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A személyes adatokra vonatkozó rendelkezések 

Fogyasztói sorsolás 

A résztvevő tudomásul veszi, hogy a sorsoláson való részvétele esetén a szervező összegyűjti, tárolja és 

feldolgozza a számára biztosított személyes adatait. Ezeket az adatokat a szervező felhasználja a 

szabályosan jelentkezett résztvevők regisztrálásához, majd ha a résztvevő nyer, akkor a vele való későbbi 

kapcsolatfelvételhez. A résztvevő továbbá tudomásul veszi, hogy a szervező a kapcsolattartási adatok 

mellett a résztvevő által a sorsoláson való részvétellel kapcsolatban felajánlott összes személyes adatot is 

feldolgozza, ami a sorsolás lényegéből következik be, és kizárólag a szóban forgó sorsolás lebonyolítása 

céljából.  

A résztvevő emellett azt is tudomásul veszi, hogy személyes adatait a megadott mértékben feldolgozhatják 

az alábbi adatfeldolgozók is: 

 

Entitás, akinek a résztvevők személyes adatait 

átadjuk: 

Cél, amely érdekében a résztvevők személyes adatait  

átadjuk ennek az entitásnak: 

Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., Modletice 135, 

Říčany u Prahy. 251 01, IČ: 61329266 

 

nyeremény átadása 

Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, Praha 1, 

110 00, Adószám: 47114983 

 

nyeremény átadása 

Zásilkovna, s. r. o., Drahobejlova 1019/27, Praha, 190 

00, Adószám: 28408306 

 

nyeremény átadása 

http://www.bandj.cz/
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Ha a résztvevő saját személyes adataival együtt harmadik személyek személyes adatait is elküldi a 

sorsolás során, biztosítania kell az ilyen adathasználathoz szükséges megfelelő jogcímet. 

A szervező jogos érdekei alapján, szolgáltatásainak javítása érdekében jogosult továbbá a résztvevő 

számára a sorsolás során és a sorsolás vége után a résztvevő számára az általa megadott e-mail címre 

kereskedelmi információt küldeni a szervezőnek a sorsolás lefolyásához közvetlenül kapcsolódó 

termékeiről vagy szolgáltatásairól. E célból azonban nem kötelező az e-mail cím megadása, ha a résztvevő 

a jövőben megváltoztatja a véleményét, jogosult bármikor kifogással élni a feldolgozás módjával 

szemben. Ilyen esetben a szervező vállalja, hogy további késedelem nélkül leállítja az ilyen típusú 

feldolgozást. 

 

 

 

 

A résztvevő a személyes adatok sorsolás során való feldolgozásával kapcsolatban a következő 

alapvető jogokkal rendelkezik: 

 

 joga van információt kérni a feldolgozott személyes adatok kategóriáira, a feldolgozás céljára, az 

időzítésre és a feldolgozás jellegére, valamint a személyes adatok címzettjére vonatkozóan 

 joga van feldolgozott személyes adatokról másolatot kérni 

 joga van a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételek szerint a személyes adatok 

javítását, kiegészítését, törlését vagy korlátozott feldolgozását kérni  

 joga van a személyes adatok feldolgozásával szemben kifogással élni, valamint a felügyeleti 

hatósághoz, azaz a Cseh Köztársaságban a személyes adatok védelmével foglalkozó hivatalhoz 

panasz benyújtására; 

 joga van a személyes adatok védelmének megsértéséről való tájékoztatáshoz, amennyiben 

valószínűsíthető hogy jogsértés történt és az eset nagymértékben veszélyezteti jogait és 

szabadságait. 

  

Abban az esetben, ha kétségei merülnek fel a szervező kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatban, a 

résztvevő a lanova@ariapura.cz címhez fordulhat. A felügyelő szerv a Személyes Adatvédelmi Hivatal, 

székhelye: Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00, www.uoou.cz. 

 

A személyes adatok védelméről további információt találhat: https://www.bytove-parfemy.cz.   

Emporium Fashion s. r. o., Adamiho 4, Bratislava, 841 

05, Adószám: 46319085 

 

nyeremény átadása 

http://www.bandj.cz/
https://www.bytove-parfemy.cz/

