
Adatvédelmi és jogi nyilatkozat
a Groupama Garancia Biztosító Zrt. és a Szallas.hu Kft.

közös játékához

Groupama Garancia Biztosító Zrt. és Szallas.hu Kft. – Adatvédelmi Irányelvek

A Groupama  Garancia  Biztosító  Zrt.  mint  Szervező  és  a  Szallas.hu  Kft.  mint  Lebonyolító  és  a
www.szallas.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  Garancia  Biztosító  Zrt.  és  a  Szallas.hu  Kft.  a
weboldalon keresztül lehetőség szerint gyűjt és, hogy ezek az információk, adatok miként kerülhetnek
felhasználásra.

Személyes adatok kezelése

A Groupama  Garancia  Biztosító  Zrt.  és  a  Szallas.hu  Kft.  az  adatok  gyűjtése,  kezelése  illetve
felhasználása  során  a  vonatkozó  hatályos  jogszabályok  szerint,  így  különösen  az  információs
önrendelkezési  jogról  és  információszabadságról  szóló  2011.  évi  CXII.  törvény  (a  továbbiakban:
Infotv.), a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló
1995.  évi  CXIX.  törvény,  valamint  minden  egyéb  vonatkozó  jogszabály  és  nemzetközi  ajánlás
rendelkezéseit figyelembe véve jár el.

Az adatkezelés jogalapja: 

Az adatkezelésre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor. A
Játékos a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Játékban való részvétellel, a weblapon történő
regisztrációval, illetve a személyes adatok önkéntes megadásával adja meg.

Személyes adat kizárólag akkor kezelhető, ha ahhoz a Játékos önkéntesen hozzájárul. Amennyiben
Játékos  nem  szeretné  megadni  a  személyes  adatokat,  illetve  nem  szeretne  hozzájárulni  azok
kezeléséhez, akkor az adatszolgáltatást, illetve a hozzájárulást megtagadhatja, azonban azonosításra
alkalmas adatok hiányában nem áll módunkban biztosítani a honlap ezen alapuló funkcióit.

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 Garancia  Biztosító  Zrt.  és  a  Szallas.hu  Kft.  személyes  adatot,  vagy  meghatározott
személlyel kapcsolatba hozható adatot (pl.: név, cím, e-mail, telefonszám, illetve a nyereményjáték
kérdőívének kitöltése során megadott egyéb adat, a továbbiakban együttesen: személyes adat) csak
abban az esetben gyűjt,  ha azokat önként adták meg. Amennyiben nem kívánja, hogy személyes
adatait  felhasználjuk,  kérjük  tartózkodjon  azok  bármilyen  módon  történő  átadásától.  Abban  az
esetben,  ha  a  Játékos  megosztotta  velünk  személyes  adatait,  akkor  adatszolgáltatása,  illetve  a
hozzájárulása alapján az alábbi módokon használhatjuk fel adatait:

 gyűjthetjük, tárolhatjuk és feldolgozzuk azokat,

 a Groupama Garancia Biztosító Zrt. és a Szallas.hu Kft. kapcsolatba léphet Játékossal,

http://www.szallas.hu/


 a  Groupama  Garancia  Biztosító  Zrt.-nek  lehetősége  van  a  Játékos  külön  hozzájárulása
alapján marketing célú megkeresésekre a Játék során és azt követően (pl.: személyes, direkt
marketing és e-direkt marketing formában).

A Groupama Garancia Biztosító Zrt.  kizárólag cégen belül  továbbítja a Játékos adatait.  Az érintett
regisztráció  során  megadott  adatoknak  a  Groupama  Garancia  Biztosító  Zrt.  részére  –  a  jelen
Adatvédelmi  és  jogi  nyilatkozatban  meghatározott  célból  történő  –  továbbításához  a  Játékos
kifejezetten hozzájárul. 

Az adatkezelés időtartama: 

A  Játékos  a  regisztráció  során  megadott  személyes  adatainak  kezelése  a  weblapon  történő
regisztrációval  kezdődik  és  addig  tart,  amíg  az  adatkezeléssel  érintett  az  adatok  törlését  az
adatkezelőktől  nem  kéri,  de  legfeljebb  5  évig.  Az  adatkezelő  5  év  eltelte  után,  illetve  az
adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonása esetén azokat véglegesen és vissza nem állítható
módon törli.

Jogok és érvényesítésük, adattörlési és módosítási kérelmek

A Játékos tájékoztatást kérhet a Szallas.hu Kft.-től valamint a Groupama Garancia Biztosító Zrt.-től az
általuk  kezelt,  illetve  feldolgozott  személyes  adatairól,  azok  forrásáról,  az  adatkezelés  céljáról,
jogalapjáról,  időtartamáról,  az  adatfeldolgozó  nevéről,  címéről  és  az  adatkezeléssel  összefüggő
tevékenységéről.  Az előbbiek tekintetében a tájékoztatást a lehető legrövidebb idő alatt,  legfeljebb
azonban 30 napon belül a Játékos rendelkezésére bocsátjuk. 

A Játékos a játék során felmerülő adatkezeléssel,  adatnyilvántartással kapcsolatos bejelentéseiket,
panaszaikat közvetlenül a Groupama Garancia Biztosító Zrt.-nek küldhetik el.

Játékos  a  játék  során  a  regisztrációkor  megadott  adatok  kezelésével  kapcsolatban  felmerülő
esetleges kérdés, panasz esetén személyesen a Groupama Garancia Biztosító Zrt. ügyfélszolgálati
irodáiban dolgozó munkatársaihoz fordulhatnak. Telefonon keresztül a Szervező TeleCenter +36 1 467
3500 telefonszámán, illetve elektronikus levélben a  www.groupamadirekt.hu weboldal „Írjon nekünk”
menüpontjában is állunk rendelkezésére.  Amennyiben írásban kíván bejelentést  tenni azt  az 1380
Budapest, Pf. 1049 levélcímen és a +36 1 361 0091 telefax számon is megteheti.

A  Játékot  követően  -  amennyiben  nem  kívánja,  hogy  a  Groupama  Garancia  Biztosító  Zrt.  a
továbbiakban  ajánlataival  megkeresse, illetve reklám tartalmú közvetlen  üzletszerzési,  valamint
marketing  céllal  megkeresse az  info@groupamadirekt.hu e-mail  címen,  illetve  a
https://www.groupamadirekt.hu/wps/portal/hirlevel_leiratkozas weboldalon  korlátozásmentesen
leiratkozhat.

Jogi nyilatkozat

A weboldalon  elérhető  védjegyeket,  lógókat,  információkat  a  Groupama  Garancia  Biztosító  Zrt.,
valamint a Szallas.hu Kft. kifejezett 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 jogellenes  felhasználás  a  szerzői,  a  polgári  illetve  a  büntető
jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja maga után.

A Groupama Garancia Biztosító Zrt. és a Szallas.hu Kft. fenntartja a jogot, hogy az Adatvédelmi és jogi
nyilatkozatot  egyoldalúan,  előzetes  általános  értesítés  nélkül  módosítsa,  a  módosítást  követő
hatállyal.  A Játékos kijelenti,  hogy a jelen Adatvédelmi és jogi  nyilatkozatot az adat rendelkezésre
bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja.

https://www.groupamadirekt.hu/wps/portal/hirlevel_leiratkozas
mailto:info@groupamadirekt.hu
http://www.groupamadirekt.hu/


A weboldallal kapcsolatos bármilyen jogvita a magyar joghatóság, a magyar bíróságok illetékessége
alá tartozik a magyar jogszabályok alapul vételével. 

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó

A személyes adatok kezelője:

Groupama Garancia Biztosító Zrt.

1051 Budapest, Október 6. utca 20.

Elérhetőség: www.groupamagarancia.hu „Írjon nekünk!” menüpontján keresztül

Adatkezelési azonosító: NAIH-59292-59318/2012.

Adatfeldolgozó a Groupama Garancia Biztosító Zrt megbízásából: 

Szallas.hu Kft.

3529 Miskolc, Lévay utca 2. 1. em.

Elérhetőség: szallas.hu@szallas.hu

Adatkezelési azonosító: NAIH-73427/2014

http://www.groupamagarancia.hu/

