újHÁZ Centrum „Nyerjen 2 millió forintot hőszigetelésre” nyereményjáték
adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelő neve és elérhetőségei:
"Új Ház" Építőanyag Nagykereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Képviseli: Dr. Rázsóné Szórády Csilla, vezérigazgató
9111 Tényő, Fő utca 2.
E-mail: adatvedelem@uj-haz.hu
Tel.: +36 30 747 5081
Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének neve és elérhetőségei:
Név: dr. Teker Orsolya
E-mail: adatvedelem@uj-haz.hu
Tel.: +36 30 747 5081
A személyes adatok tervezett kezelésének célja:
I.

Az adatkezelés célja az “Új Ház” Zrt. által a szigeteldahazd.hu weboldalon (www.szigeteldahazad.hu) promótált
és közzétett nyereményjátékban való részvétel biztosítása, nyertes kiválasztása, értesítése, nyilvánosságra hozatala.

II.

Adatkezelő a nyertessel való kapcsolatfelvételkor a nyeremény postai vagy futárszolgálat által történő eljuttatásához, továbbá az adójogi kötelezettségek teljesítése érdekében kötelezően szükséges adatok felvételekor
a nyertest a GDPR 13. cikkével összhangban az adatok felvételekor részletesen tájékoztatja.

III. A nyereménnyel kapcsolatos számviteli kötelezettség teljesítése.
IV. Hírlevélfeliratkozás: Az adatkezelés célja “Új Ház” Zrt. és a partnercégeink szolgáltatásainak népszerűsítése,
termékeink bemutatása, reklámozása, kapcsolattartás, valamint a feliratkozáskor meghatározott szegmensekbe
sorolással a hír- /eDM-levelek személyre szabása, ennek alapján az érdeklődési körnek megfelelő tájékoztatás
az aktuális információkról, akciókról, továbbá a kiküldésre kerülő üzenetekben mutatott aktivitás (pl. megnyitás,
kattintás) nyomon követése, és a nyomon követés adatainak felhasználásával személyre szóló ajánlatok
készítése, az adatkezelő saját és partnerei üzleti ajánlatainak továbbítása. (Részletes információ:https://www.ujhazcentrum.hu/lablec-menu/adatvedelmi-tajekoztato A.5-ös pont.)
V.

A feliratkozó adatának átadása a Játék idején felkeresett (a regisztrűciós űrlapon a Játékos által megadott) kereskedés számára azért, hogy ez a kereskedés saját eDM/hírlevelet küldhessen a Játékosnak.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.
Az adatkezelés jogalapja:
I.

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, mivel az adatok kezelése a résztvevő játékos és az újHÁZ Centrum „Nyerjen
2 millió forintot hőszigetelésre” nyereményjáték szervezője között létrejött, játékszabályzatban rögzített
szerződés teljesítéséhez szükséges.

II.

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, mivel az adatok kezelése a nyertes és az újHÁZ Centrum „Nyerjen 2 millió
forintot hőszigetelésre” nyereményjáték szervezője között létrejött, játékszabályzatban rögzített szerződés teljesítéséhez szükséges. A nyertes neve az újHÁZ Centrum Facebook oldalán, illetve a szigeteldahazd.hu weboldalon kerül kihirdetésre.

III.

Nyereménnyel kapcsolatos esetleges adó-és járulékfizetési kötelezettségek esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés
c) pontja alapján jogszabályi kötelezettség teljesítése, mely jogszabályon alapuló adatkezelésről részletesen a
nyertest Adatkezelő az adatok felvételekor tájékoztatja.

IV.

A hír- /eDM-levelünkre feliratkozó természetes személy hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja a fenti elérhetőségeinken, valamint a hír- /eDM-leveleink láblécében a megfelelő hivatkozásra kattintással, mely a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelésünk
jogszerűségét nem érinti.

V.

A feliratkozó természetes személy hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Érintett a hozzájárulását
bármikor visszavonhatja a fenti elérhetőségeinken, mely a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelésünk jogszerűségét nem érinti.

Érintettek köre:
I.

Azok a Játékosok, akik a Játékszabályzat elfogadásával jelezték a részvételi szándékukat.

II.

A kisorsolt nyertes.

III. A kisorsolt nyeretes.
IV. Hírlevélfeliratkozáskor azok, akik a hírlevél-feliratkozás opcionális lehetőségével élnek, vagyis az arra szolgáló
checkbox bejelölésével a regisztrációs űrlapon újHÁZ Centrum hírlevelére feliratkoznak.
V.

Azok a feliratkozók, akik a regisztrációs űrlap erra szolgáló checkbox bejelölésével élnek az opciós lehetőséggel,
hogy adataik átadásra kerüljenek a Játék idején felkeresett (a regisztrációs űrlapon a Játékos által megadott)
kereskedés számára azért, hogy ez a kereskedés saját eDM/hírlevelet küldhessen a Játékosnak.

A személyes adatok címzettjei:
Adatkezelő munkatársai és adatfeldolgozói (lsd: Adatfeldolgozók), továbbá a Facebook Inc., az Instagram oldalainak
üzenőfal olvasói, weboldal látogatói, függetlenül attól, hogy a nyereményjátékban részt vesznek-e, mivel a nyertes
nyilvánosságra hozatala, vagyis az eredményhirdetés az Instagram oldalon, Facebook oldalon és újHÁZ Centrum
weboldalon történik, a Játékszabályzatban részletezettek szerint.
Aki él az opciós lehetőséggel, hogy az általa a regisztrációs űrlapon megadott kereskedésnek átadásra kerüljön a
neve és az e-mail-címe, hírlevélküldés céljából, annak a regisztrációs űrlapon megjelölt kereskedés felé, mint önálló
adatkezelő felé ezek az adatai átadásra kerülnek.
Adatfeldolgozó
-

újHÁZ Zrt – Weboldal kezelése, statisztikák készítése
The Rocket Science Group, LLC (675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA) – MailChimp Tárhely
és hírlevélkiküldő program üzemeltetője

Harmadik országba történő adattovábbítás:
Facebook Inc.: Harmadik országba történik adattovábbítás.
A Facebookon a nyereményjáték eredményeként közzétett adat a Facebook Inc. szerverein keresztül kerülnek továbbításra, mely harmadik országban helyezkedik el.
Facebook Inc.: Harmadik országba történik adattovábbítás.
A Facebook Inc. SCC és DPA (adatfeldolgozói szerződés) dokumentumai itt érhetőek el:
https://www.facebook.com/about/privacy/update/printable

The Rocket Science Group, LLC : Harmadik országba történik adattovábbítás.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az EUB a Schrems II ítéletben azonnali hatállyal érvénytelenítette a személyes adatok továbbításáról szóló 2016/1250 EU Bizottsági határozatot az Egyesült Államokba történő adattovábbításról (Privacy Shield). A döntés alapja lényegében az Egyesült Államok titkosszolgálatokra vonatkozó jogi előírásai, amely
nem biztosít olyan védelmet a személyes adatok tekintetében, amely egyenértékű az EU-ban érvényes előírásokkal
(hiányoznak a GDPR szerinti megfelelő biztosítékok, a jogok végrehajthatósága és a hatékony jogorvoslatok).
Mindez azt jelenti, hogy azon európai adatkezelők/adatexportőrök, akik eddig olyan USA-beli szolgáltatókkal dolgoztak együtt, amelyeknél a Privacy Shield biztosította a megfelelő szintű védelmet, elvesztették ezt a jogi eszközt.
A Privacy Shield nélkül az egyetlen alternatív jogi eszköz, amelyre át lehet térni annak érdekében, hogy ne kelljen
az USA-ban lévő szolgáltatók igénybevételét nélkülözni/megszüntetni, az SCC-k alkalmazása.
A hírlevélszolgáltató áttért az SCC-k alkalmazására: Ezek tulajdonképpen EU Bizottsági határozat formájában megjelenő modellszerződések, amelyek úgy biztosítják az érintettek számára a fent említett jogokat, hogy az adatimportőr szerződéses úton vállal kötelezettségeket, amelyek egyébként a saját nemzeti jogán túlmutatnak, és többek
között az érintettek számára biztosítják azon jogokat, amelyek egyébként az EU-ban őket a GDPR alapján megilletik.
A hírlevélszolgáltató dokumentumairól itt tájékozódhat:
https://mailchimp.com/legal/privacy/
Az Európai Adatvédelmi Testület („EDPB”) és az európai adatvédelmi biztos („európai adatvédelmi biztos”) 2021.
január 15-én nyilatkozatot tettek közzé, hogy közös véleményt fogadtak el az Európai Bizottság két általános
szerződési záradék-tervezetéről ( SCC-k), az adatkezelők és a feldolgozók közötti szerződésekre vonatkozó SCCtervezetekről, (a továbbiakban: az adatkezelő-feldolgozó SCC-k), a személyes adatok harmadik országokba történő
továbbítására vonatkozó SCC-tervezetekről (a továbbiakban: harmadik országbeli átadási SCC-k).
Ezenkívül az EDPB és az európai adatvédelmi biztos kijelentette, hogy az adatkezelő-feldolgozó SCC-k egész EU-ra
kiterjedő hatással bírnak, és célja a teljes harmonizáció és a jogbiztonság biztosítása az EU-ban az adatkezelők és
feldolgozóik közötti szerződésekről.
Általánosságban az EDPB és az európai adatvédelmi biztos megjegyezte, hogy azon a véleményen vannak, hogy az
SCC-tervezetek megerősített védelmi szintet nyújtanak az érintettek számára.
A nyilatkozat itt érhető el:
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/edpsweb_press_releases/edpb-edps_pressrelease_onsccs_en.pdf

Tájékoztatás az érintetti jogokról
I.

Az adat alanya (érintett) kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
azok helyesbítését, a jogszabályi kötelezettségben előírt adattárolási idő lejártát követően annak törlését vagy
kezelésének korlátozását. Az érintetti jogokra vonatkozó részletes tájékoztatást Adatkezelő ujhazcentrum.hu
weboldalának láblécében található Adatkezelési tájékoztatójában, valamit a GDPR 15-21. cikkében talál.

II.

Az adat alanya (érintett) kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
azok helyesbítését, a jogszabályi kötelezettségben előírt adattárolási idő lejártát követően annak törlését vagy
kezelésének korlátozását. Az érintetti jogokra vonatkozó részletes tájékoztatást Adatkezelő ujhazcentrum.hu
weboldalának láblécében található Adatkezelési tájékoztatójában, valamit a GDPR 15-21. cikkében talál.

III.

Az adat alanya (érintett) kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
azok helyesbítését, annak törlését vagy kezelésének korlátozását. Az érintetti jogokra vonatkozó részletes
tájékoztatást Adatkezelő ujhazcentrum.hu weboldalának láblécében található Adatkezelési tájékoztatójában,
valamit a GDPR 15-21. cikkében talál.

IV.

Hírlevélfeliratkozás esetén: Az adat alanya (érintett) kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes
adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, annak törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint az adathordozhatósághoz való jogát.
Tájékoztatás automatikus döntéshozatalról, ideértve a profilalkotást is:
“Új Ház” Zrt. hír- / eDM-leveleit már feliratkozáskor a feliratkozó által megadott érdeklődési kör szerint szegmentálja, annak érdekében, hogy a számos termékinformáció közül kifejezetten az érdeklődési körnek megfelelő termékről, szolgáltatásról tudjon híreket és reklámokat küldeni a feliratkozónak és így nem releváns, az
érdeklődési körbe nem eső tartalommal ne zavarja. Amennyiben a feliratkozó nem szeretné megadni a számára
érdekes témákat, lehetősége van arra is, hogy ezt az “általánosan érdeklődök” kategória bejelölésével kifejezésre juttassa, ebben az esetben nem szükséges részletes szegmentációt megadnia.
“Új Ház” Zrt. a hír- / eDM-levél kiküldését követően nyomon követi a feliratkozók hírlevéllel kapcsolatban mutatott aktivitását, úgy, mint annak megnyitását, vagy például azt, hogy a levélben szereplő linkre kattintott-e az
olvasó, ezzel is felmérve az olvasó érdeklődési körét és kialakítva a hozzá közelálló témacsoportokat, ezzel létrehozva az olvasó erre irányuló profilját.
“Új Ház” Zrt. ezúton is tájékoztatja feliratkozóit, hogy e tevékenységei alkalmazásával automatizált
döntéshozatalt, profilalkotást végez, mely esetben Önnek joga van az adatkezelő részéről emberi beavatkozást
kérni, továbbá ahhoz, hogy álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást tegyen a fenti elérhetőségeinken.
A hír- / eDM-levél-feliratkozás és -kiküldés során alkalmazott profilalkotás jelentősége és az érintettre vonatkozó következményei: az érintett az érdeklődési körének megfelelő tartalmat kap a neki címzett levelekben.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett olyan tartalmat is kaphat “Új Ház”
Zrt. és partnerei ajánlatairól, híreiről, amelyek őt esetleg egyáltalán nem érdeklik.

V.

Az adat alanya (érintett) kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
azok helyesbítését, annak törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint az adathordozhatósághoz való jogát.

Hova küldheti a személyes adatkezelési kérdéseit és kéréseit?




Postai úton: "Új Ház" Építőanyag Nagykereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 9027 Győr,
Pesti út 1/b.
E-mailen: marketing@uj-haz.hu
Telefonon: +36 70 43 03 275

Az adatkezelés megtagadásával járó következmény:
I.

A nyereményjátékban Ön önkéntesen vehet részt, így az adatok megadása nem kötelező. Amennyiben Ön az
adatait nem adja meg, a játékban nem tud részt venni.

II.

A nyereményjátékban Ön önkéntesen vehet részt, így az adatok megadása nem kötelező. Amennyiben Ön az
adatait nem adja meg, a nyereményét nem tudja átvenni.

III.

A nyeremény adó és járulékfizetési kötelezettséggel jár, az ezzel kapcsolatos adatok kezelése jogszabályi kötelezettség alapján történik, az adatkezelés megtagadása esetén a nyeremény nem vehető át.

IV.

Hírlevélfeliratkozás esetén az adatok megadása nem kötelező, megadásuk elmaradása azzal jár, hogy nem tudjuk hírlevelünket / eDM levelünket eljuttatni, így Ön nem fog értesülni azokról e-mail útján.

V.

Adatátadáshoz a hozzájárulás nem kötelező, amennyiben ehhez nem járul hozzá, nem tudjuk átadni az Ön által
megjelölt kereskedésnek az adatait, nem fog tőlük hírlevelet kapni.

Az érintett személyes adatok kategóriái:

I.

A játékon történő részvétel és jelentkezés céljából kezeljük a nevét, e-mail címét, irányítószámát, érdeklődési
körét, a kereskedés nevét, amelyik kereskedőt megjelölte a regisztrációs űrlapon, illetve jelentkezésének
időpontját.

II.

A nyertes részére a nyeremény átadása céljából kezeljük a nyertes nevét és a nyeremény postai úton vagy
futárszolgálattal történő kézbesítése esetén nevét, az általa megadott címet, telefonszámot, az átvétel során
pedig az átvétel dátumát, az átadó és az átvevő aláírását. A nyerteseket a nyereményük átvételéhez szükséges
adataik megadásakor részletesen tájékoztatjuk a GDPR 13. cikkének megfelelően. Adatkezelő már most tájékoztatja a Játékosokat arról, hogy a nyertes részére a nyeremények postára adása vagy futárszolgálatnak átadása
a Build-Log Solution Kft (adószám: 27050431-2-43, cégjegyzékszám: 01-09-346772, székhely: 1113 Budapest,
Nagyszőlős utca 11-15.), bevonásával (megbízásával) fog történni. A Build-Log Solution Kft. az adatkezelő adatfeldolgozójaként fog részt venni a feladatban.

III.

A nyereménnyel járó személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség teljesítése érdekében kezeljük a nyertes bevalláshoz szükséges adatait: a nyertes neve, személyi igazolvány száma, aláírása. A nyerteseket a nyereményük
átvételéhez szükséges adataik megadásakor részletesen tájékoztatjuk a GDPR 13. cikkének megfelelően.

IV.

Hírlevél-feliratkozás: Vezeték-és keresztnév, e-mail-cím, irányítószám, cégnév, a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás, a feliratkozó által kiválasztott érdeklődési kör és szakirány, amelyre vonatkozóan
információkhoz szeretne jutni, valamint a rendszer által generált és nyújtott analitikai adatok, mint például a
feliratkozás pontos dátuma és időpontja, vagy például arra vonatkozó részletes információk, hogy a levelet megnyitották-e, illetve olvasták-e.

V.

Az Ön által megjelölt kereskedés felé továbbítjuk az Ön nevét és e-mail-címét.

A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, illetve időtartamának meghatározásának szempontjai:
I.

A Játékban résztvevők adatait a nyereményjáték céljának elérését követő elévülési idő lejártával töröljük.

II.

A nyertesek adatait a nyereményjáték céljának elérését követő elévülési idő lejártával töröljük.

III.

A nyertes adózáshoz szükséges adatai tárolásának ideje a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év. A
nyerteseket a nyereményük átvételéhez szükséges adataik megadásakor részletesen tájékoztatjuk a GDPR 13.
cikkének megfelelően.

IV.

Hírlevél-feliratkozás: Törlési kötelezettség beállta, hozzájárulás visszavonása, legfeljebb azonban az utolsó aktivitást mutató cselekményt követő 18 hónap elteltével.

V.

Az adatokat az adatátadást követően töröljük.

Panasztételi lehetőség:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: H-1155 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: H-1363 Budapest, Pf.: 9.
Tel.: +36 (1) 391-1400
ugyfelszolgalat@naih.hu
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat.

Tényő, 2021.10.11.

"Új Ház" Építőanyag Nagykereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

