THAI SELECT WEEK BUDAPESTEN | ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT
A nyereményjáték szervezője és lebonyolítója: Office of Commercial Affairs Royal Thai Embassy
(Thaiföldi Kereskedelmi Minisztérium/ Thaiföldi Nagykövetség Kereskedelmi Képviselete)
A szervező magyarországi székhelye: Budapest 1025, Vend utca 26.
A szervező elérhetőségei: Tel. (361) 212-2738. Fax: (361) 212-2736.
E-mail: thaitradebudapest@thaicomm.hu
A THAI SELECT WEEK nyereményjáték szervezője a nyereményjáték adatkezelője is egyben.
Az adatkezelő ezúton szeretné felhívni a nyereményjátékban részt vevők figyelmét az adatvédelmi szabályokra, melyre az adatkezelő is nagy hangsúlyt fektet. Az adatkezelő kizárólag azon adatokat kezeli, melyeket
a játékosok (kupon kitöltök) megadnak. Az adatkezelőt a megadott e-mailes elérhetőségen keresztült tudja
a játékos értesíteni, amennyiben a megadott adataival kapcsolatban kérdése merülne fel. Az adatkezelő
felhívja a játékosok figyelmét, hogy a megadott adatokat a játék során a technikai támogatásban részt vevő
cégek láthatják, fel nem használják azokat. Az adatkezelő felhívja a játékosok figyelmét arra, hogy kizárólag azon adatokat kéri be a meghatározott ideig történő tárolással, mely a játék lebonyolításhoz szükséges.
Jogsértés esetén a játékos az alábbi hatósághoz fordulhat:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
A THAI SELECT WEEK Budapesten nyereményjáték adatkezelései
A nyereményjátékban akkor tudnak részt venni, akik a játékszabály betartásával a kapott regisztrációs kupon kitöltik valódi adataikkal és azt az étterembe leadják.
Az adatkezelés célja: a játék részvételéhez szükséges regisztrációs kupon kitöltése valódi adatokkal, illetve
annak az adatkezelő részére történő eljutatás.
Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás
Az adatok forrása: közvetlenül a játékosoktól
Az adatkezelésben érintettek: azon természetes személyek, akik a játékban részt szeretnének venni; kivéve a
játékszabályzatban kizárt személyek
Az adatkezelés időtartama: az érintett törlési kéréséig
Az adatkezelés módja: elektronikus és/vagy manuális
A kezelt adatok az alábbiak:
játékos neve
játékos e-mail címe
játékos telefonszáma
regisztrációs kupon kitöltésének dátuma
aláírás
Harmadik fél számára a játékosok adatai az alábbi esetben történik adatmegosztás:
a kitöltött regisztrációs kuponokat a THAI SELECT éttermek (illetve az éttermek dolgozói) kezelik az előkészületek lebonyolítása céljából; valamint a nyertes adatai megadásra kerülnek az utazási iroda részére, mely
kizárólag és teljes körűen bonyolítja a nyertes utazását.

A weboldallal kapcsolatos adatkezelések
A szervező a thaireceptek.com/thaifoodbudapest.hu weboldalon használhat olyan linkeket, mely más
oldalon keresztül vezetnek a vég URL-hez, melynek oka kizárólag statisztikai eredmények megállapítására
szolgál. Az adatkezelőnek és a technikai lebonyolítónak nincs semmi befolyása más oldalak
tartalmára és biztonságára, azokért felelősséget nem vállalnak. Az adatkezelő felhívja a játékosok figyelmét,
hogy a közösségi média beállításokkal fokozott figyelemmel járjanak el, azon oldalak által használt cookiekkal és egyéb technológia beállításokkal kapcsolatban kizárólag a közösségi oldalakon tudna tájékozódni.
Aweboldalcookie-kathasználhat,melyekbeállításárólafelhasználóistuddönteniakárasajátböngészőbeállításával.
További adatkezelés
Fénykép; hang – és videófelvétel készítése
Az adatkezelés célja és köre: az adatkezelő a sorsolás valamint nyereményátadás során kép; hang – videófelvételt készít, melynek célja, hogy a játék végén történő sorsolás és nyereményátadás valódiságát bizonyítsa;
további játékok promócióját segítse; valamint közzéteszi; nyilvánosságra hozza azokat a weboldalán; közösségi média oldalán.
Az adatkezelés jogalapja: az érintettek önkéntes hozzájárulása (Az érintett minden olyan természetes személy, aki előzetesen és önkéntesen hozzájárult ahhoz, hogy róla kép; hang – és videófelvétel készüljön).
Az adatkezelés módja: az érintettek önkéntesen hozzájárulnak, hogy rólunk kép; hang – és videófelvétel készüljön. Az adatkezelő az érintettek részére hozzájáruló nyilatkozatot biztosít. Az érintett a hozzájárulását
bármikor visszavonhatja. A visszavonásról e-mailben kell értesíteni az adatkezelőt. Az adatkezelő azonnal köteles megtenni minden szükséges lépést, hogy a kért adatot eltávolítsa. Az érintettek figyelmét az adatkezelő
felhívja, hogy a közösségi média felületeken kizárólag a saját oldalán tudja az adatot törölni, annak további
virális terjedésére nincs befolyása. Továbbá az adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy kivételes esetekben az adott kép; hang – és videófelvételek bizonyító erejűek lehetnek, így amennyiben szükséges, úgy
hatósági avagy a játék lezárását követő nyeremény valódiságát bizonyítva kérésre kiadja azt. Az adatkezelő
ilyen esetben értesíti az érintettet.
Az adatkezelés az érintett hozzájárulásának törlési kéréséig tart.
Az adatkezelés elektronikusan és/vagy papír alapon történik.
Az adatok forrása közvetlenül az érintettektől történik.
Az adatkezelő az érintettekről készült kép; hang – és videófelvételeket a hozzájárulásoknak megfelelően
nyilvánosságra hozhatja; így harmadik fél számára automatikusan elérhetőek lesznek.

Budapest, 2019.03.09.

