
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft 

„20 év 20 nyeremény!”  

nyereményakció adatkezelési szabályzat  

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft (1063 Budapest, Szinyei Merse utca 8., adószám: 
11891019-2-42, képviseli: dr Lakrovits Elvíra ügyvezető, a továbbiakban: Szervező) a „20 év 20 nyeremény!” 
elnevezésű nyereményakcióval kapcsolatban az alábbiak szerint tájékoztatja a nyereményakció résztvevőit 
(a továbbiakban: Érintett) a nyereményakció során megvalósuló személyes adatok kezeléséről.  
 

1. Adatkezelés általános elvei 
 
A személyes adatok adatkezelési elvei:  

a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni 

("jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság"); 

b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a 

célokkal össze nem egyeztethető módon ("célhoz kötöttség"); 

c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell 

korlátozódniuk ("adattakarékosság"); 

d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni 

annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul 

töröljék vagy helyesbítsék ("pontosság"); 

e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok 

kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig 

történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű 

archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból megfelelő technikai 

és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel ("korlátozott tárolhatóság"); 

f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával 

biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes 

kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve 

("integritás és bizalmas jelleg"). 

Az adatkezelő felelős a fenti elveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés 
igazolására ("elszámoltathatóság"). 
 

2. Adatkezelés jogalapja 
Szervező általi adatkezelésre az Érintett hozzájárulása alapján kerül sor. A hozzájárulást az Érintett az 
adatkezelés tekintetében az adatai – személyes adatai, mint név, e-mailcím és telefonszám- megadásával 
jeleníti meg. 
 

3.  A nyereményakció során kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és időtartama 
Érintett kifejezetten hozzájárul, hogy az alábbi adatait a Szervező a megjelölt célból kezelje.  
 

Kezelt személyes adat Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama 

érintett neve, e-mail címe, 
(mobil) telefonszáma 

Nyereményjáték szervezése, 
nyertesek kiértesítése valamint a 
nyertesek közzététele  

Játék időtartama alatt (2019. 
március 1-december 31.), 
valamint a sorsolást követően a 
nyertes értesítését is beleértve, 
2020. június 30-ig.  

 
A fentieken túl az Érintett nyertessége esetén a megjelölt célból kifejezetten hozzájárul, hogy fenti adatait 
Szervező a sorsolást követő tíz évig kezelje. 



 
4.  Az adatokat megismerő személyek köre 

Az adatokat a Szervező, mint adatkezelő azon munkavállalói jogosultak megismerni, akik a nyereményjáték 

szervezését végzik. Az adatkezelő a személyes adatokat nem továbbítja, és csak az Adatkezelési 

nyilatkozatban meghatározott célokra használja, illetve használhatja fel.  

Kivételt képeznek ez alól a nyertesek, illetve az esetlegesen nyertesek helyébe lépő pótnyertesek adatai, a 

róluk készült fénykép-, hang-, illetve filmfelvételek, amelyeket Szervező a www.mkvkok.hu honlapján, 

facebook és youtube oldalain nyilvánosságra hozhat a sorsolást követő 60 napig, továbbá a Magyar 

Könyvvizsgálói Kamara (1063 Budapest, Szinyei Merse utca 8.) által felajánlott 2020. évi Országos 

Konferencián való részvétele érdekében, illetve a Qatar Airways Q.C.S.C. Magyarországi Fióktelepe (1054 

Budapest, Szabadság tér 7.) részére a repülőjegyek kiállítása céljából továbbíthat – ehhez az adatkezeléshez 

a nyereményakcióban résztvevők esetleges nyertességük, pótnyertességük esetére kifejezetten 

hozzájárulnak. 

5.  Adatbiztonság 
A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok 
jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére. A hálózati hozzáférés 
jelszóval védett, az adatokról naponta biztonsági mentés készül. 
 

6. Jogok és jogérvényesítési lehetőségek 
 

Az Érintett a Szervező Adatkezelési tájékoztatójában részletes ismertetést ad a jogokról és jogérvényesítési 
lehetőségekről, amely a www.mkvkok.hu oldalon érhető el. 
 
Az Érintett bármikor jogosult többek között tájékoztatást kérni a Szervező, mint adatkezelő által kezelt, rá 
vonatkozó személyes adatokról. Szervező az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt 
adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból 
kapják vagy kapták meg adatait. Szervező a vonatkozó kérelem benyújtásától számított 30 napon belül 
írásban adja meg a kért tájékoztatást. Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve 
észrevétellel a Szervezőhöz fordulhat az alább megjelölt elérhetőségeken keresztül. 
 
Név: Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. 
Levelezési cím: 1063 Budapest, Szinyei Merse utca 8., 
Elérhetőség: info@mkvkok.hu  
 
Az Érintett az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 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 (a továbbiakban: GDPR), az Info.tv., valamint a 
Polgári Törvénykönyv alapján Bíróság előtt érvényesítheti adatkezeléssel összefüggő jogait, vagy·a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; 
www.naih.hu ) fordulhat. 
 
 

7.  Egyéb rendelkezések 
Szervező az Érintett által megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok 
megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett az e-mail címének megadásakor 
egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. A 
Szervező fenti esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy 
személyazonosságának megállapítása céljából. 
 
 
Budapest, 2019. március 1. 
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