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Campus Fesztivál 2021 –  

DEBRECEN INTERNATIONAL AIRPORT Kft. PANNON GUARD Zrt-

vel közös nyereményjátékának adatkezelési szabályzata 

 

A DEBRECEN INTERNATIONAL AIRPORT Kft. és a PANNON GUARD Zrt. „Játssz és nyerj 

standunknál a Campus Fesztiválon!” elnevezésű közös nyereményjátékkal kapcsolatban az alábbiak 

szerint tájékoztatják a nyereményjáték résztvevőit (a továbbiakban: Érintett / Játékos) a nyereményjáték 

során megvalósuló személyes adatok kezeléséről. 

A jelen adatkezelési szabályzatban az alábbi fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak: 

Szervezők / Adatkezelők:  

DEBRECEN INTERNATIONAL AIRPORT Kft., (székhely: 4030 Debrecen, Repülőtéri út 12. sz.) és 

a 

PANNON GUARD Zrt. (székhely: 4026 Debrecen, Hatvan utca 39. 2. em. 3.) 

Az Adatkezelők külső Adatfeldolgozót nem vesznek igénybe. 

Érintett / Játékos: aki a nyereményjáték időtartamában az Adatkezelők szervezésében megjelenő 

nyereményjátékban részt vesz.  

Hozzájáruló Nyilatkozat: a személyes adatot (név, e-mail cím) szolgáltató Érintett külön írásbeli 

engedély nélkül, a nyereményjátékban, illetve a regisztrációban történő részvétellel kifejezett 

hozzájárulását adja az adatkezeléshez. 

Az adatkezelési szabályzat által használt további fogalmak az információs önrendelkezési jogról és 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) fogalomrendszerével 

egyeznek meg. 

1) Adatkezelők az Érintettel kapcsolatos személyes adatokat a jelen adatkezelési szabályzat szerint, az 

Info tv., valamint a GDPR rendelet előírásainak megfelelően kezelik. 

2) A Hozzájáruló Nyilatkozat megadásával Érintett kifejezetten hozzájárul, hogy a megadott személyes 

adatait Adatkezelők a jelen adatkezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezeljék. 

3) Az adatkezelés jogalapja: az Érintettek hozzájárulása. 

4) Adatkezeléssel és -továbbítással érintett adatok köre: az Érintett által megadott személyes adatok 

(vezetéknév, keresztnév, e-mail cím) 

16 év alatti fiatalok jelentkezése esetén a Szervezők elkérik a törtvényes képviselők e-mail-címét is, 

amelyre értesítést küldenek a 16 év alatti kiskorú regisztrációjáról, és biztosítják a tiltakozás jogát. Ezt 

az e-mail-címet a 16. életév betöltése után töröljük. 

A Szervezők a jelen pontban felsorolt adatokat az érintett beazonosításához, a kapcsolattartáshoz 

használják. 
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Az Érintettek a jelentkezéssel kifejezetten és automatikusan hozzájárulásokat adják továbbá a marketing 

célú megkeresésekhez is (hírlevél/hírlevelek útján) az Adatkezelők részéről. Amennyiben az Érintett 

nem kíván hírlevelet kapni az első hírlevelet követően biztosítjuk a leiratkozás lehetőségét.  

5) Adatkezelők kötelesek biztosítani, hogy az adatokat az Adatkezelőkön, illetve azok belső 

munkatársain, az adatfeldolgozással megbízott személyeken kívül más ne ismerhesse meg, kivéve, ha 

jogszabály másként nem rendelkezik, vagy ahhoz az Érintett hozzájárul. 

Kivételt képeznek ez alól a nyertesek adatai, amelyeket Szervezők nyilvánosságra hozhatnak.  

6) Az adatkezelés kezdő időpontja az Érintett által a Hozzájáruló Nyilatkozat megadásának időpontja, 

időtartama pedig az adatkezelés céljának fennállása, azaz a kapcsolattartás céljának megfelelő 

időtartammal egyezik meg. Az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve, ha azt az 

Érintett kéri, a személyes adatok automatikusan törlésre kerülnek. 

7) Az Érintett jogosult tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, kérni személyes adatainak 

helyesbítését, illetve törlését. Érintett e jogait ingyenesen, az office@debrecenairport.com vagy az 

info@pannontransfer.eu e-mail címre küldött nyilatkozattal gyakorolhatja. Tájékoztatás kérése esetén, 

a DEBRECEN INTERNATIONAL AIRPORT Kft. Adatkezelő a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb 

30 (harminc) napon belül írásban válaszol. E tekintetben írásbeli közlésnek minősül az Érintett e-mail 

címére küldött válasz is. Az Érintettnek jogában áll bírósághoz fordulni a személyes adataival 

kapcsolatos jogainak megsértése esetén. 

Az Érintett az adatkezeléssel, annak megszüntetésével kapcsolatos bármilyen kérdéssel a Szervezőkhöz 

fordulhat az alábbi e-mail címen: office@debrecenairport.com, info@pannontransfer.eu illetve 

postacímen:  

DEBRECEN INTERNATIONAL AIRPORT Kft. 

4030 Debrecen, Repülőtéri út 12. sz. 

8) Szervezők a részükre megadott személyes adatokat nem ellenőrzik. A megadott adatok 

megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett személyes adatainak és e-

mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy azokról kizárólag ő vesz igénybe 

szolgáltatást.  

9) A nyerteseket a Szervezők a Campus Fesztivál utolsó napját (2021.07.26.) követő 5 munkanapon 

belül értesítik e-mailben. A nyerteseket sorsoló programmal kerülnek kiválasztásra. A nyeremények 

átvehetőek lesznek személyesen a Debreceni Nemzetközi Repülőtér területén, vagy szükség esetén 

postázásra kerülnek, a Nyereményjáték Szabályzatban részletezettek szerint. 

A nyereményjátékkal kapcsolatban további felvilágosítást a Szervezők a nyereményjáték helyszínén 

adnak. 

 

Debrecen, 2021. 07. 20. 
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