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Igy az adatok felhasználâsa is ezen célból 

történik. 
Társasgunk a Játék során megnyerhetô 

nyeremény vonatkozásában a sorsolásba 

történO felvétel érdekében kezeli a fenti 

személyes aciatokat. Az adatkezelés a GDPR 6. 

cikk (1) bekezdés f) pontja alapján történik. 

Jogos érdekünk alátámasztására 

erdekmérlegelési tesztet készItettUnk, amelyet 

jelen szabályzat és tájékortató 1. számá 

mellékietében közlünk. 
Minden olyan esetben, amikor a szolgãltatott 

adatokat Adatkezelö az eredeti adatfelvétel 

céljától eltérö célra kIvánja felhasználni, erräl 

nt tájékortatja, és ehhez elôzetes, kifejezett 

hozzájá ru Iást megszerzi, vagy a hozzájá ru IástóI 

eltérä, más jogszerü jogalapról tájékortatja, 

illetäleg Iehetöséget biztosIt számára, hogy a 

felhasználást megtiltsa. 

Adatkezelés célja es jogalapja az ajándékozási 

szerzädés IétrejöttéveI és teijesItésével 

osszefuggésben: 

Társaságunk a Játék során megnyerhetô 

nyeremény vonatkozásában, annak Iehetövé 

tétele érdekében, hogy a nyereményt 

eljuttathassuk a nyertesekhez, a GDPR 6. cikk (2) 

bekezdés b) pontja alapján, a szerzödés 

teijesItése érdekében kezeli a fenti személyes 

adatokat. 

Minden olyan esetben, amikor a szolgáltatott 

adatokat Adatkezelö az eredeti adatfelvétel 

céljától eltérô célra kIvánja felhasználni, errol 

Ont tájékortatja, és ehhez elOzetes, kifejezett 

hozzájárulását megszerzi, vagy a hozzäjárulstOI 

eltérO, más jogszerCi jogalapról tájékortatja, 

illetOleg lehetOséget biztosIt számára, hogy a 

felhasználást megtiltsa. 

Az adatok megismerésére jogosult személyek 

kOre: 

Az adatvédelmi tisztviselO, Társaságunk 

Ugyvezetcije, valamint az általa felhatalmazott es 

irányItsa alatt álló személyek a munkakOri 

kOtelességeik által szukséges mértékben 

jogosultak a fenti cétokból megismerni a 

személyes adatokat. 

A személyes adatok trolásának idOtartama: A személyes adatokat mindkét cél 

vonatkozásá ban a nyeremények nyerteseknek 

tOrténO àtadását kOvetO napig tároljuk. 

Az erintettekjogai: Az Erintett jogszabályban meghatrozottak 

szerint kérelmezheti az AdatkezelOtOl az 

amc@amc.hu e-mail cImen a rá vonatkozó 

személyes adatokhoz való hozzáférést, azok 

helyesbItését, törlését vagy kezelésének 

korIátozást, és tiltakozhat az ilyen személyes 

adatok kezelése ellen, valamint jogosult arra, 

hogy bejelentéssel éljen a Nemzeti Adatvédelmi 



1. SZ. MELLEKLET 

ERDEKMERLEGELESI TESZT SORSOLASBAN RESZTVEVÔ SZEMELYEK ADATAINAK KEZELESERÔL 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja értelmében a személyes aciatok kezelése jogszerCI, ha az 

adatkezelés az adatkezelô vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesItéséhez szukséges, 

kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsäbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapveto 

jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szukségessé, különösen, ha az 

érintett gyermek. 

A hozzájárulás, mint jogalap mellôzésének indokai: figyelemmel a Játék jellegére, a személyes adatok 

käzlésének módjára, nem tartjuk cél,- és életszerünek, hogy a kommentelés alkalmával mindenkitôl 

külön-külön hozzájáruló nyilatkozatot kérjünk be. Mivel az elszámoltathatóság elvének jelen esetben 

hozzájãruláson történô adatkezeléssel kevésbé vagy nem tudnnk megfelelni, értékelve a jogalapok 

közötti választás tudatosságnöveló hatását, mellôztük a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának 

alkalmazását. 

Trsasgunknak a Játék keretében, a sorsolásban való részvétel biztosItása céljából kezelt adatok 

felhasználásához erdekmérlegelési tesztet készitettünk, amelynek során figyelembe vettük 

mindenekelôtt az Európai Unió Adatvédelmi Csoportja 6/2014. sz. iránymutatásban (a továbbiakban: 

iránymutatás) foglalt követelményeket. 

Az érdekmérlegelési teszt elvégzése során Társasgunk 

I. megállapitja a Tarsaságnak a személyes adatok kezeléséhez füzódö jogos érdekét; 

II. megállapItja az érintetteknek az érdekét, valamint az Erintettnek mindazon alapjogait, 

amelyek méltánylást érdemelnek a Társaság által folytatott adatkezelés vonatkozásában; 

III. összeveti a Társaság jogos érdekeit az ellenpontot képezó érintetti érdekekkel és alapjogokkal, 

elvégzi a süIyozst és ennek alapján megIIapItja, hogy a jelen teszt tárgyát képezô személyes 

adatok kezelhetóek-e. 

I. Társaságunk személyes adatok kezeléséhez fCizödô jogos érdeke 

Társaságunk jogszerü érdeke és a 118/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet értelmében egyben jogszabályi 

kotelessége marketing-, kommunikációs és promóciós feladatok magas szinten való eIIâtsa. 

II. Az érintettek alapjogai, érdekei 

Az Alaptorvény VI. cikke szerint mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez. A GDPR rögzIti, 

hogy a természetes személyek személyes adataik kezelésével osszefuggä védelme alapvetd jog. A Ptk. 

a nevesItett személyiségi jogok mellett általában is védi a személyes adatokat. A személyes adattal 

visszaélést a Btk. is büntetni rendeli. 

Fenti jogszabályok alapján Onnek méItányIst érdemlô alapvetô joga, hogy információs onrendelkezési 

jogát gyakoroihassa, hogy magánszféráját az adatkezeld és az adatfeldolgozó tiszteletben tartsa. 

III. A Thrsaság és az On érdekeinek összevetése — a mérlegelési teszt elvégzése során megfontolandó 

kulcsfontosságü tényezôk 



Ill/c. BiztosItékok az Onre gyakorolt aránytalan hatás megakadályozására 

Társaságunk megfeleló aranciákat biztosIt, tgy, mint 

• munkavállalóink adatvédelmi tudatosságának növelése, 

• átlátható adatkezelés, 

• adatminimalizálás (az adatgy(ijtés szigorü korlátozàsa vagy az adatok azonnali törlése 

felhasználásuk után, vagy az adatkezelésre általunk megadott határidô leteltét követäen, 

illetve a törlés alapjául szolgáló kérelem, hatósági határozat stb. alapján), 

• technikai es szervezeti intézkedések annak biztositására, hogy az adatokat nem lehet az 

egyének vonatkozásában däntések meghozatalára vagy más lépések megtételére felhasználni 

("funkcionlis szétválasztás"), profilalkotás kizártsãga, 

• a tiltakozáshoz való jog 

IV. Az erdekmérlegelési teszt eredménye 

Társaságunk álláspontja szerint képmásának jelen tájékortató szerinti kezelése jelen esetben 

alapulhat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdeken. 

Alláspontunkat a fentiek után ässzefoglalva kijelentjük, hogy az On magánszférájába történô tülzott 

beavatkozás Iehet6sége csekély, személyes adatait az On személyes jellemzöinek értékelésére nem 

használjuk fel, az On jogszer igényei egybeesnek Târsasàgunk jogszerü érdekeivel. 
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