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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A NYEREMÉNYJÁTÉKHOZ 
( https://www.luxinternational.com/hu/adatvedelmi-feltetelek ) 

 
1. Az adatkezelő megnevezése  
Lux Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 
székhelye: 1145 Budapest, Jávor u 5/a 
képviseli: Tigyi Attila 
e-mail: info@luxhungaria.hu 
(a továbbiakban: az „Adatkezelő”) 
 
Amennyiben az Ön adatait kezelő munkatársunk nem a munkavállalónkként, hanem vállalkozás keretében 
látja el feladatát, úgy adatfeldolgozóként a mi utasításaink szerint a jelen tájékoztatóban foglaltaknak 
megfelelően jár el.  
 
2. Az adatok kezelése 

Adatkezelési cél Adatok köre Adatkezelési 
idő 

Adatkezelés jogalapja 

A. A nyereményjáték 
lefolytatása  
 
(A nyereményjáték 
célja a LUX 
népszerűsítése) 

név 
e-mail cím 
 

A nyeremény 
sikeres 
kézbesítéséig 
 

Hozzájárulás, amelyet a regisztrációval ad 
meg. A hozzájárulás bármikor 
visszavonható az Adatekezlőnek írt e-mail 
üzenet útján. A visszavonás nem érinti az 
azt megelőző adatkezelés jogszerűségét. 
[GDPR 9.cikk (2) a.) és 6. cikk (1) a.)] 

B. Nyeremény 
kézbesítése 

A nyertes neve, 
telefonszáma 
és lakcíme 

A nyeremény 
kézbesítéséig 

A nyeremény átadásáig a jogalap az Ön 
hozzájárulása, amelyet az adatok 
megadásával ad meg. A hozzájárulás 
bármikor visszavonható az Adatekezlőnek 
írt facebook,vagy e-mail üzenet útján. A 
visszavonás nem érinti az azt megelőző 
adatkezelés jogszerűségét. [GDPR 6. cikk (1) 
a.)] 

C. Adózási és 
adóbevallási 
kötelezettség 
teljesítése 

A nyertes neve, 
lakcíme 

8 évig A nyeremény átadását követően az adójogi 
és számviteli előírások1 miatt szükséges a 
megőrzés. [GDPR 6. cikk (1) c.)] 

A jelölő kör kipipálása esetén: 

D. Értékesítési célú 
megkeresések. 
Ezen belül:  

 A hozzájárulás 
visszavonásáig 

Hozzájárulás, amelyet a jelölő kör 
kipipálásával ad meg. A hozzájárulás 
bármikor visszavonható az Adatekezlőnek 
írt e-mail üzenet útján. A visszavonás nem 
érinti az azt megelőző adatkezelés 
jogszerűségét. [GDPR 9.cikk (2) a.) és 6. cikk 
(1) a.)] 

- hívott fél azonosítása 
és megszólítása 

név 

- kapcsolatfelvétel e-mail cím, 
telefonszám 

- illetékes értékesítő 
kiválasztása 

város/kerület 

 
  

                                                            
1 A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján „A könyvviteli elszámolást közvetlenül és 
közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező 
nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján 
visszakereshető módon megőrizni.” 
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3. Adatfeldolgozók és egyéb adatkezelők 
 A honlap tárhelyét a Versanus Kft. (székhely: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. 5. em. 56.) adatfeldolgozóként 

biztosítja; 
 A honlapot a GOWEB Kft. (6727 Szeged, Sirály utca 5.) adatfeldolgozóként szerkeszti; 
 A facebook (Facebook Ireland Ltd. (székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, 

Írország; adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/privacy/explanation ) egy tőlünk 
független, önálló adatkezelő; 

 A kézbesítést a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. ( székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 
2.; https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat) önálló adatkezelőként végzi 
 

4. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei 
2.A, 2.B és 2.D esetben: A hozzájárulás visszavonásán túl, Ön bármikor kérhet felvilágosítást (hozzáférést) 
személyes adatainak kezeléséről, kérheti adatainak helyesbítését, törlését, korlátozhatja azok kezelését, 
illetve kérheti a személyes adatok átadását.  
 
2.C esetben: Ön bármikor kérhet felvilágosítást (hozzáférést) személyes adatainak kezeléséről, kérheti 
adatainak helyesbítését, illetve korlátozhatja azok kezelését.  
Amennyiben úgy látja, hogy személyes adatainak kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 
előírásaival, panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), illetve 
bírósághoz is fordulhat.  
 
Jogaival az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken élhet. Kérjük tekintse meg részletes tájékoztatónkat a jogok 
és jogorvoslati lehetőségek tekintetében a https://www.luxinternational.com/hu/adatvedelmi-feltetelek 
oldalon. 
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