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Hatályos: 2019.08.29. napjától
Minden jog fenntartva. Utánnyomás és bármely egyéb felhasználás, hasznosítás vagy terjesztés, egészében vagy részletekben,
kizárólag a Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft. előzetes írásos hozzájárulásával megengedett.

I. Bevezetés
A Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft. (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 140.)
adatkezelő (a továbbiakban: MediaMarkt) a IV. MEDIAMARKT FOTÓPÁLYÁZAT (a
továbbiakban: Fotópályázat) résztvevőit, mint pályázókat (a továbbiakban: Résztvevők) az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info
tv.) és az Általános Adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: GDPR Rendelet) szerint a személyes
adataik kezeléséről és felhasználásáról (a továbbiakban együttesen: Adatkezelés) az alábbiak szerint
tájékoztatja.
MediaMarkt, mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen szabályzat tartalmát.
Kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden Adatkezelés megfelel a
jelen szabályzat és a hatályos jogszabályok előírásainak.
A MediaMarkt elkötelezett partnerei és fogyasztói személyes adatainak védelmében, kiemelten
fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A MediaMarkt a
személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, szervezési és technikai
intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.
MediaMarkt fenntartja magának a jogot, hogy a jelen szabályzatot megváltoztassa azzal, hogy az
esetleges módosításokról kellő időben és módon tájékoztatja az érintett Résztvevőket.

Az adatkezelő adatai
Cégnév: Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft.
Székhely: 1138 Budapest, Váci út 140.
Adatvédelmi tisztviselő: dr. Aldrich Karin
Email: adatkezeles@mediamarkt.hu

Az adatfeldolgozók adatai
Cégnév: Intermedius Kft.
székhely: 4032 Debrecen, Hollós utca 10. I/3.
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Adatfeldolgozói feladat: Adatfeldolgozó fejlesztette azon weboldalt, ahova a Fotópályázatra
benevezett fényképek feltöltésre kerülnek, valamint a zsűri szavazását követően a kiválasztott
fényképeket adatfeldolgozó összesíti és továbbítja adatkezelő részére.
Az adatfeldolgozók felsorolása nem teljes körű, a MediaMarkt fenntartja a jogot további
adatfeldolgozó(k) igénybevételére, melynek személyéről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor
ad egyedi módon tájékoztatást.
Irányadó jogszabályok:
•Az Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi
Rendelet, a továbbiakban GDPR)
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info
tv.);
•2000. évi C. törvény – a számvitelről (Szvt. tv.);
•2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
•2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
•2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
(Grt.).

II. Szabályzat érvényessége
Jelen szabályzat 2019. augusztus 29. napjától visszavonásig érvényes. Jelen szabályzatot a
Fotópályázat részleteit tartalmazó Részvételi Szabályzattal és a www.mediamarkt.hu/adatvédelem
oldalon megtalálható adatvédelmi tájékoztatóval együtt, azokkal összhangban, illetve azokat
kiegészítve kell értelmezni és alkalmazni.

III. Fogalmak
1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy
közvetve - azonosítható természetes személy;
2. személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely
információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen
valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes
személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára
vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
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4. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és kifejezett kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok
- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
5. tiltakozás: az érintetteket a tiltakozás joga csak a jogos érdeken, illetve közhatalmi jogosítványon
mint jogalapokon alapuló adatkezelés esetén illeti meg.;
6. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza,
az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy
az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
7. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása
vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további
felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy
azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
8. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
9. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
10. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges;
11. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás
helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
12. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály
rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
13. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az
adatfeldolgozóval;

V. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme,
időtartama
1. A fotópályázatra történő jelentkezéssel kapcsolatban kezelt adatok
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a kezelt adatok köre: teljes név (vezetéknevek és utónevek), születési idő (év, hónap, nap), lakóhely,
telefonszám, e-mail cím

az adatkezelés jogcíme: önkéntes hozzájárulás
az adatkezelés célja: a fotópályázatra történő regisztráció, a pályázó azonosítása, a többszörös
jogosulatlan regisztrációk kiszűrése és nyertesség esetén a kapcsolatfelvétel
az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig, azaz a felhasználói fiók törléséig.
Amennyiben a Pályázó az eredményhirdetés előtt bármikor visszavonja hozzájárulását/törli
felhasználói fiókját, a Fotópályázatból kizárásra kerül, azon helyezést nem érhet el.

2. Az átadás-átvételi dokumentumon kezelt adatok
a kezelt adatok köre: név, születési hely, idő, anyja neve, állampolgárság, állandó lakcím

az adatkezelés jogcíme: jogi kötelezettség teljesítése
az adatkezelés célja: a nyereménnyel kapcsolatos költségek és adó megfizetése érdekében
az adatkezelés időtartama: 8 év

VI. Technikai és biztonsági intézkedések
A MediaMarkt számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helye a székhelyén, telephelyein,
adatfeldolgozóinál találhatók meg. A MediaMarkt a személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott
informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
a)
b)
c)
d)

az
arra
hitelessége
a

feljogosítottak
számára
hozzáférhető
(rendelkezésre
állás);
és
hitelesítése
biztosított
(adatkezelés
hitelessége);
változatlansága
igazolható
(adatintegritás);
jogosulatlan
hozzáférés
ellen
védett
(adat
bizalmassága)
legyen.

MediaMarkt az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen
megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné
válás ellen.
MediaMarkt a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan technikai és szervezési
intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel
kapcsolatban
jelentkező
kockázatoknak
megfelelő
védelmi
szintet
nyújt.
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MediaMarkt
az
adatkezelés
során
megőrzi
a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és
teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá,
valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az
ezzel kapcsolatos eszközök.

VII. Az érintettek jogai (GDPR 12-22 cikk)
1. Az érintett kérheti az adatkezelőtől, hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak - a jogos érdeken
vagy a közhatalmi jogosítvány gyakorlásán alapuló adatkezelés kivételével - törlését vagy
korlátozását. Ezen kívül az érintettet megilleti az adathordozhatósághoz való jog, valamint a jogos
érdeken vagy közhatalmi jogosítványon alapuló adatkezelés esetén a tiltakozáshoz való jog.
2. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa
megbízott adatfeldolgozó által kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és
címzettjéről, illetve az adatvédelmi tisztviselő személyéről.
3. Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása
céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok
továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok
körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

5. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok
forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó
nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett
személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30
napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.
Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy - különösen ismétlődő jellege miatt
- túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a
kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
a) ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést

„IV. MEDIAMARKT” Fotópályázat Adatvédelmi szabályzata, verzió: 1.
Hatályos: 2019.08.29. napjától
Minden jog fenntartva. Utánnyomás és bármely egyéb felhasználás, hasznosítás vagy terjesztés, egészében vagy részletekben,
kizárólag a Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft. előzetes írásos hozzájárulásával megengedett.

6. Az adatkezelő, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő
személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti.
7. Törlés helyett az adatkezelő korlátozza a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a
rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit.
A korlátozott személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely
a személyes adat törlését kizárta.
8. MediaMarkt törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, ha azt az érintett kéri, vagy ha a kezelt
adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény
nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott
határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
elrendelte.
10. A helyesbítésről, a zárolásról, és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell,
akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az
adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
11. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a
kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti
kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem
elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

XI. Jogorvoslat
- Az érintett bármikor jogosult a személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérni. Ezen jogában az
érintettet nem lehet korlátozni, így, amennyiben személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kér, azt
teljesíteni kell.
- Az érintett





kérhet tájékoztatást személyes adatai kezeléséről,
kérheti személyes adatainak helyesbítését,
kérheti személyes adatainak korlátozását, valamint
kérheti a róla készült videokamerás felvételekbe történő betekintést

- Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen


ha személyes adatok kezelése az adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges

A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül az
adatvédelmi tisztviselő megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és a döntésről
a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
„IV. MEDIAMARKT” Fotópályázat Adatvédelmi szabályzata, verzió: 1.
Hatályos: 2019.08.29. napjától
Minden jog fenntartva. Utánnyomás és bármely egyéb felhasználás, hasznosítás vagy terjesztés, egészében vagy részletekben,
kizárólag a Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft. előzetes írásos hozzájárulásával megengedett.

Az érintett az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény, valamint a GDPR Rendelet alapján fordulhat az




adatkezelő
adatvédelmi
tisztviselőjéhez
(dr.
Aldrich
Karin,
adatkezeles@mediamarkt.hu),
igényét bírósági úton is érvényesítheti,
valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/c) is fordulhat.

Azt hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani.

Amennyiben észrevétele, kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal az alábbi elérhetőségek
valamelyikén:

Ügyfélszolgálati e-mail: fotopalyazat@mediamarkt.hu.
Érvényes: 2019. augusztus 29. napjától visszavonásig
Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft.
az IV. MEDIAMARKT Fotópályázat Szervezője
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Minden jog fenntartva. Utánnyomás és bármely egyéb felhasználás, hasznosítás vagy terjesztés, egészében vagy részletekben,
kizárólag a Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft. előzetes írásos hozzájárulásával megengedett.

