek, pontosak legyenek, e cél teljesítése érdekében az Adatkezelő minden
ésszerű intézkedést megtesz.
6. Adatvédelem elve/ integritás és bizalmas jelleg: Az Adatkezelő kiemelten fontosként kezeli a
megadott személyes adatok védelmét, ezért megtesz minden ehhez szükséges, elvárható és a technika
mindenkori fejlettségéhez igazodó technikai és szervezési intézkedést, melyek alkalmazásával biztosítja
a személyes adatok megfelelő biztonságát, továbbá az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével,
véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet.
7. Elszámoltathatóság: Az Adatkezelő felelős a fenti alapelveknek való megfelelésért, képesnek kell
lennie e megfelelés igazolására.
V. Nyereményjáték adatkezelés

A 2022-es STRAND fesztiválon az Adatkezelő promóciós játékot szervez a részvételi szabályzatban
foglaltak szerint. A játékban való részvételhez a résztvevők a Las Vegas Casino Events standjának nappali
aktivitása keretén belül a standon szelfiznek, feltöltik az Instagram oldalukra posztként a képet és ellátják
azt #lasvegascasinoevents hashtag-gel.
Adatkezelés célja: promóciós játék lebonyolítása, játékban történő részvétel kapcsán a nyeremény
biztosítása, átadása.

Kezelt adatok köre:
-

játékosok esetében: az adott fesztiválnap sorsolásának időpontjában az Adatkezelő rákeres az
Instagramon a hashtag-re és megvizsgálja, hogy az adott időszakban ki (melyik fénykép) érte el a
legtöbb kedvelést.
nyertes esetében: név, fénykép, válaszüzenet, továbbá e-mail cím abban az esetben, ha e-mailben
kívánja a kapcsolatot felvenni az Adatkezelővel.

Érintettek: a játékban résztvevő személyek.

Adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont] – a játékosok a játékban való
részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataikat a játék lebonyolítása céljából az Adatkezelő
kezelje.

Adatkezelés időtartama: az Adatkezelő a játékosok adatait az adott sorsolás időpontjában kezeli, az adatokat
nem tárolja; a nyertesek adatait a nyeremény beváltásának időpontjáig (azaz a kaszinólátogatásig) kezeli.

Közzététel:
 az Adatkezelő az adott fesztiválnap nyertesének nevét közzéteszi az Instagram oldalán
(https://www.instagram.com/lasvegascasinos_official/) Instagram storyban, mely 24 óráig elérhető;
 az Adatkezelő a játékban résztvevők nevét (azaz, amelyet a részvételi szabályzat szerinti hashtag-gel
látnak el) közzéteheti Instagram oldalán a „Las Vegas Casino Events – STRAND highlights” mappában
(A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés
jogszerűségét.)

VI. Jogérvényesítés és jogorvoslat

Érintetti jogok gyakorlásának szabályai:
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a tájékoztatás kéréstől számított egy hónapon
belül köteles megadni a kért tájékoztatást. 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 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 a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati
jogával.

Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétével kapcsolatban,
kérheti a személyazonosság megerősítéséhez szükséges további információk benyújtását is.

Kommunikáció az Adatkezelővel:
Az Érintett és az Adatkezelő közötti kommunikáció e-mail útján vagy Instagram üzenetben zajlik. Az
Adatkezelő erre a célra szolgáló e-mail címe: mail@vegas.hu

1. Hozzáférési jog:
Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kérjen bármikor arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve amennyiben az adatkezelés folyamatban van,
úgy az Érintettnek hozzáférési joga van a kezelt személyes adataihoz az alábbi terjedelemben.
A hozzáférés keretében az Adatkezelő által adott, adatkezeléssel kapcsolatos információk különösen az
alábbiakra terjedhetnek ki:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

a kezelt személyes adatok forrása,
az adatkezelés célja és jogalapja,
a kezelt személyes adatok köre,
a kezelt személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek - ideértve a harmadik
országbeli címzetteket és nemzetközi szervezeteket - köre,
a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartama, ezen időtartam meghatározásának
szempontjai,
az érintettet e törvény alapján megillető jogok, valamint azok érvényesítése módjának ismertetése,
profilalkotás alkalmazásának esetén annak ténye és
az érintett személyes adatainak kezelésével összefüggésben felmerült adatvédelmi incidensek
bekövetkezésének körülményei, azok hatásai és az azok kezelésére tett intézkedések.

2. Helyesbítés:
Az Érintett köteles a személyes adataiban bekövetkezett változásról az Adatkezelőt írásban értesíteni.
Az Adatkezelő az adatváltozást a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül teljesíti. Ha az Érintett
a személyes adataiban bekövetkezett változást az Érintett késedelem nélkül nem jelenti be, annak
következményeit az Érintett köteles viselni. Ha a megadott személyes adat a valóságnak nem felel meg,
és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az
Adatkezelő automatikusan helyesbíti.

3. Adattörlés:
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, így különösen, ha az alábbi indokok
valamelyike fennáll:
a)
b)
c)
d)
e)

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
módon kezelték;
az Érintett visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más
jogalapja (a visszavonás visszamenőlegesen nem érinti az adatkezelés jogszerűségét);
az Érintett a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozik;
a személyes adatokat jogellenesen kezelte az Adatkezelő;
a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az Adatkezelő a fenti esetkörök fennállása esetén sem köteles törölni a kezelt személyes adatokat,
amennyiben az adatkezelés szükséges:
a)
b)
c)
d)

a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;
statisztikai célból vagy archiválás céljából, illetőleg tudományos és történelmi kutatási célból,
amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az
adatkezelést;
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

4. Adatkezelés korlátozásához való jog:
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbi
feltételek egyike teljesül.
a) az Érintett vitatja a személyes adatainak pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok
pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelési cél teljesítéséhez, de
az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
d) az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.
Amennyiben az adatkezelés a fentiek szerint korlátozás alá kerül, úgy az ilyen személyes adatokat a
tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulása mellett, vagy jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme
érdekében, fontos közérdekből lehet kezelni. Amennyiben az adatkezelés korlátozása feloldásra kerül,
úgy a korlátozást kérelmező Érintettet az Adatkezelő előzetesen értesíti e tényről.

5. Tiltakozás adatkezelés ellen:
Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak a jelen szabályzat szerinti, jogos érdeken alapuló kezelése ellen. 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. Adathordozhatósághoz való jog:
Az Érintett hozzájárulása alapján, illetőleg a szerződés teljesítése érdekében kezelt személyes adatok
tekintetében az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére
bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban átadja
számára, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül,
hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. E
jog gyakorlására kizárólag a hozzájáruláson vagy szerződés teljesítése jogalapján kezelt és digitális úton
kezelt személyes adatok tekintetében van mód.

7. A Hatóság eljárásnak kezdeményezése:
Az Érintett a Hatóságnál bejelentés útján vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a
személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye
fennáll. A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és viseli. A Hatósághoz
tett bejelentése miatt senkit sem érhet hátrány.
Hatóság elérhetőségei: cím: 1055 Budapest, Falk Miska u. 9-11.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;
honlap: http://naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400.

8. Bíróság előtti jogérvényesítés:

Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, a per elbírálása a
törvényszék hatáskörébe tartozik. A perre főszabály szerint az Adatkezelő székhelye szerinti
törvényszék illetékes, de az – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási
helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszék illetékessége a www.birosag.hu honlapon
található „Bíróság kereső” alkalmazással ellenőrizhető. A törvényszék az ügyben soron kívül jár el.

9. Kártérítés:
Minden olyan személy, aki az adatvédelmi jogszabályok megsértésének eredményeként kárt szenvedett,
az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől kártérítésre jogosult.
Az Adatkezelő felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amelyet az adatvédelmi jogszabályokat sértő
adatkezelés okozott.
Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen
módon nem terheli felelősség.

VII. Adatbiztonság

Az Adatkezelő gondoskodik az adatkezelés biztonságáról és ennek érdekében megteszi a szükséges és
megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket. Biztosítja a személyes adatok bizalmasságát (pl.
nyilvánosságra kerülés, jogosulatlan hozzáférés), sértetlenségét (megváltoztatás, módosítás, törlés)
rendelkezésre állását (elérhetőség, visszaállíthatóság).
Az Adatkezelő az adatkezelési, valamint ezzel kapcsolatos szervezési tevékenysége során figyelembe veszi a
tudomány és technológia mindenkori állását és fejlődését. Törekszik arra, hogy az adatbiztonság fenntartása
érdekében a lehető legbiztonságosabb, illetve a kockázat mértékének megfelelő adatbiztonságot garantáló
technológiát alkalmazza a természetes személyek jogainak és szabadságainak védelme érdekében.
*
Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a Tájékoztatót egyoldalúan bármikor módosítsa.

***

Budapest, 2022.08.01.
LVC Diamond Kft.

