TÖRVÉNYES KÉPVISELŐI HOZZÁJÁRULÁS*

Alulírott
TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ NEVE
személyi igazolvány szám
lakcím
hozzájárulok, hogy fiatalkorú gyermekem / gondviseltem
GYERMEK NEVE
születési hely
születési idő
a Intersnack Magyarország Kft. (székhely: 1117 Budapest, Alíz utca 1.; cégjegyzékszám: 01 09
078415; adószám: 10587160-2-44) mint Szervező által szervezett Chio Intense – Gyerünk,
kezeket fel! (chiobuli.hu) elnevezésű promóciójában részt vegyen.

Dátum: …………………………………………….., 2019. …………………hó…………………nap

……………………………………………..
aláírás
szülő/gondviselő
*KÉRJÜK, NYOMTATOTT BETŰKKEL TÖLTSE KI!
16 és 18 év közöttiek a hozzájáruló nyilatkozat eredeti, kitöltött és aláírt példányát a játék folyamán,
kifejezetten a nyereményértesítést követően kérésre be kell mutassák a promóció Szervező
megbízottja (Carbon Group Communication Kft.; székhely: 1025 Budapest, Törökvész utca 3/a;

cégjegyzékszám: 01-09-879076; adószám: 13902414-2-41) részére. A nyilatkozat hiánya esetén az
Érintett promócióba feltöltött Kódjai és személyes adatai törlésre kerülnek.
16 éven aluliak eredeti, kitöltött és aláírt nyilatkozattal sem vehetnek részt a nyereményjátékban.
Jelen törvényes képviselői hozzájárulás aláírásával a törvényes képviselő kifejezetten hozzájárul, hogy
a jelen hozzájárulásban megadott személyes adatokat Szervező mint Adatkezelő és Szervező
megbízottja mint Adatfeldolgozó a promóció lebonyolítása céljából kezelje.
Az adatok kezelésének jogalapja a törvényes képviselő jelen tájékoztatáson alapuló önkéntes és
kifejezett hozzájárulása, amit a törvényes képviselő jelen törvényes képviselői hozzájárulás
kitöltésekor ad meg.
Adatkezelő és Adatfeldolgozó a törvényes képviselő által megadott személyes adatait a cél
megvalósulásáig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb 2019. december 31-ig kezeli
(amelyik előbb következik be).
Fődíjnyertes esetén Adatkezelő a személyes adatokat 6 évig kezeli és a kötelező, jogszabályon alapuló
(jelen esetben az adókötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó) adatkezelés esetén az adatok törlését
fődíjnyertes érintett nem kérheti, arra a jogszabály szerinti megőrzési idő vonatkozik.
Adatfeldolgozó a személyes adatokat a cél megvalósulásáig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig, de
legkésőbb 2019. december 31-ig kezeli (amelyik előbb következik be), ezt követően azokat törli vagy
kötelező, jogszabályon alapuló (jelen esetben az adókötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó)
adatkezelés vonatkozik, azokat a Szervezőnek, mint Adatkezelőnek megfelelő biztonsági intézkedések
mellett átadja, saját körében tovább azokat semmilyen formában nem tárolja.
Adatkezelő és Adatfeldolgozó a személyes adatokat jelszóval védett és/vagy titkosított adatbázisban
tárolja. Az adatokat a kockázattal arányos védelem keretében tűzfalakkal, antivírus programokkal,
titkosító mechanizmusokkal, tartalomszűréssel és egyéb technikai, valamint folyamatmegoldásokkal
védi. Az esetleges adatvédelmi incidenseket folyamatosan monitorozza és rögzíti.
A személyes adatok tekintetében érintettek a saját személyes adataik vonatkozásában az
Adatkezelőtől:
a.

tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről;

b.

a jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés kivételével kérelmezhetik személyes adatai

törlését vagy zárolását (zárolás alatt az adat megjelölése értendő további kezelésének korlátozása
céljából);
c.

tiltakozhatnak a személyes adat kezelése ellen az Infotv. 21. §-ában[1] meghatározott esetben.

Tájékoztatás iránti kérelmét az adatkezelőhöz (Intersnack Magyarország Kft., 1509 Budapest, Pf. 28.
postacímen, e-mailben a chio@chio.hu címen) nyújthatja be. Adatkezelő a kérelem benyújtásától
számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, az érintett erre irányuló kérelmére,

írásban adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás csak a jogszabályban meghatározott esetekben
tagadható meg.
Az érintett az adatkezeléshez való hozzájárulását (ideértve az adatok törlését és zárolását) az alábbi
címre küldött nyilatkozattal vonhatja vissza:
a.

postai úton: Intersnack Magyarország Kft., 1509 Budapest, Pf. 28.

b.

elektronikusan: chio@chio.hu

A nyilatkozatban a néven kívül az e-mailcímet és lakcímet is szükséges feltüntetni a beazonosíthatóság
érdekében.
Ha az Adatkezelő az érintett zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét
követő 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés,
zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.
Az Adatkezelő az adatkezelés elleni tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn
belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és
döntéséről az érintettet írásban tájékoztatja. Ha az érintett az Adatkezelőnek a döntésével nem ért
egyet, illetve ha az Adatkezelő a válaszadási határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől,
illetve a határidő utolsó napjától számított – 30 napon belül bírósághoz fordulhat.
Az érintett a személyes adatai védelméhez fűződő jogainak megsértése esetén az adatvédelmi
hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet
fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf. 5., e-mailcím: ugyfelszolgalat@naih.hu, Tel.szám: +36 (1)
391-1400, honlap címe: www.naih.hu), illetve a bírósághoz is fordulhat. A per az érintett lakóhelye
vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Dátum: …………………………………………….., 2019. …………………hó…………………nap

……………………………………………..
aláírás
szülő/gondviselő

