SZEMÉLYES ADATOK
Az adatfeldolgozásról, az iratokról és a szabadságjogokról szóló 1978. január 6-i 78-17.
számú, módosított „Informatique et Libertés” (Adatfeldolgozás és szabadságok) törvénynek
és a 2016/679 számú, 2016. április 27-i Általános adatvédelmi rendeletnek („GDPR”)
megfelelően a résztvevőket tájékoztatják arról, hogy a Szervező, mint felelős adatkezelő, a
Játékban résztvevők személyes adatait automatizált módon kezeli.
A résztvevők megfelelő tájékoztatás alapján és önkéntesen felhatalmazzák a Szervezőt,
hogy az a Játékban történő részvételük során a rájuk vonatkozó személyes adataikat
összegyűjtse. Az adatkezelő alvállalkozót bíz meg a luckydays.point-s.com, weboldalon
megadott személyes adatok kezelésével, különösen az ezzel a promóciós játékkal
kapcsolatos műveletek végrehajtásának támogatására vonatkozóan. Ez az alvállalkozó egy
kommunikációs és marketingügynökség, amelynek feladata a hálózat értékesítési promóciós
tevékenységeinek és digitális marketingtevékenységeinek támogatása. Ez az alvállalkozó
szolgáltatási szerződést írt alá az adatkezelővel, amelyben meghatározásra került az ebben
a promóciós játékban összegyűjtött személyes adatok kezelési köre.
Az adatfeldolgozás célja a „Lucky Days" promóciós nyereményjáték megszervezése. A
résztvevő beleegyezésével e feldolgozás célja továbbá, hogy számára a Szervező későbbi
marketingkommunikációs kampányok keretében a POINT S hálózat által nyújtott
szolgáltatásokról információkat és ajánlatokat küldjön.
Az összegyűjtött személyes adatokhoz kizárólag a POINT S DEVELOPMENT vállalat, a
vásárlás helyéül szolgáló értékesítő hely, valamint a nyereménysorsolást lebonyolító vállalat
férhet hozzá, és az adatok harmadik fél által nem használhatók fel.
A résztvevők személyes adatait Európában, az adatgyűjtés időpontjától számított legfeljebb
36 hónapig tárolják az egyes résztvevők személyes adatai sorsára vonatkozó
iránymutatásainak sérelme nélkül, amelyeket a résztvevő a halála utáni időszakra
meghatározhatott. Az olasz résztvevőkre vonatkozó személyes adatok tárolása
Olaszországban történik.
A 1978. január 6-i módosított „Informatique et Libertés” (Adatfeldolgozás és szabadságjogok)
törvénynek és az Általános adatvédelmi rendeletnek („GDPR”) megfelelően a
jogszabályokban előírt feltételek és korlátok szerint minden résztvevő jogosult az őt érintő
információkhoz hozzáférni, azokat helyesbíteni, törölni és hordozni, valamint joga van a
kezelés ellen tiltakozni és a kezelés korlátozását kérni. A résztvevők ezeket a jogaikat a
Szervezővel a jelen szabályok elején feltüntetett címen vagy a dpo@pointsdevelopment.com e-mail címen történő kapcsolatfelvétel útján gyakorolhatják.
Abban az esetben, ha egy résztvevő a Játék befejezése előtt él az adatkezelés elleni
tiltakozás jogával, egyúttal a Játékban való részvételéről is lemond. A résztvevő jogosult
panaszt tenni a CNIL-nél (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (Országos
Informatikai és Szabadságjogi Bizottság).
A 1978. január 6-i módosított „Informatique et Libertés” (Adatfeldolgozás és szabadságjogok)
törvény 40-1-II cikke értelmében a résztvevő továbbíthatja a Szervezőnek a személyes
adatainak a halála utáni sorsára vonatkozó különleges utasításait.
A résztvevők ezúton kapnak tájékoztatást arról, hogy amennyiben nem kívánnak
kereskedelmi célú telefonos megkereséseket kapni, joguk van megtiltani a telefonos ügynöki
megkeresést oly módon, hogy vonalas vagy mobil telefonszámukat letiltják az ingyenesen
elérhető www.bloctel.gouv.fr. weboldalon.

A jelen feltételek megismerését követően a résztvevők kifejezetten hozzájárulnak személyes
adataik feldolgozásához a Játék részeként. Ezen hozzájárulás megadása a regisztrációs
űrlapon, az alábbi szövegnél feltüntetett jelölőnégyzet bejelölésével valósul meg:
o

Ezúton elfogadom a „Lucky Days” nyereményjáték összes feltételét, és
hozzájárulok a személyes adataim erre a célra történő feldolgozásához.

A regisztrációs űrlapon az alábbi szöveg mellett feltüntetett jelölőnégyzet bejelölésével a
résztvevők beleegyezhetnek adataik reklám- és / vagy promóciós célú kezelésébe:
o

Hozzájárulok, hogy a Szervező hirdetési és / vagy promóciós céllal
kapcsolatba lépjen velem.

