
 
ÉRINTETTI HOZZÁJÁRULÁS 

SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ  
(REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT NYEREMÉNYJÁTÉKON VALÓ RÉSZVÉTEL) 

Szelektív Szombat rendezvénnyel kapcsolatos nyereményjáték 
 

Nyereményjátékon való részvételhez, sorsoláshoz és nyeremény átadásához:  

Érintett családi és utóneve 

E-mail cím 

Nyertes lakcíme  

 
TÁJÉKOZTATÓ 

ADATKEZELŐ NEVE: ÉAK Nonprofit Kft. 

KÉPVISELŐJE: Éberhardt Gábor ügyvezető 

HONLAPJA: www.eakhulladek.hu 

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ/ELÉRHETŐSÉGE Eszterhai Csilla 
adatvedelmi.tisztviselo@eakhulladek.hu 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: Nyereményjátékon való részvétel nyilvántartása, 
sorsolás, a nyertes kiértesítése és a nyeremény 
átadása 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: Az érintett hozzájárulása.  

KEZELT ADATOK KÖRE: A fent meghatározott természetes személyazonosító 
adatok. 

A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI - 

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK IDŐTARTAMA:   A nyereményjátékon való részvétel regisztrálásával 
kezdődik és a nyereményjáték befejezéséig tart. A 
nyertes játékosok esetén az elszámolásáig tart 

ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA A nyereményjáték lebonyolítását követően a nem 
nyertes regisztrálók esetében 30 nap (pótnyertes 
esetleges sorsolása miatt). 

A nyertes pályázatok esetén az adóbevallás évét 
követő 5 évig, illetve a számviteli bizonylatokat a 
Társaság 8+1 évig őrzi. 

ADATFORRÁS Nyereményjátékon résztvevő 

 
 
 
 
 
 

http://www.eakhulladek.hu/
mailto:adatvedelmi.tisztviselo@eakhulladek.hu


 
TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL: 

 
Az adatszolgáltatás önkéntes. Önnek, mint érintett személynek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az Önre 
vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és 
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz.  
Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a 
hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 
Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani. 
 
 
A felügyeleti hatóság elérhetőségei: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  
http://naih.hu  
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.  
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  
Telefonszám: +36 (1) 391-1400 
 

 
További információk a Társaság székhelyén és honlapján elérhető Adatkezelési tájékoztatóban 
olvashatók.                                                    
 
A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, a fent megadott személyes adataim 
fentiekben megjelölt célú kezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül a Hulladékért 
virágot akcióval kapcsolatos nyereményjátékra történő regisztráció során beleegyezésemet adom, 
 

és hozzájárulok.  
 
 
 
A hozzájárulás visszavonására vonatkozó nyilatkozatot az alábbi módon tudja eljuttatni az Adatkezelő 
részére: 

• 4400 Nyíregyháza, Bokréta utca 22. (címre) 

• adatvedelmi.tisztviselo@eakhulladek.hu (elektronikus címre) 
 

mailto:adatvedelmi.tisztviselo@eakhulladek.hu

