A Budapesti Értéktőzsde Zrt. adatkezelési tájékoztatója
2019. évi „BÉT Részvényfutam” játékra vonatkozóan

I.

A Budapesti Értéktőzsde Zrt (továbbiakban: „BÉT”), mint adatkezelő adatai

Székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Platina Torony I. IV. em.
Elérhetőség: Telefon: +36 1 429 6700 (elérhető munkanapokon 9 és 17 óra között)
Email: info@bse.hu
Levélcím: 1364 Budapest, Pf.: 24.
Fax: +36 1 429 6800
Adatvédelmi felelős: dr. Szláma György (elérhetőség: +36 1 429 6760; info@bse.hu)

II.

Az adatkezelés célja, tartalma, jogalapja

A BÉT az alábbi személyes adatokat kezeli:
a) a regisztráció során megadott e-mail cím, felhasználónév, születési dátum;
b) az a) pont szerinti adatok mellett szülő résztvevők esetében diák gyermekének iskolája és
felhasználóneve, tanárok és diákok esetében az iskolájuk;
c) a Részvényfutam nyertesei esetében (azon játékosok, akik a játék során bármely kategóriában díjat
nyertek) a nyeremény átvételéhez szükséges esetleges további adatok és nyilatkozatok;
d) 16 éven aluli játékos esetében a szülői felügyeleti jogkör gyakorlójának hozzájáruló nyilatkozata;
e) a nyeremények átadásakor készült kép-, hang- és filmfelvétel és a nyertesek neve.
A Budapesti Értéktőzsde Zrt. az Ön a) – d) pont szerinti személyes adatait a „Részvényfutam”
elnevezésű játékon való részvétel, a játékban való részvételre és a nyereményekre való jogosultság
ellenőrzése és a nyeremények átadása céljából kezeli. A fenti e) pont szerinti adatkezelést a BÉT
marketing célok, így különösen a BÉT jóhírnevének öregbítése és a Részvényfutam játék népszerűsítése
érdekében végzi.
A BÉT a személyes adatokat az Ön hozzájárulása alapján kezeli, és a hozzájárulását bármikor az
info@bse.hu e-mail címre küldött levelével visszavonhatja. Jelen adatkezelési tájékoztató
elfogadásával Ön kifejezetten hozzájárul személyes adatainak jelen dokumentum szerinti kezeléséhez,
illetve az e) pont szerinti adatok esetében kifejezetten hozzájárul a nyeremény átadásáról szóló kép-,
hang- és filmfelvétel készítéséhez és kezeléséhez, melyet a BÉT és/vagy érdekkörében eljáró személy
akár egészében, akár részleteiben marketingcélokra korlátozás nélkül, térítésmentesen felhasználhatja
és nyilvánosságra hozhatja, valamint az Ön nevének nyertesként történő nyilvánosságra hozatalához.
A személyes adatok, így a játék során elért eredményei és a játék részét képező kvízjáték során adott
válaszai, valamint egyéb azonosító adatai a Részvényfutam lezárását követően törlésre kerülnek,
kivéve a nyertesek személyi azonosító adatai, így neve és lakcíme, ugyanis ezeket a BÉT a nyertesek
azonosítása és az átadás-átvétel megtörténtének igazolása céljából, a jogos érdekei érvényesítéséhez
kezeli.

A BÉT a személyes adatok kezelése során nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt vagy profilalkotási
mechanizmusokat.
Amennyiben Ön (vagy törvényes képviselője) nem járul hozzá a személyes adatai BÉT általi
felhasználásához, vagy hozzájárulását visszavonja, úgy Ön nem jogosult részt venni a
Részvényfutamon. 16. életévüket be nem töltött játékosok esetében az adatkezelés, és így a
Részvényfutamon való regisztráció és részvétel feltétele a szülői felügyeleti jogkör gyakorlójától
származó, itt található adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat megküldése az info@bse.hu e-mail
címre.
III.

Adatkezelés időtartama

A BÉT a Részvényfutam résztvevőinek azonosítási adatait, e-mail címét a Játék lebonyolításának, a
nyeremények átadásának időtartamáig jogosult a Részvényfutam lebonyolítása és a nyeremények
átadása céljából kezelni, figyelembe véve a Részvényfutam Játékszabályában előírt
nyereményátadására vonatkozó póthatáridőket is.
Amennyiben a törvényes képviselője vagy szülője adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot tett, úgy a BÉT
azt a Részvényfutam lezárását követő 5 évig kezeli. A BÉT a nyertesek személyazonosító adatait és a
nyeremény átadás-átvételéről szóló nyilatkozatát a nyeremény átvételétől számítottan szintén 5 évig
kezeli.
A BÉT a díjátadón a játékosokról esetlegesen készített kép-, hang- és filmfelvételt, illetve a nyertesek
nevét addig kezelje, ameddig az adatkezelés célja indokolja, de legalább 10 évig.
A fenti határidők elteltét követően a BÉT törli az adott személyes adatokat.
IV.

Adatfeldolgozó, adattovábbítás

Az Ön által megadott adatok feldolgozására adatfeldolgozót veszünk igénybe, amely társaság adatai a
következőek: Online Projects Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2000 Szentendre, Stromfeld u
6). Ezen társaság működteti az adatszolgáltatás helyéül, illetve eszközéül szolgáló honlapot és
adatbázist.
A BÉT a Játékosok adatait továbbíthatja a Pénziránytű Alapítványnak (székhely: 1054 Budapest,
Szabadság tér 8-9., nyilvántartási száma: 01-01-0010642), annak érdekében, hogy Pénziránytű a
Részvényfutam díjátadóját megszervezze, illetve általa biztosított különdíjak nyerteseit meghatározza.
A BÉT a jelen tájékoztató szerint nyilvánosságra hozható adatokat továbbíthatja adatfeldolgozás
céljából az érdekkörében eljáró személyeknek, így különösen a Goodwill Communications Kft-nek
(székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 29. 2. em. 8.; cégjegyzékszám: 01-09-719982).
A BÉT a személyes adatokat egyéb adatfeldolgozónak, vagy más harmadik személyeknek nem
továbbítja vagy adja át, kivéve, amennyiben ilyen kötelezettségét jogszabály írja elő.

V.

Az érintettek jogai

Önnek, mint az adatkezelés érintettjének joga van arra, hogy személyes adatainak törlését kérje,
továbbá arra is, hogy tájékoztatást kapjon a kezelt személyes adatairól, hozzáférjen személyes
adataihoz, kérje azok helyesbítését vagy az adatkezelés korlátozását, illetve kérje az adatok
hordozását. Az érintetti jogok a BÉT számára az I. pontban leírt elérhetőségeire küldött írásos

megkeresés útján gyakorolhatók. Az érintett számára az általa alkalmazott megkeresés formájában
nyújt a BÉT tájékoztatást. A BÉT az érintett jogaival kapcsolatos megkeresésre 1 hónapon belül
intézkedik és ad tájékoztatást a megkeresésre és a megtett intézkedésekre vonatkozóan, amely a
kérelem összetettsége és a kérelmek nagy száma miatt szükség esetén 2 hónappal meghosszabbítható.
A BÉT az érintettek megkeresésére díjmentesen válaszol, kivéve, ha az érintett kérelme
megalapozatlan vagy túlzó (pl.: tömeges megkeresés ugyanarra az adatra vonatkozóan), ez esetben a
BÉT ésszerű díjat számolhat fel.
1. Tájékoztatáshoz való jog
A BÉT biztosítja, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13.
cikkében meghatározott információt a rendeletben előírt követelmények (tömör, átlátható, érthető és
könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva) szerint az érintettek
rendelkezésére bocsássa.
2. Hozzáférés joga
Az érintettnek joga van tájékoztatást kérni arról, hogy személyes adata kezelése folyamatban van-e,
valamint arra is, hogy az alábbiak tekintetében információt kapjon:
a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon személyekről, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;
d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ezen időtartam meghatározásának
szempontjai;
e) az érintett jogairól való tájékoztatást;
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
h) automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is;
i) a BÉT által kezelt személyes adatokról, másolat készítésével.
3. Helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a BÉT indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse vagy
kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
4. Törléshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség a jelen tájékoztatóban meghatározott célokból;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat a jog által előírt kötelezettség teljesítése miatt törölni kell.
5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak
valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett az adatok törlése helyett kéri azok felhasználásának
korlátozását;
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett kéri
a kezelés korlátozását, hogy érvényesíthesse jogi igényeit; vagy
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, úgy az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az
érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely
tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
6. Az adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérelmére a rá vonatkozó, és az adatkezelő által kezelt személyes adatait
egy másik adatkezelőnek továbbítsa Microsoft Excel, kép- és hangfelvétel esetén pedig széles körben
elterjedt file-formátumban.
7. Visszavonás joga
Az érintettnek jogában áll az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonni, amely
azonban nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.
8. Kártérítés
Az az érintett jogosult kártérítésre, akinél kár merül fel azért, mert az adatkezelő vagy feldolgozó az
adatkezelésre irányadó jogszabályokat megsértette, és a károkozó magatartása felróható.
9. Jogorvoslati jog
Amennyiben észrevétele, problémája van a BÉT adatkezelésével kapcsolatban, forduljon bizalommal
az I. pontban meghatározott adatvédelmi tisztviselőhöz.
Az érintett a jogainak megsértése esetén jogosult bírósághoz fordulni, amely ügyben a bíróság soron
kívül jár el.
A fentiek mellett Ön élhet panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
(székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: +36
(1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) is.

