
 

 

 
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 
 
Jelen tájékoztató (továbbiakban: „Adatkezelési Tájékoztató”) a Wagner Solar Hungária Kft. 
(székhely: 2120 Dunakeszi, Fóti út 92.; adószám 12851607-2-13) (a továbbiakban „Társaság”) által a 
2022. május 20. 00:00 és 2022. augusztus 19. 23:59 napja között megrendezett ingyenes születésnapi 
nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) során felmerülő személyes adatkezelésre vonatkozik. 
 
A Játékban való részvétellel Ön mint Játékos hozzájárul, hogy személyes adatait a Társaság az 
Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései szerint kezelje. 
 
Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során? 
 
Társaságunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi: 

a) a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan 
kezeljük. 

b) a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat 
nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon. 

c) az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából 
megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak. 

d) Társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt 
adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat 
haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük. 

e) a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése 
céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható. 

f) megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok 
megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen 
elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben. 

Társaságunk az Ön személyes adatait   
a) az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a 

szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, 
rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.  

b) egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, 
ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét. 

 
Kik vagyunk?  
A Társaságunk székhelye: 2120 Dunakeszi, Fóti út 92. 
Kapcsolattartás: Wagner Solar Hungária Kft. 
Postacímünk: 2120 Dunakeszi, Fóti út 92 
Telefonszámunk: +36 27 548 440 
E-mail címünk: info@wagnersolar.hu 
Adószámunk: 12851607-2-13 
Cégjegyzékszámunk: 13-09-091411 
Adatkezelési nyilvántartási számunk: NAIH-81043/2015. 
Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére. 
Társaságunk az adatok kezelése során adatfeldolgozókat nem vesz igénybe. 
 

Tevékenység megnevezése és az 
adatkezelés célja 

Jogalap Kezelt adatok Időtartam 

A Játék lebonyolításához szükség 
célból, azon belül is a szervezés és 
lebonyolítás, a sorsolás elvégzése, 
a nyertesek azonosítása és 
értesítése, a panaszok kezelése, a 
nyeremény, díj kézbesítése, és az 
ezekkel kapcsolatos ügyintézés. 

Játékos 
önkéntes 
hozzájárulása 

Teljes név, telefonszám, 
email cím,  
Nyertes játékos esetén 
a nyeremény 
kézbesítési címe  

visszavonásig 



 

 

 
 
 
Mit kell tudni még a Játékkal kapcsolatos adatkezelésünkről? 
 
A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a Játékra való online regisztráció 
során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, 
helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat 
akadálya lehet a Játékban való részvételnek. 
Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja 

 az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve 
 a Játékban való részvételi jelentkezés során megadott bármely adat kezeléséhez vagy 

felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével. 
A hozzájárulás visszavonását kizárólag írásban teheti mega Társaság elérhetőségének valamelyikén 
(email címre küldött levéllel, vagy postai úton küldött levéllel).  
 
Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?  
Ön az adatkezelésről  

 tájékoztatást kérhet, 
 kérheti az általunk kezelt személyes adatai helyesbítését, módosítását, kiegészítését,  
 tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését, valamint zárolását (a kötelező 

adatkezelés kivételével),  
 bíróság előtt jogorvoslattal élhet,  
 a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet 

(https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html). 
 
Felügyelő Hatóság: 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: https://naih.hu/ 
 
Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott 
adatfeldolgozónk által – feldolgozott  

 adatairól,  
 azok forrásáról,  
 az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,  
 időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól, 
 az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,  
 adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra, valamint megelőzésükre 

tett intézkedéseinkről, továbbá  
 az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 8 napon belül (legfeljebb azonban 25 napon 
belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos 
adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett 
költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a 
tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben 
tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat, illetve a Hatósághoz 
fordulás lehetőségéről tájékoztatással. 
Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá 
mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az 
értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti. 
Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem 
kézhezvételét követő 8 napon belül (legfeljebb azonban 25 napon belül) írásban vagy – az Ön 
hozzájárulásával – elektronikus úton közöljük elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági 
jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. 
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Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától 
számított legrövidebb időn belül, 8 napon belül (legfeljebb azonban 25 napon belül) megvizsgáljuk és a 
döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása 
megalapozott, abban az esetben az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást 
is - megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett 
intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban 
továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 
Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan 
kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és 
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 
védelméhez kapcsolódnak. Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén a Felügyeleti 
Hatósághoz fordulhat, illetve polgári pert kezdeményezhet. Az adatvédelmi perek elbírálása a 
törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy 
tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.  
Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – 
egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg 
Társaságunkat. 
 
 
Dunakeszi, 2022. május 20. 
 
 
 
 


