
KoncertBooking.com Kft. „Oszd meg egy rollerért” nyereményjáték

adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelő neve és elérhetőségei:

Neve: KoncertBooking.com Korlátolt Felelősségű Társaság
E-mail: info@koncertbooking.com
Postacím: 1196 Budapest, Rákóczi utca 112/a.
Telefon: +36 -20-411-4097
Képviseli: Tabár Zoltán ügyvezető

Adatvédelmi tisztviselő:
Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt nem jelölt ki, adatvédelmi kérdésben forduljon közvetlenül a
cég ügyvezetőjéhez, Tabár Zoltánhoz.

A személyes adatok tervezett kezelésének célja:

I. Az adatkezelés célja a KoncertBooking.com Kft. által az koncertbooking.com portálon
(https://koncertbooking.com/) promótált és közzétett nyereményjátékban való részvétel
biztosítása, nyertes kiválasztása, értesítése, nyilvánosságra hozatala.

II. Adatkezelő a nyertessel való kapcsolatfelvételkor a nyeremény postai vagy futárszolgálat
által történő eljuttatásához, továbbá az adójogi kötelezettségek teljesítése érdekében
kötelezően szükséges adatok felvételekor a nyertest a GDPR 13. cikkével összhangban az
adatok felvételekor részletesen tájékoztatja.

III. A nyereménnyel kapcsolatos számviteli kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

Az adatkezelés jogalapja:

I. GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, mivel az adatok kezelése a résztvevő játékos és az
KoncertBooking.com Kft. „Oszd meg egy rollerért” nyereményjáték szervezője között
létrejött, játékszabályzatban rögzített szerződés teljesítéséhez szükséges.

II. GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, mivel az adatok kezelése a nyertes és a
KoncertBooking.com Kft. „Oszd meg egy rollerért” nyereményjáték szervezője között
létrejött, játékszabályzatban rögzített szerződés teljesítéséhez szükséges. A nyertes neve
KoncertBooking.com Kft. Facebook oldalán, LinkedIn oldalán, illetve weboldalain kerül
kihirdetésre.

III. Nyereménnyel kapcsolatos esetleges adó-és járulékfizetési kötelezettségek esetén a
GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján jogszabályi kötelezettség teljesítése, mely
jogszabályon alapuló adatkezelésről részletesen a nyertest Adatkezelő az adatok
felvételekor tájékoztatja.
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Érintettek köre:

I. Azok a Játékosok, akik a Játékszabályzat elfogadásával jelezték a részvételi szándékukat.

II. A kisorsolt nyertesek.

III. A kisorsolt nyeretesek.

A személyes adatok címzettjei:

Adatkezelő munkatársai és adatfeldolgozói (lsd: Adatfeldolgozók), továbbá a Facebook Inc.,
az Instagram, valamint a LinkedIn oldalainak üzenőfal olvasói, weboldal látogatói, függetlenül
attól, hogy a nyereményjátékban részt vesznek-e, mivel a nyertes nyilvánosságra hozatala,
vagyis az eredményhirdetés az Instagram oldalon, Facebook LinekdIn oldalon és
https://koncertbooking.com/) portálon történik, a Játékszabályzatban részletezettek szerint.

Adatfeldolgozó

- DigitalOcean, LLC. (Székhely: 101 Avenue of the Americas, 10th Floor, New York, NY 10013,
Web: www.digitalocean.com) – Tárhelyszolgáltatás

- Műegyetemi Hallgatói Kft. (Székhely: 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.) – Könyvelési
szolgáltatás

Harmadik országba történő adattovábbítás:

Tárhelyszolgáltató: Harmadik országba történik adattovábbítás. az EUB a Schrems II ítéletben
azonnali hatállyal érvénytelenítette a személyes adatok továbbításáról szóló 2016/1250 EU
Bizottsági határozatot az Egyesült Államokba történő adattovábbításról (Privacy Shield). A
döntés alapja lényegében az Egyesült Államok titkosszolgálatokra vonatkozó jogi előírásai,
amely nem biztosít olyan védelmet a személyes adatok tekintetében, amely egyenértékű az
EU-ban érvényes előírásokkal (hiányoznak a GDPR szerinti megfelelő biztosítékok, a jogok
végrehajthatósága és a hatékony jogorvoslatok). Mindez azt jelenti, hogy azon európai
adatkezelők/adatexportőrök, akik eddig olyan USAbeli szolgáltatókkal dolgoztak együtt (pl.
hírlevél küldés, tárhelyszolgáltatás), amelyeknél a Privacy Shield biztosította a megfelelő
szintű védelmet, elvesztették ezt a jogi eszközt. A Privacy Shield nélkül az egyetlen alternatív
jogi eszköz, amelyre át lehet térni annak érdekében, hogy ne kelljen az USA-ban lévő
szolgáltatók igénybevételét nélkülözni/megszüntetni, az SCC-k alkalmazása. A
tárhelyszolgáltató áttért az SCC-k alkalmazására: Ezek tulajdonképpen EU Bizottsági
határozat formájában megjelenő modellszerződések, amelyek úgy biztosítják az érintettek
számára a fent említett jogokat, hogy az adatimportőr szerződéses úton vállal
kötelezettségeket, amelyek egyébként a saját nemzeti jogán túlmutatnak, és többek között az
érintettek számára biztosítják azon jogokat, amelyek egyébként az EU-ban őket a GDPR
alapján megilletik. A tárhelyszolgáltató SCC és DPA (adatfeldolgozói szerződés)
dokumentumai itt érhetőek el: https://www.digitalocean.com/legal/data-processing-
agreement/ https://www-static.cdn.prismic.io/www-static/4578633e-ba6b-4c45-
845c1e69848c6e3b_DigitalOcean+SCC+Template.pdf Az Európai Adatvédelmi Testület
(„EDPB”) és az európai adatvédelmi biztos („európai adatvédelmi biztos”) 2021. január 15-én
nyilatkozatot tettek közzé, hogy közös véleményt fogadtak el az Európai Bizottság két
általános szerződési záradék-tervezetéről ( SCC-k), az adatkezelők és a feldolgozók közötti
szerződésekre vonatkozó SCC-tervezetekről, (a továbbiakban: az adatkezelő-feldolgozó
SCC-k), a személyes adatok harmadik országokba történő továbbítására vonatkozó SCC-
tervezetekről (a továbbiakban: harmadik országbeli átadási SCC-k). Ezenkívül az EDPB és az
európai adatvédelmi biztos kijelentette, hogy az adatkezelőfeldolgozó SCC-k egész EU-ra



kiterjedő hatással bírnak, és célja a teljes harmonizáció és a jogbiztonság biztosítása az EU-
ban az adatkezelők és feldolgozóik közötti szerződésekről. Általánosságban az EDPB és az
európai adatvédelmi biztos megjegyezte, hogy azon a véleményen vannak, hogy az SCC-
tervezetek megerősített védelmi szintet nyújtanak az érintettek számára. A nyilatkozat itt
érhető el:
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/edpsweb_press_releases/edpbedps_pressrelease_ons
ccs_en.pdf

Tájékoztatás az érintetti jogokról

I. Az adat alanya (érintett) kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes
adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, a jogszabályi kötelezettségben előírt
adattárolási idő lejártát követően annak törlését vagy kezelésének korlátozását. Az érintetti
jogokra vonatkozó részletes tájékoztatást Adatkezelő koncetbooking.com oldalán található
Adatkezelési tájékoztatójában, valamit a GDPR 15-21. cikkében talál.

II. Az adat alanya (érintett) kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes
adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, a jogszabályi kötelezettségben előírt
adattárolási idő lejártát követően annak törlését vagy kezelésének korlátozását. Az érintetti
jogokra vonatkozó részletes tájékoztatást Adatkezelő koncetbooking.com oldalán található
Adatkezelési tájékoztatójában, valamit a GDPR 15-21. cikkében talál.

III. Az adat alanya (érintett) kérelmezheti az adatkezelo�to�l a rá vonatkozó személyes
adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, annak törlését vagy kezelésének
korlátozását. Az érintetti jogokra vonatkozó részletes tájékoztatást Adatkezelő
koncetbooking.com oldalán található Adatkezelési tájékoztatójában, valamit a GDPR 15-
21. cikkében talál.

Hova küldheti a személyes adatkezelési kérdéseit és kéréseit?

KoncertBooking.com Kft. 1196 Budapest, Rákóczi utca 112/a. címen, e-mailen:
info@koncertbooking.com telefonon: +36 -20-411-4097 számon.


Az adatkezelés megtagadásával járó következmény:

I. A nyereményjátékban Ön önkéntesen vehet részt, így az adatok megadása nem kötelező.
Amennyiben Ön az adatait nem adja meg, a játékban nem tud részt venni.

II. A nyereményjátékban Ön önkéntesen vehet részt, így az adatok megadása nem kötelező.
Amennyiben Ön az adatait nem adja meg, a nyereményét nem tudja átvenni.

III. A nyeremény adó és járulékfizetési kötelezettséggel jár, az ezzel kapcsolatos adatok
kezelése jogszabályi kötelezettség alapján történik, az adatkezelés megtagadása esetén a
nyeremény nem vehető át.

Az érintett személyes adatok kategóriái:

I. A játékban a koncertbooking.com oldalon regisztráltak vehetnek részt, a játékon történő
részvétel céljából kezeljük a nevét, e-mail címét, valamint a rendszer által generált egyedi
azonosító kódot, melynek segítségével ellenőzizzük a Játékos sorsolásba kerülésének
feltételeinek teljesülését.

II. A nyertes részére a nyeremény átadása céljából kezeljük a nyertes nevét és a nyeremény
postai úton vagy futárszolgálattal történő kézbesítése esetén nevét, az általa megadott
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címet, telefonszámot, az átvétel során pedig az átvétel dátumát, az átadó és az átvevő
aláírását. A nyerteseket a nyereményük átvételéhez szükséges adataik megadásakor
részletesen tájékoztatjuk a GDPR 13. cikkének megfelelően.

III. A nyereménnyel járó személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség teljesítése érdekében
kezeljük a nyertes bevalláshoz szükséges adatait: a nyertes neve, személyi igazolvány
száma, aláírása. A nyerteseket a nyereményük átvételéhez szükséges adataik
megadásakor részletesen tájékoztatjuk a GDPR 13. cikkének megfelelően.

A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, illetve időtartamának
meghatározásának szempontjai:

I. A Játékban résztvevők adatait a nyereményjáték céljának elérését követő elévülési idő
lejártával töröljük.

II. A nyertesek adatait a nyereményjáték céljának elérését követő elévülési idő lejártával
töröljük.

III. A nyertes adózáshoz szükséges adatai tárolásának ideje a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése
alapján nyolc év. A nyerteseket a nyereményük átvételéhez szükséges adataik
megadásakor részletesen tájékoztatjuk a GDPR 13. cikkének megfelelően.

Panasztételi lehetőség:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: H-1155 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: H-1363 Budapest, Pf.: 9.
Tel.: +36 (1) 391-1400
ugyfelszolgalat@naih.hu
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat.

Kelt: Budapest, 2021. augusztus 11. KoncertBooking.com Kft.


