ADATVÉDELMI ÉS JOGI NYILATKOZAT
A GROUPAMA BIZTOSÍTÓ ZRT. „120 ÉVES A FRADI” ELNEVEZÉSŰ
PROMÓCIÓHOZ
Groupama Biztosító Zrt., és StudioSimple Kft. – Adatvédelmi Irányelvek
A Groupama Biztosító Zrt.,és annak Szlovákiában működő fióktelepe,, Groupama poisťovňa a.s, pobočka
poisťovne z iného členského štátu (továbbiakban: Groupama poisťovňa). mint Szervezők és a Studio Simple
Kft., mint a „120 éves a Fradi” elnevezésű promóció (továbbiakban: promóció) Lebonyolító és a
www.120evemleke.hu oldal üzemeltetője a weboldal látogatójának személyes jogait és magánszféráját
maradéktalanul tiszteletben tartja. Jelen összefoglaló célja annak ismertetése, hogy melyek azok az információk
és adatok, amelyeket a Groupama Biztosító Zrt., Groupama poisťovňa és StudioSimple Kft. a weboldalon
keresztül lehetőség szerint gyűjt és hogy ezek az információk, adatok miként kerülhetnek felhasználásra.
Személyes adatok kezelése
A Groupama Biztosító Zrt., ill. Groupama poisťovňa és a StudioSimple Kft. az adatok gyűjtése, kezelése, illetve
felhasználása során a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint kezeli.
Az adatkezelés célja
A promócióba történő jelentkezéshez szükséges regisztráció és a promóció lebonyolításához szükséges
adatkezelés, az ajándék átadásához, valamint a futballmérkőzésre szóló jegyek kisorsolásáhozszükséges
kapcsolatfelvétel. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása. A Résztvevő a hozzájárulást az
adatkezelés tekintetében a weblapon történő regisztrációval, illetve a személyes adatok önkéntes megadásával
adja meg. Személyes adat kizárólag akkor kezelhető, ha ahhoz a Résztvevő önkéntesen hozzájárul. Amennyiben
Résztvevő nem szeretné megadni személyes adatait, illetve nem szeretne hozzájárulni azok kezeléséhez, akkor
az adatszolgáltatást, illetve a hozzájárulást megtagadhatja, jóllehet azonosításra alkalmas adatok hiányában nem
áll módunkban biztosítani a honlap ezen alapuló funkcióit valamint az ajándékot sem.
További adatkezelési cél: a Biztosító részéről történő hírlevélküldés, valamint üzleti célú megkeresések a
Biztosító részéről, melyek önálló adatkezelési célok, az hozzájárulások minden cél esetében külön történik és a
hozzájárulás megadása minden cél esetében önkéntes.
A fentiek szerinti adatkezelés során tudomásunkra jutó adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan
bizalmasan kezeljük, azokat nem adjuk át harmadik fél részére, és minden törvényes eszközzel törekszünk védeni
azokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
A Groupama Biztosító Zrt., Groupama poisťovňa és StudioSimple Kft. személyes adatot, vagy meghatározott
személlyel kapcsolatba hozható adatot (név, születési dátum, irányítószám, e-mail cím, mobiltelefonszám);
továbbiakban: személyes adat) csak abban az esetben gyűjt, ha azokat önként adta meg. A promóció weboldalán
kizárólag a 18. életévét betöltött személy regisztrálhat. Amennyiben nem kívánja, hogy személyes adatait
felhasználjuk, kérem, tartózkodjon azok bármilyen módon történő átadásától. A résztvevő által megosztott
személyes adatokat csak ezen nyilatkozatban feltüntetett módon használhatjuk fel.
Kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, születési dátum, irányítószám, mobiltelefonszám, e-mail cím, és a
választott kép azonosítója.
Promócióban való részvétellel összefüggésben gyűjtjük, tároljuk és feldolgozzuk az információt, a Groupama
Biztosító Zrt., Groupama poisťovňa és StudioSimple Kft. kapcsolatba lépjen Résztvevővel, sem most, sem a
jövőben nem fogjuk az Ön személyes adatait eladni, bérbe adni.

A Groupama Biztosító Zrt., Groupama poisťovňa kizárólag cégen belül továbbítja a Résztvevők adatait. Az
érintett regisztráció során megadott adatoknak a Groupama Biztosító Zrt., ill. Groupama poisťovňa részére – a
jelen Adatvédelmi és jogi nyilatkozatban meghatározott célból történő – továbbításához a Résztvevő kifejezetten
hozzájárul.
Az adatkezelés időtartama: A Résztvevő a regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a weblapon
történő regisztrációval kezdődik és addig tart, amíg az adatkezeléssel érintett az adatok törlését az adatkezelőktől
nem kéri, de a játék lezárását követő legfeljebb 6 hónapig. Az adatkezelő 6 hónap eltelte után, illetve az
adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonása esetén azokat véglegesen és vissza nem állítható módon törli.
Jogok és érvényesítésük, adattörlési és módosítási kérelmek
Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését,
illetve kérheti az adatkezelés korlátozását az adatkezelő itt feltüntetett elérhetőségein.
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat
tagolt, széles körben használt, géppel írott olvasható formában megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az
adatokat -az érintett rendelkezése szerint - egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
Kérelmeit társaságunknál jelentheti be az alábbi elérhetőségeken a biztosító adatvédelmi tisztviselőnek
címezve:
Székhely: 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C
Levelezési cím: 1380 Budapest, Pf.: 1049.
Központi ügyfélszolgálat: 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C
TeleCenter: +36 1 467 3500
Fax: +36 1 361 0091
E-mail cím: www.groupama.hu/írjon nekünk
Web: www.groupama.hu
valamint szlovákiai adatokkal regisztrálók esetében az alábbi címen:
groupama@ochranaosobnychdat.eu

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy a személyes adataival kapcsolatos adatvédelmi panaszát, kérelmét a
Groupama Biztosítónál nem sikerült megnyugtató módon rendeznie, vagy a személyes adatai kezelésével
kapcsolatosan jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni, ill.a szlovákiai adatokkal regisztrálókjogosultak a
személyes adatok védelmével foglalkozó felügyelő hatóságnál bejelentést tenni. (Úrad na ochranu osobných
údajov, Hraničná 12, Bratislava).
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Postai levelezési cím: 530 Budapest, Pf.: 5
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: www.naih.hu
Az érintett a személyes adatai védelméhez fűződő jogai megsértése esetén jogosult bírósághoz fordulni.
A borítékra kérjük, írja rá: „120 éves a Fradi”.

Automatikusan rögzített anonim adatok
Mikor a Résztvevő erre a weboldalra látogat, sor kerülhet olyan technikai információk automatikus gyűjtésére,
melyekből a Résztvevő személye nem azonosítható. Például egy olyan másik weboldal neve, mely Résztvevőt
erre a weboldalra irányította vagy a Résztvevő által használt böngésző típusa. Ezen információk gyűjtése
segítséget nyújt számunkra a weboldalunk látogatói által preferált keresési szokások felismerésében. Ezen
információk kizárólag belsőleg kerülnek felhasználásra, amelyek alapján kutatásokat végezhetünk a Résztvevő
demográfiai adataival, illetve érdeklődésével kapcsolatban. A névtelen vagy általános jellegű adatok, melyekből
a Résztvevő személye nem azonosítható, nem minősülnek az Infotv. szerinti személyes adatnak. A Résztvevő
gépén automatikusan elhelyezett információ, a cookie-k és a web beacon-ok a weboldal látogatásakor bizonyos
esetekben automatikusan (azaz nem regisztráció útján) rögzítünk olyan technikai információkat, melyek nem
azonosíthatóak, mint például a Résztvevő által használt böngésző és operációs rendszer típusa, vagy a weboldal
címe, ahonnan a mi oldalunkra érkezett. Amikor Résztvevő weboldalunkat meglátogatja, automatikusan
elhelyezhetünk a számítógépén információt. Ez egy ún. cookie file vagy hasonló formátum, ami sok segítséget
nyújthat. Például a cookie segítségével személyre szabhatjuk oldalunkat és még változatosabb Résztvevői
élményt tudunk nyújtani, hogy a weboldal még inkább megfeleljen elvárásainak, igényeinek.
A legtöbb böngészőben a Résztvevő beállíthatja, hogy webes keresője elfogadjon minden cookie-t, elutasítsa
mindet, vagy értesítse Résztvevőt, ha cookie érkezik a gépére. Mindegyik webes kereső különböző, így kérjük,
használja keresője "Segítség" menüjét a cookie-k beállításainak módosításához. Az IP cím egy egyedi szám,
amely lehetővé teszi a látogató internethez való kapcsolódásának észlelését, a számítógép azonosítását. A
weboldalra való belépéssel a Résztvevő számítógépének IP címét a honlap rögzíti és meghatározott ideig tárolja
statisztikai célok, honlap fejlesztés érdekében. Ez a weboldal és a kommunikáció, mely annak használatából
és/vagy azon való regisztrációból származik, mint például promóciós e-mailek, elektronikus képeket
tartalmazhatnak, melyek "web beacon" néven ismeretesek. A web beacon-ok a cookie-kkal összhangban
működnek, és a következőkre használhatók fel: számlálják a weboldal látogatóit; figyelik, ha Résztvevő bármilyen
tevékenységet végzett egy e-maillel kapcsolatban vagy rákattintott egy linkre; megalapozzák, hogy mennyire
keltik fel az érdeklődést bizonyos szempontok alapján a weboldal egyes részei.
Kapcsolatok
Ez a weboldal tartalmazhat kapcsolódási lehetőséget más, általunk nem ellenőrzött weboldalakra, és más,
általunk nem ellenőrzött weboldalak is adhatnak ilyen lehetőséget erre a weboldalra. Bár mi mindent megteszünk
annak érdekében, hogy csak olyan weboldalakra biztosítsunk kapcsolódási lehetőséget, ahol a mi biztonsági és
titoktartási iránymutatásunkkal megegyező szintű védelem létezik, amennyiben Ön elhagyja ezt a weboldalt, nem
tudunk felelősséget vállalni semmi olyan információ biztonságáért, melyet Ön más oldalakon ad meg. Ajánlott
körültekintően és a titoktartási dokumentumok áttanulmányozásával eljárni a kérdéses weboldalakon.
Jogi nyilatkozat
A weboldalon elérhető védjegyeket, lógókat, információkat a Groupama Biztosító Zrt., Groupama
poisťovňakifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személy a jelen honlap céljától eltérően
semmilyen módon és jogcímen nem használhatja, nem másolhatja, nem terjesztheti, és nem teheti közzé. A
Groupama Biztosító Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos ezen honlaphoz bármilyen kapcsolást (linket)
létrehozni. A jogellenes felhasználás a szerzői, a polgári, illetve a büntető jogszabályokban foglalt
jogkövetkezményeket vonhatja maga után.
A Groupama Biztosító Zrt., Groupama poisťovňa és StudioSimple Kft. fenntartja a jogot, hogy az Adatvédelmi és
jogi nyilatkozatot egyoldalúan, előzetes általános értesítés nélkül módosítsa, a módosítást követő hatállyal.
Jelen adatkezelési nyilatkozatban, valamint a melléklet részvételi szabályzatban foglaltak tudomásulvételével
hozzájárul, hogy a regisztráció során megadott adatait a Groupama Biztosító Zrt, Groupama poisťovňa, mint
adatkezelő kezelje.
A weboldallal kapcsolatos bármilyen jogvita a magyar joghatóság, a magyar bíróságok illetékessége alá tartozik

a magyar jogszabályok alapul vételével. A szlovák ügyfeleket érintő ezzel kapcsolatos jogvita a szlovák bíróságok
illetékessége alá tartozik a szlovák jogszabályok alapul vételével.
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó
A személyes adatok kezelője:
Groupama Biztosító Zrt.
1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C
Elérhetőség: www.groupama.hu „Írjon nekünk!” menüpontján
Groupama poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
székhely: 821 08 Bratislava, Miletičova 21
cégjegyzékszám: 47236060, Elérhetőség: www.groupama.sk „Napíšte nám” menüpontján
Adatfeldolgozó a Groupama Biztosító Zrt. megbízásából:
StudioSimple Kft. (a promóciós microsite üzemeltetője)
2142 Nagytarcsa, 085/132/A/8 hrsz.
Elérhetőség: jozsef@studiosimple.hu

