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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 

a DEBRECEN INTERNATIONAL AIRPORT Kft. által tartott Campus Fesztivál alkalmából 

szervezett nyereményjátékra 

 
1. Az adatkezelő megnevezése: 

Név: DEBRECEN INTERNATIONAL AIRPORT Kft. 

Székhely: 4030 Debrecen, Repülőtéri út 12. 

Cégjegyzékszám: 09-09-005171 

A bejegyző bíróság megnevezése: Debreceni Törvényszék Cégbírósága 

Adószám: 11554235-2-09 

Központi e-mail cím: office@debrecenairport.com 

 
2. Az adatkezelés célja, jogalapja, módja, kezelt adatok köre és a tárolás időtartama: 

Az adatkezelés célja: nyereményjáték nyerteseinek értesítése. 

A kezelt adatok köre: e-mail cím, lakcím (postai úton való kézbesítés esetén) 

 

Az adatkezelés jogalapja: 

- a GDPR 6. cikk (1) bekezdése szerint az érintett hozzájárulása személyes adatainak 

kezeléséhez. 

- a Campus Fesztivál alkalmából szervezett  Nyereményjáték Szabályzata 

 

Az adatkezelés időtartama: a kiválasztás lezárultát követően törlésre  kerülnek a beküldött 

adatok. 

 

Az adatkezelés módja: elektronikus 

 

3. A személyes adatok forrása: érintett, a nyereményjátékban részt vevő játékos, aki a 

játékban való részvétel feltételeinek eleget tesz. 

 
4. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás: Az adatkezelő nem vesz igénybe 

adatfeldolgozót. 
 

Adattovábbítás címzettje(i): nincs 

 
 

5. Harmadik országba történő adattovábbítás: nincs 

 
6. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: Az Adatkezelő a szervezés 

lebonyolításában részt vevő marketing- és PR területen dolgozó munkavállalói. 

 
7. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás: 

Az adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága: Elektronikus tárolás, hozzáférés   
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korlátozása és jogosultságok az Információbiztonsági Szabályzat szerint. 

 

https://www.facebook.com/privacy/center/?entry_point=facebook_bookmarks 
 

 

8. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei: 

 

- tájékoztatáshoz való jog 

- hozzájárulás visszavonása, 

- adatok helyesbítése, törlése, 

- hozzáféréshez való jog 

- adatkezelés korlátozása 

- adathordozhatósághoz való jog 

 

Jogorvoslati lehetőségek 

Jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben az Adatkezelő döntésével nem ért egyet 

panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet a www.naih.hu 

honlapon található mindenkori elérhetőségeken. 

 
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5. 

Telefon: (+36-1) 391-1400 

Telefax: (+36-1) 391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 

Jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben az Adatkezelő döntésével nem ért egyet – annak 

közlésétől számított 30 napon belül – Ön az Adatkezelővel szemben közvetlenül is fordulhat 

jogorvoslatért az Adatkezelő székhelye szerinti vagy a lakóhelye illetve tartózkodási helye 

szerinti bírósághoz. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 

 

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: dpo@debrecenairport.com 

 

7. Releváns jogszabályok: 

 

- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes 

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 

adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 

(általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) 

- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény (Infotv.) 
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