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A jelen Adatvédelmi Tájékoztató („Tájékoztató”) vonatkozik a Telenor Magyarország Zrt. (székhely: 

2045 Törökbálint, Pannon út 1.; cégjegyzékszáma:13-10-040409, adószáma: 11107792-2- 44), mint 

Szervező (a továbbiakban: Szervező vagy Adatkezelő) által a „Szurkolói sálrekord” néven meghirdetett 

promóciójára (továbbiakban: Promóció). 

1.  A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezésekkel, 

így különösen az alábbi jogszabályok figyelembevételével történik: 

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

törvény (a továbbiakban: Infotv.); 

- az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelete a természetes 

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 

szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, azaz az Európai 

Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: GDPR). 

2.  Az adatkezelő a Szervező, azaz Telenor Magyarország Zrt. Ha kérdése, aggodalma vagy panasza 

merül fel a jelen Tájékoztató vagy személyes adatai általunk történő kezelésével kapcsolatban, 

forduljon a helyi adatvédelmi felelőshöz a következő elérhetőségeken: 

Adatvédelmi Tisztviselő 

Telenor Magyarország Zrt. 

Cím: 2045 Törökbálint, Pannon út 1. 

E-mail: adatvedelem@telenor.hu 

Telefonszám: +36 20 930 4000 

Megkeresésére a Szervező lehető leggyorsabban, de legkésőbb 30 napon belül válaszol. 

3.  Az adatkezelés célja: Promóció szervezése céljából történő adatkezelés, ennek keretében az 

érintett által megadott üzenet moderálása, megjelenítése. A tájékoztató 7. (ii) pontban 

rögzített személyes adatok kezelésének célja a sálak eljuttatása azon személyek részére, akik a 

részvételi szabályzatban foglalt feltéteknek megfelelnek 

4.  Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulása a jelen 

Tájékoztatóban meghatározott személyes adataik feldolgozásához és kezeléséhez a 

Promócióban való részvétel útján. Az adatszolgáltatás és a Promócióban történő részvétel 

önkéntes. 

5.  Az érintett külön és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben üzenete a moderálási 

szabályoknak megfelel, azt a Szervező a www.telenor.hu weboldalon, illetve annak aloldalán 

közzéteheti. A Szervező nem vállal felelősséget az érintett által megadott üzenet által okozott 

következményekért. 

6.  Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: az érintett nem vehet részt a 

Promócióban, illetve nem lehetséges a sál eljuttatása. 

7.  A kezelt személyes adatok köre: (i) Érintett e-mail címe., amihez köthetően becenév, város és 

üzenet adatai kerülnek kezelésre (ii) Név, cím és telefonszám: a sál eljuttatása és az ehhez 

kapcsolódó kapcsolattartás céljából kerül kezelésre. 

http://www.telenor.hu/
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8.  Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb 2021. 

augusztus 18. napjáig. 

9.  A Szervező személyes adatokat harmadik személyeknek csak az érintett előzetes és tájékozott 

hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező 

adattovábbításokra. A promóció során az alábbi adatkezelőnek kerül továbbításra a jelen 

tájékoztató 7. pontjában meghatározott adatok: 

- Moderálás céljából: 

Artificial Group Korlátolt Felelősségű Társaság 

székhely: 1053 Budapest, Veres Pálné utca 9. I. em. 2. 

cégjegyzékszám: 01-09-877464 

 - A sál eljuttatása céljából 

We Love Kreatív Reklámügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság 

székhely: 1036 Budapest, Lajos u. 118-120. 4. em. 8. 

cégjegyzékszám: 01-09-704139 

10.  Az adatkezelő az Infotv. 7. §-ának, valamint a GDPR 32. cikkének figyelembevételével az adatok 

biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor jelentős technikai és 

szervezeti biztonsági intézkedéseket vezetett be annak érdekében, hogy biztonságosan kezelje 

a személyes adatokat, illetve megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatokkal való 

visszaélést és az adatvesztést. 

11.  Az érintett jogosult arra, hogy a Szervező által kezelt személyes adatai tekintetében 

a) a személyes adatokhoz hozzáférjen; 

b) a személyes adatok helyesbítését kérje; 

c) a személyes adatok törlését kérje; 

d) a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje; 

e) tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen; 

f) a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, 

amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való 

jog); 

g) amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy 

hozzájárulását bármikor visszavonhatja. 

12. Az érintett a jogai gyakorlására vonatkozó kérelmét a megjelölt elérhetőségekre küldheti el, 

melyek a következők: e-mailben az adatvedelem@telenor.hu, vagy postai úton a 2045 

Törökbálint, Pannon út 1. címre, valamint előterjeszthető a kérelem telefonon, a 1220-as 

telefonszámon, vagy személyesen a Szervező ügyfélszolgálati és értékesítési pontjain. A 

Szervező Ügyfélszolgálati Pontjainak (és Értékesítési Partnereinek) elérhetőségei naprakészen 

megismerhetők a Szervező üzletkereső oldalán. 
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Az adatkezelésről évente egy alkalommal ingyenesen kérhető tájékoztatás. Főszabály szerint, 

amennyiben az érintett ugyanarra az adatkörre vonatkozóan újabb tájékoztatást kér az adott 

évben, úgy a Szervező jogosult költségtérítést kérni (500 Ft/hangfelvétel, 5 Ft/lap). A Szervező 

fenntartja a jogot a költségtérítés összegének és esedékességének az adott ügy egyedi 

körülményei alapján történő meghatározására. 

13.  A Szervező indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított 30 

napon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben a 

Szervező nem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől 

számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást az intézkedés elmaradásának okairól. 

Amennyiben Ön nem ért egyet a Szervező válaszával vagy intézkedésével, akkor jogorvoslati 

lehetőségek állnak rendelkezésére. A Szervező minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi 

helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes 

adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést 

igényel. Kérésre a Szervező tájékoztatást ad a címzettekről. 

14.  Az érintett bírósághoz fordulhat vagy panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóságnál (NAIH, székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; 

telefonszám: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). 

Az adatvédelmi jogokról részletes tájékoztatás a https://www.telenor.hu/jogi-

kozlemeny/adatvedelem weboldalon található 


