„Komfortzóna” elnevezésű Nyereményjáték
Adatkezelési tájékoztató
Az alábbiakban tájékoztatjuk Önt a „Komfortzóna” elnevezésű Nyereményjáték internetes
regisztrációs felületén megadott személyes adatok kezelésével kapcsolatos tudnivalókról. A játékban
történő részvétel és a regisztráció – így a személyes adatainak megadása is – teljes mértékben
önkéntes, kizárólag az Ön hozzájárulásán alapul.
Adatkezelő: UNIQA Biztosító Zrt. (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70‐74.; Telefon: +36 1/20/30/70
544‐5555; e‐mail cím: info@uniqa.hu)
Adatfeldolgozó: Republic Group Kft. (1013 Budapest, Krisztina körút 51. 5. em. 2.). Az Adatfeldolgozó
az Adatkezelő részére szerverszolgáltatást és technikai hátteret biztosít. Adatkezelési nyilvántartási
száma: NAIH‐131307/2017.

Érintettek: azon személyek, akik a „Komfortzóna” elnevezésű Nyereményjáték internetes
regisztrációs felületén a 'Küldés' gomb megnyomásával kifejezett és önkéntes hozzájárulásukat adták
ahhoz, hogy az UNIQA Biztosító Zrt. nyereményjáték adatbázis létrehozása és közvetlen üzletszerzési
céllal kezelje a jelen Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott személyes adataikat, a jelen
Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint. Az UNIQA hírlevelére feliratkozott érintettek
kifejezetten hozzájárulnak az UNIQA Biztosító Zrt. által kezdeményezett közvetlen üzletszerzési célú,
e‐mail útján történő megkeresésekhez.
Adatkezelés célja: Nyereményjátékhoz kapcsolódó adatbázis kezelés. Azon személyek esetében, akik
az UNIQA hírlevelére is feliratkoztak, az adatkezelés célja kiterjed a marketing célú megkeresések
kezdeményezésére, reklám emailben történő közlésére is.
Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (2011. évi CXII. törvény 5.§ (1)a)), azon személyek
esetében, akik az UNIQA hírlevelére is feliratkoztak a 2008. évi XLVIII. törvény 6.§ (1) bekezdése is)
Adatkezelés időtartama: a nyeremények átadásáig, de legkésőbb 2018. november 30‐ig.
Kezelt adatok köre:
Adatkezelés célja:
A játékos által a honlapon keresztül megadott és  nyereményjátékhoz kapcsolódó adatbázis
szerverre juttatott adatok azaz: vezetékneve és
kezelés;
keresztneve, email cím.
 direkt marketing célú megkeresések
kezdeményezése; reklám közlése emailben
(feltéve, ha ehhez az érintett a hírlevélre
vonatkozó checkbox kipipálásával
hozzájárult) ;
A fentieken túlmenően a nyertesek esetében az  a nyeremény eljuttatása a nyertes részére
alábbi adatok kezelésére is sor kerül:
 a nyertes vezetékneve és keresztneve, az
elérhetőségeire vonatkozó adatok (lakcím,
telefonszám)
 képmása és hangfelvétele



A Republic Group Kft. szerverein az alábbi adatok 

a nyeremény átadásáról kép‐, hang‐,
filmfelvétel készítése (amennyiben a nyertes
ehhez kifejezetten hozzájárult)
nyereményjátékhoz kapcsolódó

kezelésére is sor kerül:
→
a
naplóadatok
az
alkalmazások
igénybevételekor, illetve annak böngészőben
történő megtekintésekor automatikusan a
szervernaplókban tárolódnak,
→ a szolgáltatások igénybevételének módjára
vonatkozó adatok, például a keresési
lekérdezések,
→ IP‐cím,
→ a Felhasználó böngészőjének egyedi
azonosítására alkalmas „sütik” („cookie”‐k).
→ elfogadó nyilatkozatra vonatkozó adat
(checkbox)

adatbáziskezelés;
direkt
marketing
célú
megkeresések
kezdeményezése; reklám közlése emailben
(feltéve, ha ehhez az érintett a hírlevélre
vonatkozó checkbox kipipálásával hozzájárult);

Az adatokat az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó ismerhetik meg.
Az érintett jogában áll az Adatkezelő fent megadott email címén az adatkezelés megszüntetését kérni
és a további együttműködést indokolás nélkül megtagadni. Az érintett tudomásul veszi, hogy a játék
lebonyolításához szükséges adatok törlésének a nyereményátadása előtti kérelmezése a játékból
történő kizáráshoz vezet.
Adatai kezeléséről az adatkezelő fenti elérhetőségein – személyazonosságának igazolása után –
tájékoztatást kérhet, valamint kérheti adatai helyesbítését, törlését, zárolását, tiltakozhat adatai
kezelése ellen, továbbá jogsértés esetén bírósághoz fordulhat. A per megindítható az érintett
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéken vagy a Fővárosi Törvényszéken. Az
adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást az adatkezelő a kérelem közlésétől számított 30 napon belül
teljesíti.
Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH‐131307/2017.
Budapest, 2017. október 19.
UNIQA Biztosító Zrt.

