Hozzájárulás a BÉT Részvényfutam játékkal összefüggésben folytatott adatkezeléshez
A jelen nyilatkozat elfogadásával Ön egyértelműen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a
„BÉT Részvényfutam” elnevezésű játék (a továbbiakban: Tőzsdejáték) szervezője, a
Budapesti Értéktőzsde Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044764; székhely: 1054 Budapest,
Szabadság tér 7.; a továbbiakban: BÉT) az Ön által önkéntesen megadott személyes
adatokat (e-mail cím és azonosító) csupán az eredményhirdetésig kezeli (2019. 16-i hetet
követően törli azokat).
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.
Tájékoztatjuk, hogy a jelen adatkezelés az Ön, mint érintett hozzájárulása alapján történik
Ezen adatkezelést az adatszolgáltatást követően közvetlenül megkezdjük. Tájékoztatjuk,
hogy a fent felsorolt személyes adatok kizárólag olyan adatok, amelyek az adatkezelés
céljához elengedhetetlenek. Ezen személyes adatokhoz kizárólag olyan személyek férhetnek
hozzá, akik hozzáférése elengedhetetlenül szükséges az adatkezelés szempontjából. Az
adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-69731 és NAIH-69730.
Ön a jelen hozzájárulás megadásával egyben kijelenti, hogy elolvasta és megértette a BÉT
adatvédelmi tájékoztatóját, tisztában van azzal, hogy a fentiek szerint jogában áll az
adatkezelésről tájékoztatást kérni, valamint kérheti személyes adatainak törlését, zárolását
és helyesbítését, tiltakozhat az adatkezelés ellen, továbbá tisztában van az adatvédelmi
tájékoztató szerinti jogorvoslati lehetőségekkel is.
Kérjük, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat, illetve az adatkezelési tájékoztató tartalma nem
egyértelmű, úgy szíveskedjen a jelen nyilatkozat megadása előtt további tájékoztatást kérni
tőlünk erre vonatkozóan. Elérhetőségeinket megtalálja az adatvédelmi tájékoztatóban.
Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a tudomásunkra jutott információkat teljes körű
titoktartással kezeljük, valamint minden szükséges technikai, illetve egyéb intézkedést
megteszünk az Ön adatainak védelme érdekében.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a megadott személyes adatok valódiságáért Ön felel. Kérjük, csak
a saját személyes adatait adja meg, más személyes adatára vonatkozó adatszolgáltatásra
Ön csak az érintett meghatalmazásával jogosult. Amennyiben valótlan adatokat szolgáltat,
vagy másvalaki személyes adatait adja meg, az érintetteknek ebből kára származhat, és
polgári jogi, büntetőjogi, illetve szabálysértési eljárást kezdeményezhetnek Ön ellen.

