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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A  
BALATON SOUND VIP UPGRADE PROMÓCIÓS JÁTÉK 

 
A Szervező (mint adatkezelő) által szervezett Balaton Sound VIP Upgrade Promóciós Játék 
(„Játék”) során Ön szükségszerűen személyes adatokat ad meg, melyeket 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 
Európai Parlament és Tanács (EU) általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: 
„GDPR”) alapján kezelünk. Ezúton tájékoztatjuk Önt a személyes adatok kezelésének 
részleteiről, valamint ezzel kapcsolatos jogairól.  
 
1. Az adatkezelő  

 
A Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1033 
Budapest, Hajógyári sziget, hrsz. 23796/58., Cg. 01-10-049598, adószáma: 26189905-2-41, e-
mail cím: dpo@sziget.hu - a továbbiakban: „Adatkezelő”)  

 
Adatkezelő határozza meg a Játék lebonyolításához, a Kedvezményes VIP Upgrade 
igénybevételéhez szükséges adatok körét, célját és időtartamát és az adatkezelés jogalapját. 
 
2. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége 

 
Adatvédelmi tisztviselő személye: Takács Balázs 
Postacím: H-1033 Budapest, Hajógyári-sziget hrsz:23796/58. 
Telefon: +3613720664 
E-mail: dpo@sziget.hu 

 
3. A kezelt adatok köre, célja, időtartama és az adatkezelés jogalapja 
 
A kezelt személyes 

adatok 
Adatkezelési cél Adatkezelés 

időtartama 
Adatkezelés jogalapja 

A Játékos e-mail 
címe 

Értesítés a 
jegyértékesítés 
kezdetéről, a 
Kedvezményes VIP 
Upgrade 
igénybevételének 
lehetőségéről, a kód 
megküldése, valamint 
szükség esetén 
értesítés a kód 
felhasználhatóságáról. 

A Játékos 
hozzájárulásának 
visszavonásáig, 
ennek hiányában 
Adatkezelő a 
Kedvezményes VIP 
Upgrade 
igénybevételére 
nyitva álló határidő 
lejártát (az értesítés 
megküldésétől 
számított 30 
(harminc) nap) 
követően törli ezt az 
adatot.  
A hozzájárulást a 

A Versenyző 
hozzájárulása a GDPR 
6. cikk (1) bekezdés a) 
pontja alapján 
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dpo@sziget.hu 
címre küldött e-
mailben bármikor 
vissza lehet vonni. 

 
4. A Személyes adatokhoz hozzáférő személyek  
 
A személyes adatokat az Adatkezelő munkatársai a fenti cél megvalósulása érdekében 
kezelik. Külföldre, nemzetközi szervezet részére nem történik adattovábbítás.  
 
Adatfeldolgozó:  
 
TYPEFORM SL (székhely: Carrer Bac de Roda, 163, local, 08018 - Barcelona 
(Spanyolország), spanyol adószám: B65831836, e-mail: support@typeform.com).  
 
5. Tudnivalók a hozzájárulásról  
 
Az adatok megadása önkéntes. Ön nem köteles saját személyes adatai megadására, de azok 
hiányában nem tud a Játékban részt venni. Ön tudomásul veszi, hogy a Kedvezményes VIP 
Upgrade igénybevételére való jogosultság elvesztéséhez vezet, ha az annak igénybevételéhez 
szükséges adatok törlését a Kedvezményes VIP Upgrade igénybevétele előtt kérelmezi. 
 
A Játékra történő jelentkezéssel a Játékos kifejezetten, a megfelelő tájékoztatás birtokában 
hozzájárul a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban szereplő, és általa megadott személyes adatok 
az Adatkezelő általi, a Játék lebonyolításával összefüggő feladatok végrehajtásának 
kezeléséhez. Ennek keretében a Versenyző különösen tudomásul veszi, hogy a személyes 
adatok az Adatkezelő adatbázisába kerülnek.  
 
6. Adatbiztonság  

 
Az Adatkezelő az általa rögzített személyes adatokat a hatályos jogszabályok 
rendelkezéseinek megfelelően kezeli. Adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben 
a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. 
 
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 megakadályozza azok 
megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. 
 
Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen 
hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, 
törölhesse. 
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Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok ne sérüljenek, 
illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési 
tevékenységében résztvevő munkavállalói részére is előírja. 
 
7. Jogok, jogorvoslat, panasz 

 
Az érintett a GDPR alapján hozzáférést kérhet a személyes adatokhoz, az adatkezelésről 
tájékoztatást kérhet (melyet Adatkezelő legkésőbb 1 hónapon belül ad meg), kérheti a 
személyes adatok helyesbítését, törlését, vagy az adatkezelés korlátozását. A hozzájárulás 
visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 
 
Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó 
törvényi rendelkezést, akkor kérjük, forduljon elsősorban hozzánk a fenti elérhetőségeken 
vagy a következő e-mail címen: dpo@sziget.hu. Ennek eredménytelensége esetén a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) eljárását kezdeményezheti 
(levelezési cím: H-1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), 
illetve bírósághoz fordulhat.  
 
Adatkezelő automatizált döntéshozatalt vagy profilalkotást a jelen adatkezelés körében nem 
végez. 

 
8. Felelősség  
 
Az Adatkezelő nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a jelen Adatkezelési 
Tájékoztatót tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. Az 
Adatkezelő nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az internetes hálózatban 
keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett 
hibákért és ezek következményeiért. 
 
Budapest, 2022. február 3. 
 


