ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
A jelen Adatvédelmi tájékoztató irányadó a Bridgestone Europe NV/SA Spółka Akcyjna
Oddział w Polsce (székhelye: Lengyelország, Varsó, 00-001, Warszawie przy ul. Postępu
18B) és a Bridgestone Magyarország Kft. (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 135-139.
cégjegyzékszáma: 01-09-364125, adószáma: 10964301-2-41) (a továbbiakban: „Szervezők”
vagy „Szervező”) által szervezett „First Stop kuponos tavaszi promóció” elnevezésű
aktivitás (“Promóció”) keretében gyűjtött, a Promóció Részvételi Feltételeinek (a
továbbiakban:

„Részvételi

Feltételek”)

2.

pontjában

meghatározott

személyek

(a

továbbiakban: „Résztvevők”) személyes adatainak kezelésére.
A Promócióval összefüggésben a megadott adatok kezeléséért Szervezők felelnek, mint
adatkezelők. Tekintettel arra, hogy a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott egyes
adatkezelési tevékenységek célját, valamint az adatkezelés módját a Szervezők közösen
határozzák meg, a Bridgestone Europe NV/SA Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, valamint a
Bridgestone Magyarország Kft. az Európai Parlament és a Tanács (EU) 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 szóló
2016/679 rendeletének (2016. április 27.) (a továbbiakban: GDPR) 26. cikke, valamint a két
adatkezelő között létrejött megállapodás szerint közös adatkezelőnek minősülnek.
Az adatok feldolgozását a Szervezők megbízásából a Rewart Kft. (székhely: 1016 Budapest,
Hegyalja út 7-13.), valamint a They.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (székhely,
02-673 Varsó, Konstruktorska 12.) végzik, mint adatfeldolgozók.
A Promóció lebonyolításával kapcsolatos adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH140113/2018.
A Szervezők direkt marketing tevékenységével kapcsolatos adatkezelés nyilvántartási száma:
NAIH-140111/2018.
1.) A kezelt személyes adatok köre

Regisztráció:
A Promócióban történő regisztráció (a továbbiakban: „Regisztráció”) során a Résztvevőknek
a következő személyes adataikat kell megadniuk:


teljes név



telefonszám



e-mail cím
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Hírlevél:
A Regisztráció során a Résztvevőnek lehetősége van a Szervezők hírlevelére feliratkozni. A
hírlevélre történő feliratkozáshoz a következő személyes adatok megadása szükséges (a *-al
jelölt adatok megadása kötelező):
•

teljes név*;

•

e-mail cím*.

A Promóció során adatmegadásra kizárólag 18. életévüket betöltött személyek jogosultak.
2.) Az adatkezelés célja és időtartama

Az adatkezelők és adatfeldolgozók a megadott személyes adatokat a Promócióval
összefüggésben, a Promóció lebonyolítási időtartama alatt a Résztvevők regisztrációjának
nyilvántartása, kapcsolattartás (telefonon, e-mailben) és adminisztráció, valamint ajándékra
való jogosultság esetén az ajándékátadása céljából kezelik, illetve dolgozzák fel.
Az adatkezelők a Résztvevők által megadott adatokat a Részvételi feltételekben
meghatározottak szerint az Ajándékok beváltásának, valamint a vásárlást igazoló számlák
ellenőrzése céljából 2019. január 31-ig kezeli és őrzi, ezen időpont elteltét követően bármely
külön értesítés nélkül törli nyilvántartásából.
Amennyiben a Résztvevő a Regisztráció során a megfelelő mező kipipálásával ehhez
hozzájárult, a Szervező a Regisztráció során megadott nevet és e-mail címet marketingkapcsolattartás, közvetlen üzletszerzési célú megkeresések, illetve szolgáltatásaik ajánlása
érdekében kezeli és felhasználja. Szervező a közvetlen megkeresést elektronikus direkt
marketing levélben (eDM) teszi. (a továbbiakban együtt: Hírlevél).Az adatkezelő a személyes
adatokat a Hírlevél küldése céljából addig kezeli, amíg a Résztvevő az ehhez adott
hozzájárulását vissza nem vonja. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Promóció
lezárulta előtt, kizárólag a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulását
visszavonja, a Szervező a Promóció lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz
szükséges ideig a megadott személyes adatait – a Résztvevő ellenkező rendelkezése
hiányában – továbbra is kezelheti.
A Résztvevő a Promócióban való részvétele során, külön erre a célra megadott előzetes
hozzájárulása alapján a Szervezők az Ajándékot részére nyilvános program keretében is
átadhatják, továbbá publikálhatják vagy ismertethetik a Résztvevő nevét és adott esetben
fotóját, illetve a vele az Ajándékkal kapcsolatban készített média interjú tartalmát a Honlapon
és a Bridgestone Magyarország Kft. hivatalos magyar nyelvű Facebook oldalán. Ennek
megfelelően a Résztvevőknek lehetőségük van a Promócióban való részvételük során
hozzájárulni ahhoz, hogy nevüket és fényképüket az Adatkezelők nyilvánosságra hozzák,
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valamint ahhoz, hogy a róluk készült hang-, illetve videofelvételt és fényképeket az
Adatkezelők

díjmentesen,

időbeli,

térbeli,

mód

és

mértékbeli

korlátozás

nélkül

felhasználhassák a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett. Felkérés esetén
vállalják továbbá, hogy rendelkezésre állnak média interjú céljából.
3.) A személyes adatok kezelésének jogalapja

A

Promócióban

történő

részvétellel,

illetve

a

Hírlevél

feliratkozással

kapcsolatos

adatszolgáltatás kifejezett és önkéntes, amelyet Résztvevő a Regisztráció során a vonatkozó
mező kipipálásával ad meg.
Résztvevő kizárólag saját személyes adatait adhatja meg. Amennyiben nem saját személyes
adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
4.) Résztvevő jogai a kezelt adataival kapcsolatban

Hozzáférés a személyes adatokhoz
Az Adatkezelő a Résztvevő kérésére tájékoztatást ad arról, hogy személyes adataira
vonatkozóan az Adatkezelő folytat-e adatkezelést, és amennyiben igen, hozzáférést ad
számára a személyes adatokhoz, valamint tájékoztatja őt a következő információkról:


az adatkezelés célja(i);



az adatkezeléssel érintett személyes adatok fajtái;



a Résztvevő személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapja és
címzettje(i);



az adatkezelés tervezett időtartama;



a Résztvevő jogai a személyes adatok helyesbítésével, törlésével és kezelésének
korlátozásával,

valamint

a személyes adatok kezelése elleni tiltakozásával

összefüggésben;


a Hatósághoz való fordulás lehetősége;



az adatok forrása;



az esetleges adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységéről.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát díjmentesen a
Résztvevő rendelkezésére bocsátja. A Résztvevő által kért további másolatokért az
Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha a
Résztvevő elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt
elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.
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Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától
számított 25 napon belül, közérthető formában, a Résztvevő kérelmére megadni a
tájékoztatást. Résztvevő a hozzáférés iránti kérelmét az 1. pontban meghatározott
elérhetőségeken nyújthatja be.
Kezelt adatok helyesbítése
A Résztvevő kérelmezheti az Adatkezelőnél (az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken)
pontatlan személyes adatainak helyesbítését, illetve a hiányos adatok kiegészítését az
adatkezelés céljának figyelembevételével. Adatkezelő a helyesbítést indokolatlan késedelem
nélkül elvégzi.
Kezelt adatok törlése (az elfeledtetéshez való jog), zárolása
A Résztvevő kérelmezheti, hogy 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, ha az alábbi indokok valamelyike
fennáll:


a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték
vagy más módon kezelték;



a Résztvevő visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek más jogalapja nincs;



a Résztvevő tiltakozik személyes adatai kezelése miatt;



a személyes adatok kezelése jogellenesen történt;



a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt
jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;



a személyes adatok hozzájáruláson alapuló gyűjtésére az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások gyermekek részére történő kínálásával kapcsolatosan
került sor.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiekben foglaltak
alapján törölni köteles,

az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek

figyelembevételével meg kell tennie az ésszerűen elvárható lépéseket, intézkedéseket annak
érdekében, hogy tájékoztassa az érintett személyes adatokat kezelő adatkezelőket, hogy a
Résztvevő kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e
személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
A személyes adatokat nem kell törölni abban az esetben, amennyiben az adatkezelés
szükséges:


a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása
céljából;
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a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy
tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre
ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása
céljából;



a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;



a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy
statisztikai célból, amennyiben a törléshez fűződő jog valószínűsíthetően lehetetlenné
tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy



jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Kezelt adatok korlátozása
A Résztvevő jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő a személyes adatok helyesbítése
vagy törlése helyett korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:


a Résztvevő vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a
személyes adatok pontosságát;



az adatkezelés jogellenes, és a Résztvevő ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri
azok felhasználásának korlátozását;



az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de
a Résztvevő igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez; vagy



a Résztvevő 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.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak
a Résztvevő hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az
Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Az Adatkezelő a Résztvevőt, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés
korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés
korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
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Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok helyesbítéséről,
törléséről vagy az adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot
közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A
Résztvevőt kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Tiltakozáshoz való jog
A Résztvevő abban az esetben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha az
adatkezelés


közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;



az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges;



profilalkotáson alapul.

A Résztvevő tiltakozása esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább,
kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják,
amelyek elsőbbséget élveznek a Résztvevő érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben,
vagy amelyek

jogi igények előterjesztéséhez,

érvényesítéséhez vagy védelméhez

kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés, illetve az ehhez kapcsolódó
profilalkotás érdekében történik, a Résztvevő jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá
vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha a Résztvevő tiltakozik a
személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a
személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől
számított egy hónapon belül tájékoztatja a Résztvevőt a hozzáférés, helyesbítés, törlés,
korlátozás, a tiltakozás, valamint az adathordozhatóság iránti kérelem nyomán hozott
intézkedésekről. 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 a Résztvevőt. Ha a Résztvevő
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton
kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a Résztvevő kérelme nyomán, késedelem nélkül,
de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül, tájékoztatja a Résztvevőt
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az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a Résztvevő panaszt nyújthat be
valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
A Résztvevő kérelme esetén az információkat, a tájékoztatást és a kérelme alapján megtett
intézkedést

díjmentesen

kell

biztosítani.

Ha

a

Résztvevő

kérelme

egyértelműen

megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel
a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó
adminisztratív költségekre, az Adatkezelő ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
megtagadhatja

a

kérelem

alapján

történő

intézkedést.

A

kérelem

egyértelműen

megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.
Az adatkezelő a hozzáférés, helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmeket a Promóció
ideje

alatt

adatfeldolgozó

által

üzemeltetett

ügyfélszolgálaton

keresztül

a

contact@myfirststop.hu e-mail címen fogadják.
Résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Promóció időtartama alatt kizárólag a direkt
marketing célú megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza, az adatkezelő a Promóció
szervezéséhez, illetve lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a
megadott személyes adatait továbbra is kezelheti.
5.) Adatbiztonság

Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és
szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják,
hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok
megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi
magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akinek az adatokat a Résztvevő
hozzájárulása alapján továbbítják vagy átadják, felhívja arra, hogy tegyen eleget az
adatbiztonság követelményének.
Az adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen
hozzá, azokat ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne
módosíthassa, ne törölhesse.
Az adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se
sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az adatkezelő az
adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalóik, illetve az adatkezelő megbízásából
eljáró adatfeldolgozók részére is előírja.

6.) Jogérvényesítési lehetőségek
Az adatkezelő köteles mindent elkövetni, hogy a személyes adatok kezelése a
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jogszabályoknak megfelelően történjék. Amennyiben a Résztvevő azok megszegésére utaló
körülményt észlel, bejelentést tehet a contact.hu@firststop.eu címen.
Amennyiben pedig felmerül, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát,
az irányadó jogszabályok szerint bírósághoz, vagy a hatáskörrel rendelkező alábbi
hatósághoz fordulhat:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/C.).

Budapest, 2018. március 01.
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