ADATKEZELÉS AZ AVIA GOLD SILVER 2021 PROMÓCIÓS JÁTÉKBAN
Résztvevő: A promóciós játékban (a továbbiakban: Játék) kizárólag az a magyarországi lakóvagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóság által kiállított érvényes személyazonosító
igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött cselekvőképességgel rendelkező természetes
személy magyar állampolgár vehet részt (a továbbiakban: Résztvevő), aki Játékból kizárva
nincs, és aki a Játék jelen játék időtartama alatt
 egyszerre legalább 25 liter GOLD vagy SILVER üzemanyagot vásárol a Játékban részt
vevő magyarországi AVIA töltőállomásokon, majd
 a játék feltételeit elfogadva regisztrál a thanksAVIA.hu/promocio honlapon (a
továbbiakban: honlap), továbbá
 elektronikusan feltölti a vásárlást igazoló bizonylatán szereplő Nyugtaszámot (a
továbbiakban: Nyugtaszám) valamint megadja a következő adatait: vezetéknév,
keresztnév, születési dátum, töltőállomás, e-mail cím, telefonszám, ha van, akkor
ThanksAVIA kártyaszám (kizárólag a Résztvevő saját nevére szóló ThanksAVIA
kártya kerül elfogadásra).
 honlapon a Résztvevő a megfelelő mező megjelölésével/kipipálásával nyilatkozik arról,
hogy a jelen játékszabályzatban (a továbbiakban: Játékszabályzat), valamint a jelen
Játékszabályzat mellékletét képező Adatvédelmi Tájékoztatóban (a továbbiakban:
Adatvédelmi Tájékoztató) foglaltakat megismerte és megértette, majd a megfelelő
gombra kattintva a megadott adatokat és válaszokat elküldi a Szervező szerverére (a
továbbiakban: Pályázat).
Szervező: Profi-Oil Hungary Kft.
A Résztvevők személyes adatainak kezelésére kizárólag abban az esetben kerül sor,
amennyiben a Résztvevő online regisztrál.
A Résztvevők adatait a Szervező az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli és
dolgozza fel.
A Résztvevő a regisztrációjával hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező, mint adatkezelő az
adatkezelés céljaival összhangban adatkezelést végezzen.
Az adatkezelés keretében a kezelt adatok köre: az Érintett családi- és utóneve, e-mail címe,
telefonszáma. Opcionálisan az Érintett egyéb adatai: neme, születési dátuma, lakcíme
Az adatkezelés célja
1./ Nyereményjáték lebonyolítása, Résztvevők kisorsolása, a nyertes Résztvevők nevének és
irányítószámának közzététele az avia.hu honlapon, a nyertes Résztvevők kiértesítése e-mailben, a Nyereményjáték elszámolása, igazolása, utólagos ellenőrzése, adatszolgáltatás a hatóság
részére a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelően;
2./ Reklám küldése az ehhez külön hozzájáruló Résztvevő, mint a reklám címzettjének részére
a nyereményjátékban részt vevő töltőállomások termékeiről, szolgáltatásairól, valamint a

Szervező esetlegesen jövőben megszervezésre kerülő nyereményjátékairól közvetlen
megkeresés módszerével, e-mail-ben;
3./ A nyeremény átadása személyesen történik, amelyről a szervező által szabadon
felhasználható fénykép, videó és hanganyag készíthető.
4./ Statisztika készítése a Résztvevők vásárlási szokásairól. A statisztika anonimizáltan készül,
a statisztikai adatok nem kapcsolhatók össze a Résztvevőkkel, így a statisztika a továbbiakban
nem minősül személyes adatnak.
Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja a Nyereményjátékra regisztráló Résztvevő hozzájárulása. A
hozzájárulás a Résztvevő akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel kifejezett hozzájárulását adja a fent meghatározott személyes
adatok teljes körű kezeléséhez.
Az adatkezelő adatai
A nyereményjáték tekintetében Szervező minősül adatkezelőnek.
Az adatkezelés időtartama: a Résztvevőnek a Játék időtartama alatt, valamint az esetleges
igényérvényesítés miatt a Ptk. 6:22. §-a alapján, az Résztvevőnek a Játékban való részvétele
megszűnését követő 5 (öt) évig.
Az adatok megismerésére jogosult személyek: A Szervező, és az Adatfeldolgozók részéről
kizárólag azok a munkavállalók jogosultak megismerni a személyes adatokat, akik
közreműködése az adatkezelés céljainak eléréséhez szükséges.
A Résztvevő hozzájárulásának visszavonása
A Résztvevő a személyes adatainak kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatát bármikor, korlátozás
és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja. A visszavonás kézhezvételét követően a
Szervező a Résztvevő nevét és minden egyéb személyes adatát haladéktalanul törli. A
Résztvevő részére a továbbiakban reklám nem küldhető.
Amennyiben a Résztvevő a hozzájáruló nyilatkozatát a Nyereményjáték befejezését
megelőzően vonja vissza, az esetben a Résztvevő kizárja magát a Nyereményjátékból,
figyelemmel arra, hogy a Résztvevő személyes adatai nélkül a Résztvevő nem sorsolható ki.
A Résztvevő jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás
visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét. A visszavonó nyilatkozatot úgy kell megtennie a Résztvevőnek, hogy a
nyilatkozatot tevő személye egyértelműen beazonosítható legyen.

