Adatkezelési szabályok
Játékból kizárt személyek adatbázisa
Jelen kapcsolódó játékszabályzat írt esetekben, azaz ha Játékos kimeríti a Játékból való kizárás bármely
feltételét, Szervező jogosult a Játékban résztvevő személyeket jelen és valamennyi jövőbeni Játéka
tekintetében kizárni, hogy ezzel is visszaszorítsa az esetleges visszaéléseket, biztosítsa a Játék
átláthatóságát, tisztaságát és a tisztességesen játszó Résztvevők nyerési esélyeit. Az adatkezelés
jogalapja Szervező jogos érdeke. Szervező jogos érdeke a Játék feltételeit megszegő Résztvevők
kiszűrése, kizárása. A kizárt személyekről Szervező adatbázist vezet, melyben rögzítésre kerül a
megadott e-mail cím vagy telefonszám, felhasználónév és a kizárás dátuma. A Szervező garantálja, hogy
csak azon személyeknek biztosít hozzáférést az adatbázishoz, akik Szervezőnél a nyereményjátékok
lebonyolításáért felelősséggel tartoznak, illetve közvetlenül érintettek lehetnek. A rögzített adatokat a
Szervező 5 éves ritmusokban törli.
Nyereményjáték lebonyolítása
Adatkezelő: Lidl Magyarország Bt.
Adatfeldolgozó: Mediator Group Kft.
Adatkezelés célja: Játék lebonyolítása, szavazás és sorsolás kivitelezése
Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás
A kezelt adatok időtartama: feltételhez kötött időtartam (hozzájárulás visszavonása) egyebekben a Játék
lezárulását követő 30 nap, kivéve nyertesek 8 év.
Nyereményjáték átadása futárszolgálat és /vagy posta révén
A Játék Nyertesei tudomásul veszik, hogy a jelen Szabályzatban megjelölt sorsolási időpontot követően
a Szervező általi kezdeményezett kapcsolatfelvétel során, Szervező részére további személyes adatok
megadása szükséges (név, postázási cím).
Az adatkezelés célja: nyeremény átadása nyertesek (pótnyertesek) részére.
Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése
A kezelt adatok tárolási ideje: Szervező a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése
alapján a Nyeremény átadásától számított 8 évig a nyilvántartásában kezeli.
Nyertes nevének megjelenítése
Szervező a nyertes nevét és lakhelyét a Játék lebonyolítását követően megjeleníti hivatalos facebook
oldalán. A megjelenítés időtartama 30 nap. A cél annak igazolása, hogy a Lidl valós játékot bonyolított
le, valósi nyertesekkel, ezzel igazolva a Játék tisztasását.
Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése.

Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik,
és bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai
kezeléséről, visszavonja hozzájárulását, kérje azok törlését, helyesbítését, zárolását vagy tiltakozzon az
adatkezelés ellen az alábbi e-mail címen: adatvedelem@lidl.hu. Abban az esetben, ha a Játék lezárulta
vagy a sorsolások előtt kéri adatai törlését, úgy azzal a Játékban, sorsolásban való részvételét és így
esélyét a nyereményre is megszűnteti.
Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás
előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Az Érintett kérdéseivel fordulhat az
Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez (1037 Budapest, Rádl árok 6., e-mail: adatvedelem@lidl.hu),
panasszal az illetékes felügyeleti hatósághoz, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz fordulhat (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, honlap: www.naih.hu) továbbá az
általános adatvédelmi rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti
jogait (bírósági jogorvoslat).
Szervező Adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége:
Cím: 1037 Budapest, Rádl árok 6. /adatvedelem@lidl.hu
Budapest, 2020. 07. 21.

