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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 
 

„#JÁTÉK-PINCEAJTÓ” 
 

ÉS 
 

„Tíz helyes válasszal most egy REDY-VÁLOGATÁST nyerhet!” 
 

Pécsi Borozó – Villány természetesen, könnyedén! magazin 

promóciós játékok 

Cégnév: Tenkes Borvidékfejlesztő Nonprofit Kft. 
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Az adatkezelő neve és elérhetőségei: Tenkes Borvidékfejlesztő Nonprofit Kft.  

7800 Siklós, Felszabadulás utca 80. 

E-mail: szervezes@villanyiborvidek.hu 

Tel.: +36705098735 

A személyes adatok tervezett 

kezelésének célja és jogalapja: 

Az adatkezelés célja a Tenkes 
Borvidékfejlesztő Nonprofit Kft. által a 
Pécsi Borozó – Villány természetesen, 
könnyedén! magazin promóciós 
játékaiban való részvétel, nyertesek 
sorsolása, értesítése, számviteli 
kötelezettség teljesítése, nyeremény 
eljuttatása.  

Az adatkezelés jogalapja: 

- GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: 

szerződés előkészítése és teljesítése,  

továbbá a nyertes esetében a GDPR 6. 
cikk (1) bekezdés c) pontja alapján 
jogszabályi kötelezettség teljesítése 

Érintettek köre:  „#JÁTÉK-PINCEAJTÓ” 
ÉS 

„Tíz helyes válasszal most egy REDY-
VÁLOGATÁST nyerhet!” 

Pécsi Borozó – Villány természetesen, 

könnyedén! magazin promóciós játékban 

résztvevők 

A személyes adatok címzettjei: Tenkes Borvidékfejlesztő Nonprofit Kft. 

munkatársai, adatfeldolgozói. 

Adatfeldolgozó A nyereményjáték lebonyolítója: 

Tenkes Borvidékfejlesztő Nonprofit Kft.  

7800 Siklós, Felszabadulás utca 80. 

E-mail: szervezes@villanyiborvidek.hu 

Tel.: +36705098735 
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Tájékoztatás az érintetti jogokról  Az adat alanya (érintett) kérelmezheti az 

adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes 

adatokhoz való hozzáférést, azok 

helyesbítését, a jogszabályi 

kötelezettségben előírt adattárolási idő 

lejártát követően annak törlését vagy 

kezelésének korlátozását.  

Hova küldheti a személyes adatkezelési 

kérdéseit és kéréseit?  

Postai úton: 

Tenkes Borvidékfejlesztő Nonprofit Kft.  

7800 Siklós, Felszabadulás utca 80. 

E-mail: szervezes@villanyiborvidek.hu 

Tel.: +36705098735 

Az adatkezelés megtagadásával járó 

következmény: 

Az adatok megadásával a nyertesek 

adategyeztetés során közölt személyes 

adatait Adatkezelő/Szervező a 

nyeremény kézbesítéséhez elkéri. Ennek 

megtagadása esetén 

Adatkezelő/Szervező-nek nem áll 

módjában eljuttatni a nyertesekhez a 

nyereményt. 

Az érintett személyes adatok kategóriái:  e-mail cím, a nyertes neve, adóazonosító 

jele, telefonszáma, születési ideje, 

szállítási címe.  

 

A személyes adatok tárolásának 

tervezett időtartama, illetve 

időtartamának meghatározásának 

szempontjai: 

Az adatok a nyereményjáték lezárását 

követő 30 nap elteltével törlésre 

kerülnek, kivéve a nyereményjáték 

nyertesének adatai, melyek a Számviteli 

törvényben előírtak szerint a jogszabályi 

kötelezettségnek megfelelő ideig 

tárolhatók.  

 



Adatkezelési tájékoztató   Tenkes Borvidékfejlesztő Nonprofit Kft. 

4/4 

Panasztételi lehetőség:  Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság  

H-1125 Budapest,  

Szilágyi Erzsébet fasor 22/c  

Tel.: +36 (1) 391-1400  

ugyfelszolgalat@naih.hu  

 


