
NYEREMÉNYJÁTÉK ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

A Solar Hero Zrt. által hirdetett nyereményjátékok lebonyolítása, a nyertesek kisorsolása valamint a
nyertesek kiértesítése és a nyeremények átadása érdekében kezeli a nyereményjátékra regisztrálás
során megadott személyes adataidat a nyereményjáték lebonyolításához szükséges mértékben és
időtartamig. A nyereményjátékban részvételhez önkéntesen és kifejezetten hozzá kell járulnod. A
nyereményjátékban csak 18. életévüket betöltött személyek vehetnek részt. Az Adatkezelő csak az itt
meghatározott személyes adataidat használja fel nyereményjáték lebonyolítása céljából.

1. Adatkezelő adatai:
Solar Hero Zrt. (Székhely: 1108 Budapest, Újhegyi út 14., Cégjegyzékszám: 01 10 140186, Adószám:

26504652-2-42, E-mail: info@solarhero.eu)

2. Kezelt adatok köre:

kötelező adatok: név, telefonszám, email cím, facebook oldal azonosító, a nyereményjátékban

részvétel feltételéül szabott feladatok teljesítése

Nyertesként kisorsolás esetén megadható adatok: egyéb kapcsolattartási elérhetőség, szállítási cím.

A nyereményjátékra regisztrálás során figyelj arra, hogy csak saját személyes adatot vagy jogosult

megadni. Az Adatkezelő a valótlan, jogosulatlanul vagy tévesen megadott adatok kezeléséből eredő
károkért nem vállal felelősséget.

3. Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja nyereményjáték lebonyolítása, mely magában foglalja a nyertesek kisorsolását

valamint a nyertesek kiértesítését és a nyeremények átadását, valamint ennek dokumentálását és

megosztását.

Adatkezelő a nyeremény átadásához szükséges adatokat csak a Nyertesektől, Pótnyertesektől szerzi

be. Adatkezelő az így megszerzett adatokat a nyeremény átadásához, szállításához, valamint ehhez

kapcsolódó pénzügyi kötelezettségei teljesítéséhez használja fel.

4. Az adatkezelés időtartama:

Adatkezelő a résztvevők listáját a nyeremények átadásáig, de legkésőbb a nyereményjáték kezdetététől

számított 1 évig kezeli (végső lezárás). Játék végső lezárását követően haladéktalanul törli a Játék

lebonyolítása során tudomására jutott személyes adatokat.

Adatkezelő a Nyertesek részére kiállított szállítólevelet jogszabályi kötelezettségének eleget téve 8 évig

őrzi meg.

5. Adatfeldolgozók:

1. Saját  hírlevélküldő rendszer:

Adatkezelő a hírlevélküldő rendszerén keresztül küldi ki a Nyertesek számára az értesítést a

nyereményről. A hírlevélküldő rendszer az alábbi adatokat rögzíti: név, e-mail cím, feliratkozás

dátuma, feliratkozás IP címe, feliratkozás megerősítésének időpontja, megerősítés IP címe, hírlevél

megnyitások, hírlevelekben található linkekre történő kattintás, vásárlások mértéke és értéke.

Az adatfeldolgozó cég adatai: Solar Hero Zrt. (Székhely: 1108 Budapest, Újhegyi út 14.,

Cégjegyzékszám: 01 10 140186, Adószám: 26504652-2-42, E-mail: info@solarhero.eu)
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2. Az Adatkezelő szerverszolgáltatást vesz igénybe, melyeket további megbízott cég üzemelteti és

felmerülő probléma esetén tartja karban.

Az adatfeldolgozó cég adatai: Silicium Network Informatikai Kft. (székhelye: 1146 Budapest, Cházár

András utca 2. A. ép. 3. em. 7.; adatfeldolgozó adatkezelési tájékoztatója:

Adatvedelmi_nyilatkozat-SiliciumNetwork.pdf)

3. Adatkezelő a nyeremények kiszállításához szállító cégeket vesz igénybe:

Az adatfeldolgozó cég adatai: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (címe:

2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2., Cégjegyzékszám: 13 09 111755, Adószám: 12369410-2-44)

Az adatfeldolgozó cég adatai: UPS Magyarország Szállítmányozó Kft. (címe: 2220 Vecsés, Lőrinci út

154. Airport City Logistic Park. G. ép., Cégjegyzékszám: 13 09 139285, Adószám: 22776082-2-13)

7. Adatkezelő cég marketing tevékenységét megbízott vállalkozók koordinálják, akik

tevékenységükkel összefüggésben hozzáférnek a Nyertesek kapcsolattartásként megadott

személyes adataihoz.

Az adatfeldolgozók adatai: Solar Hero Zrt. (Székhely: 1108 Budapest, Újhegyi út 14.,

Cégjegyzékszám: 01 10 140186, Adószám: 26504652-2-42, E-mail: info@solarhero.eu)

6. Adatkezelés jogalapja

A nyereményjátékban részvétellel hozzájárulsz, hogy Adatkezelő a személyes adataidat a jelen

Tájékoztatóban írtak szerint kezelje. A személyes adatok kezelése a jelen tájékoztatás ismeretében

adott önkéntes és kifejezett hozzájárulásodon alapul. Hozzájárulásodat bármikor jogosult vagy

visszavonni, azonban a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét az nem érinti.

Amennyiben a nyeremény kiszállításra kerül Érintett részére, Adatkezelő jogszabályi kötelezettsége

teljesítése érdekében jogosult személyes adatainak kezelésére a jogszabályi határidőn belül.

7. Adatkezelés jogszerűsége: Adatkezelő az adatkezelés jogszerűségének alátámasztásáról

nyilvántartást vezet, melyben rögzíti az adatkezelés során használt email címekhez tartozó kifejezett

és önkéntes hozzájárulásának megtételének időpontját, felületét, IP címét. Adatkezelő a

nyilvántartásból a személyes adatokat a nyereményjáték végső lezárásával egyidejűleg törli.

8. Tájékoztatás adatkezelésről: Jogosult vagy tájékoztatást kérni személyes adataidról a feltüntetett

kapcsolattartási módok bármelyikén. Ilyen igény bejelentése esetén Adatkezelő tájékoztat a rólad

kezelt személyes adatokról. Jogosult vagy továbbá arra is, hogy a kezelt adatok kijavítását kérd,

valamint arra, hogy a rólad nyereményjátékkal kapcsolatban kezelt személyes adataidat hordozható

formában elkérd az Adatkezelőtől.

9. Adatkezelés megszüntetése:

Írásban az Adatkezelő fent megjelölt kapcsolattartási email címén, faxon vagy postai úton valamint a

megadott telefonszámon jegyzőkönyvben rögzített bejelentéssel kérheted az adatkezelés

megszüntetését, vagy tiltakozhatsz a személyes adataid kezelése ellen. Ebben az esetben Adatkezelő
minden ésszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy a további adatfeldolgozókat tájékoztassa az

adatkezelés megszűntetésére irányuló kérésedről.
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10. Felügyeleti szerv:

Amennyiben nem vagy elégedett adatkezelésünkkel, az alábbi hatóságnál élhetsz panasszal:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: 06 1 391 1400

Fax: 06 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

11. Adatkezelő elérhetőségei:

Amennyiben kérdése vagy észrevétele van a Solar Hero Zrt. nyereményjátékával kapcsolatban, kérjük,

forduljon vevőszolgálatunkhoz, ahol munkatársaink készséggel segítenek Önnek:

E-mail: info@solarhero.eu, Telefon, (hétfő-péntek: 9-15 óráig), Levelezési cím: 1108 Budapest,

Újhegyi út 14.

Az adatkezelésünkről részletesebb információkat a www.solarhero.eu oldal ADATVÉDELEM aloldalán

találsz.

Hatályos: 2022. május 20. napjától

Budapest, 2022. május 20.

Solar Hero Zrt.
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