
Adatkezelési szabályzat 

 

1. A szabályzat célja 

A jelen adatvédelmi szabályzat (Szabályzat) tartalmazza a Symmetry Arena Kft. (Szolgáltató) által 

üzemeltetett, a http://szavazzadivatra.arenamall.hu domain néven elérhető weboldalon vagy az 

Arena Mall-ban (1087 Budapest, Kerepesi út 9.) elhelyezett szavazógépen a személyes adatok 

kezelésére vonatkozó szabályokat. 

A résztvevő tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Szolgáltató a Symmetry 

Arena Kft., a nyereményjáték lebonyolításával összefüggésben, a személyes adatok védelméről és a 

közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései,  az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságró l szóló 2011. évi CXII. törvény, a 

valamint az egyéb hatályos, adatvédelemre vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezelje. 

Továbbá a résztvevő kifejezetten elfogadja, hogy a http://szavazzadivatra.arenamall.hu internetes 

weboldalon vagy az Arena Mall-ban (1087 Budapest, Kerepesi út 9.) elhelyezett szavazógépen 

történő személyes adatai megadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait a 

szükséges mértékben és ideig, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 

nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben (a továbbiakban Avtv.) foglaltaknak megfelelően az 

adatkezelő és az adatfeldolgozó szabályszerűen kezelje. 

 

2. Az adatkezelő neve  és címe  

Név: Symmetry Arena Kft. (továbbiakban Szolgáltató)  

Cím: 1134 Budapest, Váci út 33. 

 

3. Az adatfeldolgozó neve és címe  

Név: sxm-Network Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  (továbbiakban 

Adatfeldolgozó) 

Cím: 2636 Tésa, Petőfi utca 16. 

 

4. Elérhetőség  

Email: szavazzadivatra@arenamall.hu  

 

5. Adatvédelmi irányelvek  

A Szolgáltató tiszteletben tartja az általa vizsgált weboldalak látogatóinak adatvédelmi 

jogait és mindent megtesz azok megvédésének érdekében. Ezen oldal azokat  a 

szabályozásokat tartalmazza, amelyekhez a Szolgáltató az adatok feldolgozása során 

tartja magát, ezáltal biztosítva az internet -felhasználók névtelenségét és adataik 

védelmét.  

 

http://szavazzadivatra.arenamall.hu/


Internet-Felhasználók Védelme  

 

a.,  A Szolgáltató a felhasználó hozzájárulása  nélkül nem gyűjt semmiféle személyes, 

vagy személyére utaló adatot. A felhasználó neve, címe stb. ismeretlen marad. A 

felhasználó számítógépével kapcsolatban gyűjtött technikai adatok a következők: 

operációs rendszer, böngésző típusa, képernyőfelbontás és  IP címeken alapuló földrajzi 

meghatározás.  

 

b.,  A Szolgáltató nem integrálja az elemzések során szerzett adatait semmiféle külső 

adatbázissal, amely tartalmaz személyes, vagy személyre utaló adatot.  

  

6. Az adatkezelés megnevezése  

Adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján, 

mikor a weboldalon kitöltötte a szavazó  űrlapot.   

  

7. Az adatkezelés jogalapja  

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.  

  

8. A kezelt adatok köre  

Kötelezően megadott adatok:  

- név  

- email cím  

 

  

9. Cookie-k  

 

A Szolgáltató oldalainak elemzése során cookie -technológiát alkalmaz. A cookie 

véletlenszerűen generált karakterek sorozatát tartalmazza. A cookie -technológiának 

köszönhetően lehetőség nyílik a következőkre: beazonosítani az internet -felhasználó 

által használt böngészőt, megkülönböztetni az új és visszatérő látogatókat (cookie -

kat), az egymást követő oldalletöltéseket látogatásokként csoportosítani, rangsorolni 

az operációs rendszereket stb.  

 

A weboldal felhasználója meghatározhatja, hogy kívánja -e fogadni a cookie-kat vagy 

sem, illetve kapjon-e értesítést arról, ha a megtekintett oldal cookie -t küld számára. 

Amennyiben Ön számítógépének böngészőjében engedélyezi a cookie -k használatát, 

úgy hozzájárul ahhoz, hogy az így közvetített információt jelen weboldal üzemeltetője 

a működtetés céljából felhasználja.  

 

Amennyiben nem engedélyezi, hogy beazonosítsuk a böngésző jéhez tartozó forgalmat, 

akkor azt minden egyes böngészőben illetve végfelhasználói készüléken külön -külön 

szükséges a letiltani. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy a Felhasználó nem 

fogja tudni kihasználni az adott Szolgáltatás összes funkcióját.   A cookie-k kezelésére 

általában a böngészők eszközök/beállítások menüjében az adatvédelem beállításai 



alatt van lehetőség.  

 

Néhány a legelterjedtebb böngészők cookie beállításaival foglalkozó link:  

 

https://www.google.hu/intl/hu/policies/technologies/managing/  

https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-

haszn  

http://www.apple.com/legal/privacy/hu/cookies/  

http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-vista/block-or-allow-cookies  

http://help.opera.com/Windows/9.63/hu/cookies.html  

  

10. Google analitika  

 

Jelen weboldal a Google, Inc. („Google”) által nyújtott Google Analitika webanalitikai 

szolgáltatást használja. A Google Analitika „sütiket” („cooki es”), az Ön számítógépén 

elhelyezett szövegfájlokat használ, melyek célja, hogy segítse a weboldal 

használatának elemzését. A „süti” által generált, a weboldal használatára vonatkozó 

információkat (beleértve az Ön IP -címét) a Google egyesült államokbeli szervereire 

továbbítja és ott tárolja. A Google ezeket az információkat a weboldal Ön által történő 

használatának értékelésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló 

riportoknak a weboldalak üzemeltetői részére történő összeállítására, valamint a 

weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos 

egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A Google továbbá átadhatja ezeket az 

információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott 

harmadik fe lek a Google megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google nem 

társítja az Ön IP címét a Google birtokában lévő egyéb adatokkal. Böngészője 

megfelelő beállításainak kiválasztásával Ön visszautasíthatja a „sütik” használatát, 

azonban felhívjuk figyelmét, hogy ez esetben Ön nem fogja tudni kihasználni jelen 

weboldal összes funkcióját. A jelen weboldal használatával Ön hozzájárul adatainak 

feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és a fentiekben meghatározott 

célokra.  

  

11. Az adatkezelés célja és a szavazó űrlap adatszolgáltatása  

Azok a résztvevők, akik megadják az adataikat a honlapon vagy szavazógépen keresztül, személyes 

adataikat önként bocsátják rendelkezésre, adataik bekerülnek az adatkezelő és az adatfeldolgozó 

központi adatbázisába. 

A Szolgáltató, mint adatkezelő a rögzített nevet, címet, email-címet és telefonszámot az adatkezelés 

céljának fennállása alatt kezeli. Az adatkezelés céljának megszűnését követőn 30 napon belül az 

adatok törlésre kerülnek. 

Az adatkezelés elsődleges célja a nyereményjáték és a sorsolás lebonyolítása. Az adatfeldolgozást a 

nyereményjáték időtartama alatt az sxm-Network Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság (székhelye: 2636 Tésa, Petőfi utca 16.) végzi. 

https://www.google.hu/intl/hu/policies/technologies/managing/
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-vista/block-or-allow-cookies
http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-vista/block-or-allow-cookies
http://help.opera.com/Windows/9.63/hu/cookies.html


Azon felhasználó, aki hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait promóciós céllal felhasználja, 

Szolgáltatónak az adatait további promóciók céljából 3 évig megőrzi. 

A Szolgátató tájékoztatja a résztvevőket, hogy a résztvevők adatainak harmadik személy részére 

történő átadására az adatkezelés és feldolgozás során nem kerül sor. 

A Szolgáltató a nyereményjátékot követő hat hónap elteltével (ide nem értve az elévülési időn belül 

kezdeményezett reklamációkkal érintett adatokat, ahol csupán a jogvita jogerős lezártát követően) a 

számviteli rend alapján kezelt adatokat és a személyes adatokat (név, cím, email-cím és telefonszám) 

egységesen kezelő adatbázist oly módon kettéválasztja, hogy a továbbiakban a számviteli rend 

alapján kezelt adatok ne legyenek megszemélyesíthetőek, azaz a kezelt személyes adatokhoz 

rendelhetőek. A Szolgáltató ezt követően saját maga számára sem teszi elérhetővé vagy 

helyreállíthatóvá a különválasztott két adatbázis közötti kapcsolatot. 

A személyes adatkezeléssel érintett résztvevők az adatkezelő és az adatfeldolgozó szervezetétől 

bármikor tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről, továbbá kérhetik személyes adataik 

helyesbítését. A tájékoztatást a Szolgáltató a kérelem kézhezvételétől számított legrövidebb időn 

belül, de legfeljebb 30 napon belül írásban vagy elektronikus úton küldi meg az érintett résztvevőnek. 

A résztvevő jogosult kérni személyes adatai törlését (azaz visszavonni a személyes adatai kezeléséhez 

történő hozzájárulást tartalmazó nyilatkozatát). A törlés a Szolgáltatótól elektronikus címen vagy 

postai úton kérhető. A résztvevő bármikor visszavonhatja a már megadott hozzájárulását, indokolás 

nélkül, részben vagy egészben. A Szolgáltató a hozzájárulás visszavonásáról történt értesítés 

kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, véglegesen 

törli a résztvevőt a nyilvántartásából, és a visszavonással érintett személyes adatok törlésre kerülnek 

oly módon, hogy a visszavonó nyilatkozatot tevő személy egyértelműen azonosítható legyen, majd 

mindezek megtörténtéről értesíti a résztvevőt. 

Az adatok kezelése mindenben megfelel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 

nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben és egyéb vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak. 

A Szolgáltató az adatokat harmadik személyek részére – a kijelölt adatfeldolgozó kivételével – nem 

továbbítja. 

Amennyiben a Játékos úgy véli, hogy az adatfeldolgozás ellentétben áll személyes, ill. magánéletének 

védelmével, vagy törvénybe ütközik, a Szolgáltatóhoz vagy az Adatvédelmi Hivatalhoz fordulhat 

magyarázatért. Amennyiben a Játékosok nem értenek egyet adataik kezelésével, Szolgáltató 

postacímén írásban bármikor kérhetik azok törlését a nyilvántartásokból. Az adatok javítása és az 

adatkezelésről való tájékoztatás is Szolgáltató címén kérhető: Symmetry Arena Kft. 1134 Budapest, 

Váci út 33.  Az adatok feldolgozását a Szolgáltató megbízásából az sxm-Network Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2636 Tésa, Petőfi utca 16.) végzi. 

A nyertesek jelen játékban megadott személyes adatait Szolgáltató a sorsolást követő 8 évig őrzi – a 

Számv. Tv. rendelkezései alapján – ezt követően azok törlésre kerülnek. A nem nyertes játékosok 

megadott személyes adatai az Infotv. rendelkezéseire figyelemmel a sorsolást követően 

haladéktalanul törlésre kerülnek. 

  

12. Adattovábbítások, harmadik személyek adatkezelései  



 A Szolgáltató  kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott felhasználó 

kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására 

alkalmas adatokat. Ugyanez igaz az adatfájlok használatával az Üzemeltető kezelésébe 

került adatokra. Az egyes személyes adatok harmadik személyekkel való közlésére az 

alábbi esetekben is sor kerülhet:  

 

A Szolgáltatás keretén belül észlelt jogsértő tevékenységekkel kapcsolatban az 

Üzemeltető jogosult felhívásokat vagy közleményeket küldeni vagy közzétenn i, akár az 

egyes felhasználók adatainak felhasználásával.  

A Szolgáltatás meghatározott részeit (például reklámok megjelenítése, látogatottsági 

statisztikák készítése) az Üzemeltető adott esetben szerződéses partnereivel 

(alvállalkozóival) is végeztetheti. I lyen esetekben előfordulhat, hogy az ilyen 

szerződéses partnerek részére egyes felhasználói adatok átadásra kerülhetnek. 

Mindemellett az ilyen szerződéses partnert titoktartási kötelezettség terheli.  

 

 

13. Záró rendelkezések  

13.1 Jogok gyakorlása, jogorvoslat  

  

Felvilágosítás  

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság 

előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi es  Információszabadság 

Hatóság elnöke segítségét is.  

Név: Adatvédelmi Biztos Hivatala  

Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.  

Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40.  

Telefon: 061-475 -186, 475-7100 

Telefax: 061-269-1615 

E-mail: adatved@obh.hu 

 

A felhasználók jogosultak személyes adataik kezeléséről, felhasználásáról tájékoztatást 

kérni az Adatkezelő elérhetőségeinél (4 -es pont)adatainál megadott e -mail címen.  

Adatmódosítás, adattörlés A Szolgáltatás keretén belül a felhasználóknak lehetőségük 

leiratkozni a hírlevélrő l akként, hogy a hírlevél alján található linkre kattint.  

  

Jogorvoslat  

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy az Üzemeltető megsértette személyes adatai 

védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az 

adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire 

vonatkozó részletes jogszabályi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról 

és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza  


