Adatkezelési szabályok
Nyereményjáték lebonyolítása
Adatkezelő: Lidl Magyarország Bt. (1037 Budapest, Rádl árok 6.)
Adatfeldolgozó: Mediator Group Kft. (1038 Budapest, Bécsi út 58.)
Adatkezelés célja: Játék lebonyolítása, ideértve a közönségszavazást, a szakmai zsűri szavazását, a
nyertes kiválasztását/sorsolását és értesítését (kapcsolatfelvétel)
Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás
A kezelt adatok köre:
Kiskorú Játékos részéről: felhasználónév, e-mail cím (opcionális, amennyiben ezt adja meg a törvényes
képviselő), iskola neve, település, osztály és évfolyam megnevezése, ahol a kiskorú Játékos a
tanulmányait folytatja.
Törvényes képviselő részéről: felhasználónév (opcionális, amennyiben a törvényes képviselő nevéhez
kötődik a megadott felhasználónév), e-mail cím opcionális, amennyiben ezt adja meg a törvényes
képviselő).
A kezelt adatok időtartama: hozzájárulás visszavonása illetve Nyereményjáték befejezését követő 30
nap.

Nyertessel történő kapcsolatfelvétel
Adatkezelő: Lidl Magyarország Bt. (1037 Budapest, Rádl árok 6.)
Adatfeldolgozó: Mediator Group Kft. (1038 Budapest, Bécsi út 58.)
A Játék Nyertesei tudomásul veszik, hogy a Játékkal összefüggő sorsolási időpontot követően a Szervező
által kezdeményezett kapcsolatfelvétel során, Szervező részére további személyes adatok megadása
szükséges.
A kezelt adatok köre:
Kiskorú Játékos részéről
- teljes név vagy keresztnév
- telefonszám (opcionális a tekintetben, hogy a kiskorú mobilszáma vagy a törvényes képviselőjének
mobilszáma kerül e megadásra, ha megadásra kerül)
- lakcím
- egyéb önkéntesen megadott adat (opcionális)
Törvényes képviselő részéről:
- teljes név (opcionális)
- telefonszám (opcionális a tekintetben, hogy a kiskorú mobilszáma vagy a törvényes képviselőjének
mobilszáma kerül e megadásra)
- lakcím
- egyéb önkéntesen megadott adat (opcionális)
Az adatkezelés célja: adategyeztetés, felhasználási szerződés megkötése, nyereményjáték személyes
átadása

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 a Nyertes (törvényes
képviselő) adatait.
Felhasználói szerződés megkötésével összefüggő adatkezelés részleteit a felhasználási
szerződés tartalmazza.

Nyereményjáték átadása futárszolgálat és /vagy posta révén
A Játék Nyertesei tudomásul veszik, hogy a 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 köre:
- postázási cím
- név
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.
Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik, és
bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak (ez alatt minden esetben értendő a Játékos törvényes
képviselője is) arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését,
helyesbítését vagy zárolását illetve tiltakozhat 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).
Budapest, 2020.05.04.

