A HERZ #mutimitherzelsz! KAMPÁNY ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA
A DOUPLA Kft. (a továbbiakban, mint „Lebonyolító”) az alábbi adatvédelmi szabályzatot teszi közzé a
2017. 04. 17. és 2017. 07. 31 napja között megrendezésre kerülő „Herz #mutimitherzelsz!”
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ahhoz
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kapcsolódóan.

A

reklámkampány szervezője: Pick Szeged Szalámigyár és Húsüzem Zrt. (székhelye: 6725 Szeged,
Szabadkai út 18., a továbbiakban: a „Szervező”)
A Lebonyolító adati és elérhetősége:
Cégnév: Doupla Kft.
Székhely: 1044 Budapest, Izzó u. 8/b.
Képviseli: Lőrincz Attila ügyvezető
A jelen szabályzattal érintett reklámkampány céljára létrehozott egyedi honlap: www.herz.hu/sefek.
A jelen szabályzattal érintett reklámkampány céljára létrehozott elektronikus levelezési cím:
herz@doupla.com
Adatvédelmi nyilvántartási szám: folyamatban
A www.herz.hu/sefek oldalon történő regisztrációval Ön elfogadja a jelen Adatvédelmi Szabályzat
feltételeit, ezért kérjük, hogy azt a regisztráció előtt alaposan olvassa át.
A Jelen Adatvédelmi Szabályzat 2017. 04. 17. napján lép hatályba. A Lebonyolító a szabályzatot jogosult
egyoldalúan módosítani, mely módosítást köteles a www.herz.hu/sefek honlapon közzétenni.

1. A www.herz.hu/sefek honlap használata
1.1. A www.herz.hu/sefek honlap előzetes regisztráció nélkül látogatható. Amennyiben Ön a
Reklámkampányba résztvevőként szeretne jelentkezni, a honlapon regisztrálnia kell a következő adatok
megadásával:
-

teljes viselt név
állandó lakcím
születés éve
tartózkodási hely vagy kézbesítési (amennyiben eltér az állandó lakcímtől)
e-mail cím
telefonszám.

1.2. A személyes adatok a Herz #mutimitherzelsz!” reklámkampány (a továbbiakban: „Reklámkampány”)
jelentkezőinek, majd kiválasztott résztvevőinek azonosítását, kapcsolattartást, az ingyenes
termékminták kiszállításának megszervezését valamint a nyereményjátékban való részvétel esetén a
nyertesek értesítését és beazonosítását szolgálják.

1.3. A termékminták kiszállítása során a kiválasztott Résztvevők teljes neve, a kézbesítési cím és a
telefonszám a fuvarozást végző Teherati 2006. Kft. cég (székhelye: 2241 Sülysáp, Haleszi dűlő 2377/2.)
részére átadásra kerül. A kiszállítást követően a fuvarozó cég a személy adatok kezelését haladéktalanul
megszünteti.
1.4. A ki nem választott Jelentkezők adatainak tárolását – az e-mail cím és teljes név kivételével –
Szervező haladéktalanul megszünteti azt követően, hogy a kiválasztott Résztvevőket értesítette.
2. A Jelentkezők és Résztvevők adatvédelmi hozzájáruló nyilatkozata
2.1. A Jelentkezők, majd a kiválasztott Résztvevők a Reklámkampányban és az ahhoz kapcsolódó
Nyereményjátékban való részvétellel önkéntes és kifejezett hozzájárulásukat adják, hogy az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve a kutatás és a
közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény
rendelkezéseinek megtartása mellett az 1.1. pontban felsorolt személyes adataikat a Doupla Kft. (1044
Budapest, Izzó u. 8/b.) a Reklámkampány és ahhoz kapcsolódó Nyereményjáték lebonyolítása, illetve
marketingtevékenysége céljából kezelje. Az adatok feldolgozását a Doupla Kft. szigorúan bizalmasan
végzi. A Jelentkező illetve a Résztvevő a Doupla Kft. postacímén (1372 Budapest PF/404) vagy e-mailben
(herz@doupla.com) bármikor kérhet az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást, kérheti adatai
helyesbítését, kiegészítését és indokolás nélkül megtilthatja adatai további kezelését.
2.2. A Lebonyolító a Reklámkampány egyes fázisai végén a Résztvevők által kitöltött kérdőívek
eredményeit – a kérdőívet kitöltő Részvevők beazonosíthatósága nélkül – átadja a Szervezőnek.
3. Személyes adatok továbbítása a Szervező felé
A regisztráció során megadott e-mail cím és az ahhoz tartozó teljes név a Szervező részére a
Reklámkampány lezárását követően átadásra kerül és bekerül a Szervező által kezelt közvetlen
megkeresést biztosító adatbázisba. A Jelentkezőket és a Résztvevőket a Szervező a jelen
Reklámkampány lezárását követően is megkeresheti elektronikus kereskedelmi ajánlatokkal. Az erre
vonatkozó hozzájárulást a Jelentkező a herz@doupla.com e-mail címen az adatkezelés módjáról
tájékoztatást kérhet, az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását visszavonhatja, adatainak módosítását
vagy végleges törlését kérheti.
4. Cookie (süti) használat a herz.hu/sefek honlapon
A www.herz.hu/sefek weboldal cookie-kat használ, azaz a látogatásokról nem személyhez köthető,
statisztikai célú adatokat gyűjt. A cookie-k hozzájárulnak az internetes felhasználói élmény
kényelmesebbé tételéhez. Egy weboldalról a számítógép merevlemezére megküldött, majd az adott
domain által onnan leolvasott információkat nevezzük „cookie”-nak (magyarul sütinek). A cookie-k olyan
kis információs fájlok, amelyek lehetővé teszik, hogy az adott weboldal a felhasználó böngészési
szokásairól adatokat rögzítsen. A cookie-k segítségével a weboldal személyre szabott szolgáltatásokat
nyújthat (pl. megjegyzi a bejelentkezési adatokat stb.). A legtöbb böngésző automatikusan fogadja a
cookie-kat. A Jelentkező és a Résztvevő a cookie-kat a böngészőjében kikapcsolhatja.

Lezárva: Budapest, 2017.04.19.

