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Asia Center Kft. 

Adatkezelési tájékoztató 
a „Galaxy nyereményjáték” elnevezésű Facebook nyereményjátékkal kapcsolatos 

adatkezelésről 
 

1. Tájékoztatási kivonat 
 
Az adatkezelési tájékoztató 
célja: 

Az adatkezelés az érintett számára is átlátható módon történő 
bemutatása (GDPR Preambulum (39), és 5. cikk (1) a)) 

Adatkezelés leírása: A „Galaxy nyereményjáték” elnevezésű, az AsiaCenter 
hivatalos Facebook felületén 2020. február 11 és 2020. 
február 14. között szervezett nyereményjátékon résztvevő 
természetes személyekhez kötődő adatkezelés. A személyes 
adatokat az Asia Center Kft. a hivatalos közösségi média 
felületén (hivatalos Facebook oldalán) jelenít meg, teszi közzé 
azzal, hogy az éritett a játékfelhívást tartalmazó posztban 
leírtak szerint a saját oldalukra feltöltik a megfelelő képet és 
bejelölik rajta az AsiaCentert. 

Kezelt adatok kategóriája: A játékban résztvevő profilneve, profilképe, feltöltött 
játékképei (és az azokon látható személyes adatok), 
kommentje(i), továbbá ezeken felül a sorsolt nyertes érintett 
esetében a nyeremény átadásához szükséges elektronikus 
kapcsolattartási információk. 

Adatkezelés célja: Marketing promóció, az adatkezelő és annak szolgáltatásainak 
népszerűsítése, a közösségi média vásárlói közösségének 
erősítésével, amely a közösségi média felületein való 
adatszerepeltetéssel és játékaktivitással valósul meg. 

Adatfeldolgozó és 
művelettechnikai leírása: 

Az AsiaCenter a közösségi média felületeit (Facebook) kezelő, 
megbízott adatfeldolgozó (Red Lemon Media Group Kft.) a 
nyereményjátékon résztvevő érintettekről kezeli a fent 
felsorolt, önkéntesen megadott adatokat. Ezeket az adatokat 
az AsiaCenter érdekkörében a nyereményjáték 
lebonyolításához marketing célból kezeli (a hivatalos  
közösségi média felületen szerepeltetve hagyja) valamint 
feltölti azokat a hivatalos Facebook oldalán az erre kijelölt 
fényképmappába: 
https://www.facebook.com/pg/AsiaCenterBudapest/továbbá 
a kisorsolt nyertes érintett értesítése érdekében kezeli annak 
megadott kapcsolattartási adatait és nyilvánosságra hozza a 
nyertes nevét. 

Érintettek köre: Az Asia Center Kft. nyilvános, hivatalos Facebook felületén 
meghirdetett nyereményjátékra jelentkező, 18. életévüket 
betöltött, cselekvőképes éritettek. 

https://www.facebook.com/pg/AsiaCenterBudapest/photos/?ref=page_internal
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Adatok felvételének forrása: Közvetlenül az érintettől kerül felvételre. 
Adatkezelés időtartalma: Rendezvényt követő legalább kettő évig, amely időtartam 

leteltét követően az Asia Center Kft. érdekmérlegelési teszt és 
hatásvizsgálati eljárás eredményeként, szükségességi 
szempont alapján törli vagy további két évig 
kezeli/szerepelteti az adatokat. Amennyiben az érintett 
visszavonja az adatkezeléséhez fűződő hozzájárulását, úgy a 
személyes adatok haladéktalanul törlésre kerülnek (GDPR Pr. 
39 és WP29 15/2011.). 

Adattovábbítás/címzettek: Az Asia Center Kft. marketing célból kezeli az adatokat, és a 
cél megvalósulása érdekében feltöltve hagyja az adatokat a 
hivatalos közösségi média felületén, így azok a felület 
látogatói számára nyilvánossá válnak. További adattovábbítás 
harmadik fél részére nem történik.  

Adatkezelés jogalapja: Önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) 
pontja.  

 
2. Adatkezelő neve, elérhetőségei 

 
Az adatkezelő megnevezése: Asia Center Kft.,  
Az adatkezelő levelezési címe: 1151 Budapest, Szentmihályi út 167-169. 
Az adatkezelő cégjegyzékszáma: 01-09-673874 
Az adatkezelő e-mail címe: asiacenter@asiacenter.hu 
Az adatkezelő telefonszáma: +36 1 688 8888 
Az adatkezelő honlapja: www.asiacenter.hu 
Adatvédelmi tisztviselő: dr. Gyimesi Kende 
Adatvédelmi kapcsolattartó telefonszáma: +36 1 688 8888 
Adatvédelmi kapcsolattartó e-mail címe: adatvedelem@asiacenter.hu 
 
 

3. Az adatfeldolgozók neve és elérhetőségei: 
 
Az adatfeldolgozó megnevezése: Red Lemon Media Group Kft. 
Az adatfeldolgozó levelezési címe: 1037 Budapest, Montevideo utca 9 
Az adatfeldolgozó cégjegyzékszáma: 01-09-937773 
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 20 204 50 00 
Az adatkezelő e-mail címe: info@redlemon.hu 
Az adatkezelő honlapja: www.redlemon.hu 
 
 

4. Az érintetteket megillető jogok 
 

Az előzetes tájékozódáshoz való jog (GDPR 13. cikk): az érintett jogosult arra, hogy az 
adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást 
kapjon – amely jog érvényesülését jelen tájékoztató szolgálja. 

 A hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk): kérelmére személyes adatait és az azok 
kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa, 

Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az Asia Center Kft 
- től, hogy az érintett tájékoztassa: 
- milyen személyes adatait, 
- milyen jogalapon,  

http://www.asiacenter.hu/
mailto:adatvedelem@asiacenter.hu
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- milyen adatkezelési cél miatt, 
- milyen forrásból, 
- mennyi ideig kezeli, 
- az Asia Center Kft. kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz 
biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.  

Az Asia Center Kft. az érintett kérelmét legfeljebb harminc napon belül, az érintett által megadott 
elérhetőségre küldött elektronikus levélben teljesíti.  

A helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk): az érintett kérelmére, valamint az e fejezetben 
meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelőnek az érintett adatait 
helyesbítenie, pontosítania, illetve kiegészíteni kell. Az érintett a megadott elérhetőségeken 
keresztül írásban kérheti, hogy az Asia Center Kft. módosítsa valamely személyes adatát (például 
bármikor megváltoztathatja az e-mail címét). Az Asia Center Kft. a kérelmét legfeljebb harminc 
napon belül teljesíti és erről az érintett által megadott elérhetőségre küldött elektronikus 
levélben értesíti.  

Az elfeledtetéshez (törléshez) való jog (GDPR 17. cikk): az érintett – ha a személyes adatokra 
a jogalapot biztosító kezelés céljából már nincs szükség, vagy az érintett önkéntes hozzájárulását 
visszavonja, vagy adatait jogellenesen kezelik, vagy jog előírja a törlést - a megadott 
elérhetőségeinken keresztül, jogosult érintett írásban kérni, hogy az Asia Center Kft. a személyes 
adatait indokolatlan késedelem nélkül törölje. 

A törlési kérelmet az Asia Center Kft. abban az esetben utasítja el, ha a kérelem alapozatlan vagy 
túlzó, vagy jogszabály -, továbbá valamely belső szabályzat az Asia Center Kft-t a személyes 
adatok további tárolására kötelezi. Ilyen eset például az, ha az irattározásra vonatkozó, belső 
szabályzatban foglalt határidő nem telt le. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor 
az Asia Center Kft. az érintett kérelmét legfeljebb harminc napon belül teljesíti, és erről az 
érintett által megadott elérhetőségre küldött elektronikus levélben – az értesítési kötelezettség 
érvényesülésének elősegítése érdekében (GDPR 19. cikk) - értesíti.  

Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk): az érintett kérelmére, valamint a 
jogszabályban meghatározott további esetekben személyes adatai kezelését az adatkezelő 
korlátozza, ha az érintett vitatja a kezelt adatok pontosságát, vagy az adatkezelés jogellenes, 
vagy az érintettnek védendő érdekéből szüksége van és igényli az adatait, vagy az érintett eleve 
tiltakozott az adatkezelés ellen. 

Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk): Ha az adatkezelés jogalapja önkéntes 
hozzájárulás vagy szerződéses jogalap, és az adatkezelés automatizált módon történik, akkor az 
érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott 
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. 

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez 
technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen 
továbbítását.  

Az érintett ezen jogának gyakorlása nem érintheti mások jogait és szabadságait (GDPR 20. cikk 
(4)). 

Az Asia Center Kft. annak érdekében, hogy az érintettek jogai a lehető leghatékonyabban 
érvényesüljenek, adatvédelmi tisztviselőt foglalkoztat (GDPR 37. cikk (1) b)), akihez az 
érintettek kérdéseikkel, vagy felhívásaikkal a joggyakorlásuk keretein belül 
fordulhatnak az adatvedelem@asiacenter.hu elektronikus levélcímen keresztül. 

mailto:adatvédelem@asiacenter.hu
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14. Jogorvoslati és jogérvényesítési lehetőségek 

Az Asia Center Kft. vállalja, hogy az adatkezeléssel, adatvédelemmel kapcsolatos kérelmekre 
késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított harminc napon belül válaszol 
és tájékoztatja az érintettet. Szükség esetén - figyelembe véve a kérelem összetettségét és a 
kérelmek számát - ez a határidő további hatvan nappal meghosszabbítható, de eben az esetben a 
kézhezvételtől számított harminc napon belül a hosszabbítás tényéről az Asia Center Kft. 
tájékoztatja az érintettet. 

E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni. 

Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók az Asia Center Kft -től, mint adatkezelőtől 
bármikor, írásban - további formai kötöttséget mellőzve - kérhetnek tájékoztatást az alábbi 
módok egyikén: 

• az Asia Center Kft. székhelyére küldött ajánlott levélben, 
• valamint e-mailben az adatvedelem@asiacenter.hu e-mail címen. 

Az érintett a jogainak megsértése esetén a 2011. évi CXII. törvény 23. § és 31.§ foglaltak szerint 
bírósághoz fordulhat, valamint a 2011. évi CXII. törvény VI. fejezetében foglaltak alapján 
panaszával megkeresheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot, 
amelynek az elérhetőségei a következők: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Posta cím: 1530  Budapest, Pf.: 5. 
Cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
URL: http://naih.hu 
Koordináták: É 47°30'56''; K 18°59'57'' 
 
 

15. Egyéb rendelkezések 
 

Az Asia Center Kft. fenntartja a jogot, hogy Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatát, valamint 
jelen adatkezelési tájékoztatót - előzetes értesítés mellett - egyoldalúan módosítsa. Minden 
érintett, és/vagy felhasználó tudomásul veszi, hogy az értesítést követő használattal 
automatikusan elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot. Az értesítés a 
www.asaiacenter.hu oldalon, valamint az Asia Center Kft. Facebook és Instagram oldalán 
elhelyezett hirdetmény útján történik. 
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