MFB Zrt. Összetartók.hu weboldalon történő regisztrációhoz kapcsolódó promóció Részvételi
Szabályzata és Adatkezelési Tájékoztatója
A Részvételi Szabályzat hatálya
A jelen promóciós szabályzatot (a továbbiakban: Részvételi Szabályzat) az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 31., a továbbiakban: Szervező), mint a promóció szervezője adta ki az
www.osszetartok.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) történő regisztrációt ösztönző promóció (a továbbiakban:
Promóció) kapcsán.
A Promóció időszaka: 2020. október 26. - 2020. december 31.
A Részvételi Szabályzat a Szervező által meghirdetett Promócióra, valamint azokra a résztvevőkre terjed ki, akik az alábbiakban
meghatározottak szerint a Weboldalon regisztrálnak és a Promócióban részt vesznek, valamint azokra, akik a Promócióval
kapcsolatban igényérvényesítéssel vagy kifogással lépnének fel.
Részvételi feltételek
A Promócióban a Weboldal azon felhasználói vehetnek részt, akik a Weboldalon 2020. október 26 - 2020. december 31. között
regisztrálnak és a Promócióban történő részvételre jelentkeznek (a továbbiakban: Regisztráló). A Promócióban való részvétel
feltétele az érvényes és jóváhagyott regisztráció, amely új felhasználó által történik. A Promóció időszakát megelőzően
regisztrált felhasználók újbóli, ismételt regisztrálása nem eredményez jogosultságot a Promócióban történő részvételre. A
Promócióban nem vehetnek részt a Szervezővel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló
személyek, a Szervező vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés
1. pontjában foglalt közeli hozzátartozóik, illetve ezen személyek érdekeltségei.
Nyeremény
A Szervező az első 200 Regisztrálónak 3 hónapos online Világgazdaság (vg.hu) előfizetést (a továbbiakban: Előfizetés) biztosít.
A nyeremény átvételének feltételei
A Szervező a nyertes Regisztráló szükséges adatait (képviselő megnevezése, cégnév, e-mail cím) a Mediaworks Hungary Zrt.
számára átadja, aki a regisztrációt követő hét első munkanapján a nyertes Regisztráló részére e-mail formájában eljuttatja az
Előfizetéshez szükséges aktiváló kódot. Az Előfizetés kezdete minden esetben az aktiváló kód kiküldésének napja. A Szervező
nem vállal felelősséget a Regisztráló téves, vagy hibás adatszolgáltatásából eredő következményekért.
Általános rendelkezések
A Regisztráló a regisztrálással és a Promócióban való részvétellel együtt jelen Részvételi Szabályzat és a Mediaworks Hungary
Zrt. Előfizetői Általános Szerződési Feltételek1 megnevezésű dokumentumának rendelkezéseit is elfogadja.
A Regisztráló tudomásul veszi, hogy a Promóció során az adatszolgáltatás önkéntes, adatai kezelését és feldolgozását a Szervező
végzi a Részvételi Szabályzat részét képező Adatkezelési Tájékoztató szerint.
A Regisztráló a Promóció részleteivel, továbbá az adatkezeléssel, annak megszüntetésével kapcsolatos bármilyen kérdéssel a
Szervezőhöz fordulhat a marketing@mfb.hu e-mail címen.
Amennyiben a regisztráció során bizonyítottan olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, amely csalásra adhat
lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóciót szüneteltesse vagy törölje.
A Szervező fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a Promócióból kizárja azt a Regisztrálót, továbbá vele szemben kártérítési,
illetve esetlegesen büntetőeljárást kezdeményezzen, aki:
- a Promóció menetének befolyásolásával, a Weboldal feltörésével, vagy egyéb nem tisztességes úton kíván a Promóció
során előnyhöz jutni,
- más személy adataival visszaélve regisztrál és vesz részt a Promócióban, vagy

1

A Medaiworks Hungary Zrt. Előfizetői Általános Szerződési Feltételek megnevezésű, a Promóció kezdetekor hatályos dokumentuma a
https://mediaworks.hu/wp-content/uploads/2020/08/ElofizetoiASZF20200810.pdf oldalon érhető el.
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- a Promóció tisztességes lebonyolítását bármilyen módon veszélyezteti, ideértve azt az esetet is, ha a Regisztráló
magatartásával kapcsolatban a csalás lehetősége, vagy ténye merül fel.
A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a kizárásra okot adó eseteket saját belátása szerint bírálja el.
A Regisztráló a Promócióban való részvétellel elfogadja, hogy a Részvételi Szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével
a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartozik. A nyeremények után esedékes adóterheket a Szervező
viseli.
A Promócióra és a Részvételi Szabályzatra a magyar jog szabályai az irányadók.

Adatkezelési Tájékoztató
A Szervező a Weboldalon történő regisztrációhoz kapcsolódó Promóció lebonyolítása érdekében a Regisztráló, illetve Regisztráló
kapcsolattartóinak adatait kezeli.
1.

Ki az Érintett?

A Regisztráló egyéni vállalkozók, mezőgazdasági őstermelők, családi gazdálkodók vagy a vállalkozás természetes személy képviselői,
kapcsolattartói, akik hozzájárulnak személyes adataik kezeléséhez a Promócióban való részvétel érdekében, az adatvédelmi jogszabályok
definíciói szerint és jelen Adatkezelési Tájékoztató vonatkozásában érintettnek minősülnek, és így rájuk terjednek ki jelen Adatkezelési
Tájékoztató rendelkezései.
2.

Mi az az adatkezelés?

A jogszabályi definíció szerint az adatkezelés az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek
összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása,
nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további
felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése.
A Promóció tekintetében arra a műveletre korlátozódik, mely feltétlenül szükséges a Promóció lebonyolításához (promóció, értesítés). A
személyes adatokat csak azok a Szervezői és Mediaworks Hungary Zrt. munkavállalók ismerhetik meg, akik feladat és munkakörük ellátásához
az adott személyes adat ismerete feltétlenül szükséges.
3.

Mi az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre?

A Regisztráló adatait kapcsolattartás céljából csak abban az esetben továbbítja az Előfizetést biztosító Mediaworks Hungary Zrt. részére a
Szervező, ha a Részvételi Szabályzatban foglaltak szerint folyó, a regisztrációt ösztönző Promócióban való részvétel érdekében a Regisztráló
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hozzájárul. A Promócióban való részvétel biztosítása, az Előfizetés biztosítása az adatkezelés célja, a Regisztrálók értesítése a megadott email elérhetőségen.
4.

Mi az adatkezelés jogalapja?

Az adatkezelés jogalapja a Regisztráló hozzájárulása. A hozzájárulás megadása egy jelölőnégyzet megjelölésével történik, mely jelölőnégyzet
mellett a nyilatkozat szövege és az adatkezelési folyamathoz kapcsolódó rövid tájékoztató, valamint az Adatkezelési tájékoztatót tartalmazó
Részvételi Szabályzatra mutató link is megtalálható.
5.

Érintett jogai

Fontos számunkra, hogy Ön tisztában legyen az adatvédelem által biztosított érintetti jogaival. Ennek érdekében az alábbiakban a teljesség
igénye nélkül felsoroljuk, hogy általánosságban milyen adatvédelmi jogokkal élhet a ránk bízott adataival kapcsolatban.
5.1 A hozzájárulás visszavonásához való jog: Amennyiben Ön hozzájárult a személyes adatainak használatához, kezeléséhez vagy
megosztásához, a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, amennyiben nem a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokról van szó.
5.2 Az adatokhoz való hozzáférés joga: Elérhetőségeinken bármikor jogosult arra, hogy megfelelő tájékoztatást kapjon arról, hogy személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor Ön jogosult arra, hogy hozzáférjen az általunk tárolt személyes adataihoz, és
azokról másolatot kérhet, illetve tájékoztatást kérhet arról, hogy miként kezeljük személyes adatait.
5.3 A tájékoztatás során a következő információkat adjuk:

mi az adatkezelés célja,

milyen személyes adatok érintettek,

kik a továbbított adatok címzettjei,

mennyi a tárolási időtartam,

kérheti az adatok helyesbítését, törlését, korlátozását és tiltakozhat az adatkezelés ellen,

felügyeleti hatósághoz (www.naih.hu) panasszal fordulhat,

ha harmadik személytől szereztük az adatokat, joga van minden ezzel kapcsolatos információra.
5.4 A helyesbítéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére a Bank indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, javítsa a pontatlan
adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését kérje.
5.5 A törléshez való jog: Ön kérheti, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük bizonyos általunk tárolt személyes adatait, amennyiben:

a továbbiakban már nincs szükségünk az adott adatokra;

Ön visszavonja a bizonyos adatok kezelésére adott hozzájárulását;

Ön tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen,

jogszabály alapján előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

aggodalma merül fel az adatai általunk történő adatkezelésének jogalapja tekintetében.
5.6 Az adatkezelés korlátozásához való jog: Amennyiben kérdése vagy aggodalma merül fel személyes adatai általunk történő kezelésének
pontosságával, indokoltságával vagy jogszerűségével kapcsolatban, kérheti bizonyos adatkezelési tevékenységeink korlátozását. A
korlátozást akkor is kérheti, ha nekünk már nincs szükségünk az Ön adataira, de Ön, mint érintett igényli valamely jogi igényének
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. Ön abban az esetben is kérheti a korlátozást, ha kétségbe vonja a jogos érdek
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alapján történő adatkezelés jogalapját. A korlátozás ideje alatt adatkezelési műveletek nem végezhetők, csak tárolni lehet az adatokat.
A korlátozás feloldásáról a Bank előzetesen tájékoztatja majd.
5.7 Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
5.8 Bírósági jogérvényesítés
Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, a Szervező köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő
köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe
a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, a Szervezőt a tájékoztatás megadására,
az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási
jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi. Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, a Szervező
köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. A Szervező köteles az adatokat akkor is törölni, ha az
adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz. A bíróság elrendelheti ítéletének – a Szervezőazonosító adatainak
közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik.
5.9 Kártérítés és sérelemdíj
Ha a Szervező az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles
azt megtéríteni. Ha a Szervező az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az
érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben a Szervező felel az
adatfeldolgozó által okozott kárért, és a Szervező köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés
esetén járó sérelemdíjat is. A Szervező mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha
bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell
megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem
az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
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