Adatvédelmi tájékoztató ill. nyilatkozat
Adatvédelmi tájékoztató ill. Nyilatkozat a P Sport and Health Kft. Által kezelt Femarelle
Magyarország (https://www.facebook.com/femarelle.hungary) Facebook oldalon keresztül
megvalósuló nyereményjátékok személyes adatkezeléséről
1. A szabályzat célja:
A P Sport and Health Kft. /1037 Budapest, Szépvölgyi út 39. / Továbbiakban: Társaság
/mint adatkezelő, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletében („GDPR”)
foglaltaknak megfelelően végzi adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységét. A tájékoztató
célja, hogy a Társaság által a Femarelle Magyarország Facebook rajongói oldalon
(https://www.facebook.com/femarelle.hungary) szervezett Facebook nyereményjátékokban
részt vevő természetes személyek tájékoztatást kaphassanak a játék során kezelt
adatokról, és az adatkezeléssel kapcsolatosan felmerülő egyéb tevékenységről. Jelen
tájékoztatóban szereplő fogalmak megegyeznek az EU 2016/679 („GDPR”) rendeletében
meghatározott fogalmakkal.
2. Fogalmi meghatározások:
 „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre
(„érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes
személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamelyik
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
 „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált
vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek
összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás,
átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés,
továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján,
összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve
megsemmisítés;
 „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli
kezelésük korlátozása céljából
 „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan
formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes
személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a
munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz,
személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz,
viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők
elemzésére vagy előre jelzésére használják
 „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek
következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem
állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes
személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön
tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított,
hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a
személyes adatot nem lehet kapcsolni
 „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált,
decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt
állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

 „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; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a
tagállami jog határozza meg, az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös
szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,
ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében
személyes adatokat kezel
 „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik,
függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek
egy 2016.5.4. L 119/33 Az Európai Unió Hivatalos Lapja HU egyedi vizsgálat
keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá
személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e
közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés
céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak
 „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,
ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az
adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az
adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes
adatok kezelésére felhatalmazást kaptak
 „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és
megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az
érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet
útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok
kezeléséhez
 „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított,
tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes
megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy
az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi
 „genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai
jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott
személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi
információt hordoz, és amely első sorban az említett természetes
személyből vett biológiai minta elemzéséből ered
 „biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy
viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai
eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a
természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a
daktiloszkópiai adat
 „egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai
egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes
személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan
adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi
állapotáról
 „tevékenységi központ”:
- az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező
adatkezelő esetében az Unión belüli központi ügyvitelének helye, ha
azonban a személyes adatok kezelésének céljaira és eszközeire vonatkozó
döntéseket az adatkezelő egy Unión belüli másik tevékenységi helyén














hozzák, és az utóbbi tevékenységi hely rendelkezik hatáskörrel az említett
döntések végrehajtására, az említett döntéseket meghozó tevékenységi
helyet kell tevékenységi központnak tekinteni;
- az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező
adatfeldolgozó esetében az Unión belüli központi ügyvitelének helye, vagy
ha az adatfeldolgozó az Unióban nem rendelkezik központi ügyviteli hellyel,
akkor az adatfeldolgozónak az az Unión belüli tevékenységi helye, ahol az
adatfeldolgozó tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel
összefüggésben végzett fő adatkezelési tevékenységek zajlanak,
amennyiben az adatfeldolgozóra e rendelet szerint meghatározott
kötelezettségek vonatkoznak
„képviselő”: az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel
rendelkező és az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján
írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az
adatkezelőt vagy az adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy
adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek
vonatkozásában
„vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi
személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági
tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is
„vállalkozáscsoport”: az ellenőrző vállalkozás és az általa ellenőrzött
vállalkozások
„kötelező erejű vállalati szabályok”: a személyes adatok védelmére
vonatkozó szabályzat, amelyet az Unió valamely tagállamának területén
tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó egy vagy
több harmadik országban a személyes adatokat ugyanazon
vállalkozáscsoporton vagy közös gazdasági tevékenységet folytató
vállalkozások ugyanazon csoportján belüli adatkezelő vagy adatfeldolgozó
részéről történő továbbítása vagy ilyen továbbítások sorozata tekintetében
követ
„felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően
létrehozott független közhatalmi szerv
„érintett felügyeleti hatóság”: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes
adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján érint: a) az
adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság
tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel; b) az adatkezelés
jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a
felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; c)
panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz
„személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése”: a) személyes
adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több
tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy
adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott
tevékenységekkel összefüggésben kerül sor; vagy b) személyes adatoknak
az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy az
adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel
összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős
mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint
érintetteket
„releváns és megalapozott kifogás”: a döntéstervezettel szemben benyújtott,
azzal kapcsolatos kifogás, hogy ezt a rendeletet megsértették-e, illetve,
hogy az adatkezelőre vagy az adatfeldolgozóra vonatkozó tervezett

intézkedés összhangban van-e a rendelettel; a kifogásban egyértelműen be
kell mutatni a döntéstervezet által az érintettek alapvető jogaira és
szabadságaira, valamint adott esetben a személyes adatok Unión belüli
szabad áramlására jelentett kockázatok jelentőségét
 „az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás”: az (EU) 2015/1535
európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) 1. cikke (1) bekezdésének b)
pontja értelmében vett szolgáltatás
 „nemzetközi szervezet”: a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet
vagy annak alárendelt szervei, vagy olyan egyéb szerv, amelyet két vagy
több ország közötti megállapodás hozott létre vagy amely ilyen
megállapodás alapján jött létre.
3. Alapelvek a személyes adatok kezelésével kapcsolatosan:
A Társaság a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, célhoz kötötten, adat
tartalékosan, pontosan, korlátozott tárolhatósággal, bizalmas jelleggel és elszámoltatható,
valamint az érintett számára átlátható módon kezeli, az alábbi alapelvek betartásával:
A személyes adatok:







gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet
kezelése kizárólag, ezen célokkal összeegyeztethető módon történhet
megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek
a szükséges minimumra kell korlátozódniuk
pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük
tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását
csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi
lehetővé
 kezelése során biztosítani kell az adatok megfelelő biztosítását, ideértve az adatok
jogosulatlan vagy jogellenes kezelését, véletlen elvesztését, megsemmisítésével
vagy károsodásával szembeni védelmet
4. A játék lebonyolítása során végzett adatkezelés:
Az adatkezelés célja: A Társaság a https://www.facebook.com/femarelle.hungary oldalán
promóciós felhívást tesz közzé, melynek célja a játékban feltett kérdések helyes
megválaszolása útján elnyerhető tárgyjutalmak biztosításával a forgalmazott termékek
népszerűsítése, 18 év feletti természetes személyek részére. A nyeremények átvétele
kizárólag a Facebook oldalon feltüntetett adatvédelmi nyilatkozat, valamint a
játékszabályzat elfogadása után lehetséges.
A kezelt adatok kategóriái: Név, cím, email cím, (opcionálisan: telefonszám)
Az adatkezelés jogalapja: Az EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1)
bekezdés a.) pontja alapján a jelentkező önkéntes hozzájárulása az adatkezelési
tájékoztató elfogadásával.
Az adatkezelés időtartama: A játékra jelentkezett személy hozzájárulásának
visszavonásáig, ill. az adatkezelés céljának eléréséig. Jelentkező az adatkezeléséhez
adott hozzájárulását bármikor, az adatbiztonsági és adatvédelmi tájékoztatóban megadott

elérhetőségeken visszavonhatja. A Társaság a visszavonó nyilatkozat beérkezését
követően a személyes adatokat haladéktalanul törli.
Adatok feldolgozása adatfeldolgozónak:
A nyereményjátékokat a Peak Sport and Health Kft. Bonyolítja le. Ennek során a
Játékokkal kapcsolatban személyes adatokhoz fér hozzá.
A Játékkal kapcsolatos személyes adatokat a Játék időtartama alatt a Társaság nevében
adatfeldolgozóként kezeli:
P Sport and Health Kft.
1037 Budapest, Szépvölgyi út 39.
Telefonszám: +36 1 632 1859
e-mail: info@psport.hu
Az adatok megismerésére jogosultak köre: A Társaság képviseletére jogosult személyek,
ill. a Marketing és kommunikációs osztály munkatársai. Továbbá a Játék lebonyolításával
összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat ellátó Lebonyolító,
Munkatársak. A játék nyertesei a Társaság https://www.facebook.com/femarelle.hungary
Facebook oldalán információs célból feltüntetésre kerülnek.
5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Az érintett kérheti a személyére vonatkozó, adatkezelő által kezel adatokhoz
történő hozzáférést, az adatok helyesbítését és törlését, valamint az adatkezelés
korlátozását

Az érintett a tájékoztatóban szereplő elérhetőségeken tiltakozhat személyes
adatai kezelése ellen

Az érintett jogosult az adathordozhatóság szabályai alapján a személyes
adataihoz történő hozzáféréshez, valamint a regisztráció során megadott adatok
tekintetében az adatok kezelésével kapcsolatos hozzájárulás visszavonásához.
6. Jogorvoslati lehetőségek:
Az érintett személy az adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását vagy
kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást
az alábbi módokon tudja kezdeményezni:
Postai úton az Peak Sport and Health Kft. 1037 Budapest, Szépvölgyi út 39. címen
 E-mail útján a info@psport.hu e-mail címen
 Telefonon a 06 1 632 1859 telefonszámon
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de maximum a kérelem beérkezésétől
számított 30 napon belül tájékoztatást nyújt a kérelmek nyomán végrehajtott
intézkedésekről.
Az érintett jogainak megsértése, ill. észrevétel esetén az alábbi elérhetőségeken tehet
nyilatkozatot, ill. az alábbi hatóságokhoz fordulhat:
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