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Általános rendelkezések
Az Intersnack Magyarország Kft. székhelye: 1117 Budapest, Alíz u. 1. A/1.; cégjegyzékszám:
010978415; bejegyző bíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság; képviseli: Merkler Róbert
ügyvezető igazgató.
Az Intersnack Magyarország Kft., mint Adatkezelő, az általa üzemeltetett http://
www.intersnack.hu, http://www.chio.hu és www.nutline.hu
weboldalak és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalak (a továbbiakban:
„weboldal”) által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a felhasználó természetes
személyek („ügyfél”) valamennyi adatkezelése során a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési
Szabályzat és Tájékoztató alapján jár el. Az Ügyfél a weboldalra történő belépéssel és a
weboldal használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Adatvédelmi és
Adatkezelési szabályzat rendelkezéseit.
A szabályzat célja
Az Adatvédelmi és Adatkezelési szabályzat célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által
kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem és
adatkezelés alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését annak
érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása
megvalósuljon az érintettek személyes adatainak gépi feldolgozása, illetőleg kezelése során.
1. Értelmező rendelkezések
1.1. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének
célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket
meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
1.2. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet
vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése,
tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat
további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése,
valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat,
DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
1.3. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve,
azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy
szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre
vonatkozó következtetés.
1.4. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá
vonatkozó személyes adat- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
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1.5. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.
1.6. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése
alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.
1.7. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül
vagy közvetve - azonosítható természetes személy.
2. Az adatkezelő megnevezése
Szervezet neve: Intersnack Magyarország Kft.
Székhelye: 1117 Budapest, Alíz utca 1.
Cégjegyzékszám: 01-09-078415
Adószám: 10587160-2-44
Email: chio@chio.hu, nutline@intersnack.hu
3. Az adatok megismerésére jogosult természetes és jogi személyek, az adatfeldolgozó:
Az adatokat az Adatkezelő Alapszabályában és SZMSZ-ében meghatározott vezetősége,
illetve a vezetőség által külön erre felhatalmazott személyek jogosultak megismerni
Adatkezelő az adatokat nem teszik közzé, illetéktelen személyek számára nem adják ki.
3.1.
Az Intersnack Magyarország Kft. (székhely: 1117 Budapest, Alíz utca 1.; cégjegyzékszám:
01-09-078415; adószám: 10587160-2-44), mint adatkezelő (a továbbiakban: "Adatkezelő") a
Játékot a Facebook rajongói, vagy weboldalán esetleg más elektronikus közösségi médiában
oldalán bonyolítja le.
A Játék lebonyolításával és végrehajtásával összefüggő adatkezelési tevékenységet az
Adatkezelő megbízásából az Avantgarde Kommunikációs Tanácsadó Korlátolt
Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Tinódi utca 1-3. A. lház. 1. em. 14.;
cégjegyzékszám: 01-09-723548; adószám: 13204280-2-43.), mint adatfeldolgozó
(„Adatfeldolgozó”) látja el.
Tekintettel arra, hogy Játék a Facebook rajongói oldalon kerül lebonyolításra, így Facebook
Ireland Ltd. (székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) is
adatkezelőnek minősül, mint a Facebookon az Adatkezelő rajongói oldalának platformot
biztosító üzemeltető. Továbbá a Facebook Ireland Ltd. az Adatkezelő rajongói oldalát
meglátogató személyek számítógépén vagy más eszközén cookiekat helyez el az Adatkezelő
részére statisztikák készítése, valamint a Facebook hirdetési rendszerének javítása céljából. A
Facebook Ireland Ltd. adatkezelési tevekénységével összefüggő adatkezelési tájékoztatója az
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alábbi linken érhető el: https://www.facebook.com/privacy/explanation
A Játék során végzett adatkezelési tevékenység az Adatkezelő érdekében történik és a
Játékosok által megadott személyes adatokat az Adatkezelő illetve az Adatfeldolgozó gyűjti és
nem a Facebook Ireland Ltd.
4. Adatkezelés célja és jogalapja és időtartama
A Játékokban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Az adatkezelés
jogalapja a Játékos előzetes, hozzájárulásán alapszik.
Amennyiben a Játékos, a személyes adatainak megadásának napján még nem töltötte be 16.
életévét, úgy a Játékos személyes adatainak kezeléséhez a gyermek felett szülői felügyeletet
gyakorlónak kell megadnia vagy engedélyeznie.
Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz,
hogy az Adatkezelő, valamint az Adatfeldolgozó a Játékosok által megadott személyes
adatokat a Játék lebonyolítása érdekében kezeli.
A Játék lebonyolítása során az Adatkezelő vagy az Adatfeldolgozó a személyes adatokat az
alábbi célból kezeli:
- adminisztráció;
- kapcsolattartás;
- jogi kötelezettség teljesítése;
- nyeremények átadása;
- nyertes Játékos esetén az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó a nyertes nevét, valamint
az általa feltöltött képet a Facebook rajongói oldalán nyilvánosságra hozza.
Az Adatkezelő a Játékosok személyes adatait a Játék lebonyolítása során kezeli, majd az
adatkezelési cél megszűnését követően, de legkésőbb a Játék befejezésétől számított 5 év
elteltével, a Játékosok személyes adatait törli.
5. Személyes adatok
A Játékosok a Játék során a Facebook profiljuk alapján kerülnek azonosításra. Így a kezelt
személyes adatok köre: teljes név vagy a Facebookon a Játékos neve, valamint Facebook
profilképe.
A nyertes Játékosok alábbi személyes adatait kezeli az Adatkezelő: teljes név és a Facebookon
a Játékos neve, valamint Facebook profilképe, lakcíme, és egyéb a nyeremény átadásához
szükséges adata (e-mail cím, telefonszám).
6. A Játékos személyes adatkezeléssel összefüggő jogai
Tájékoztatáshoz való jog: Az Adatkezelő az Adatvédelmi Rendelet 15. cikke alapján a Játékos
kérelmére tájékoztatást ad arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e vagy
sem, valamint többek között az adatkezelés céljáról, a személyes adatok kategóriáiról, a
tárolás tervezett időtartalmáról, valamint a Játékos jogairól.
Helyesbítéshez való jog: A Játékos kérheti az Adatkezelőtől, hogy helyesbítse a rá vonatkozó
pontatlan személyes adatokat vagy kérje a hiányok kiegészítését.
Hozzájárulás visszavonása: Amennyiben a Játékos személyes adatainak a kezelése a Játékos
előzetes hozzájárulásán alapszik, úgy a Játékos jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor
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visszavonja. Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Játék időtartama alatt kéri,
úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból
kizárásra kerül.
7. Törléshez való jog
A Játékos kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatainak törlését, ha az alábbi indokok
valamelyike fennáll:
- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték
vagy más módon kezelték;
- a Játékos visszavonja a személyes adatkezeléshez megadott hozzájárulását és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja;
- a Játékos az Adatvédelmi Rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az
adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy a
Játékos a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
- a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte;
- a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban
előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
8. Korlátozáshoz való jog
A Játékos kérheti az Adatkezelőtől, hogy korlátozza személyes adatainak kezelését, különösen
az alábbi 4.6 pontban meghatározott esetekben.
A Játékos az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak a korlátozását az alábbi esetekben
kérheti:
- a Játékos vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a
személyes adatok pontosságát;
- az adatkezelés jogellenes, és a Játékos ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri
azok felhasználásának korlátozását;
- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés cél-jából,
de az Adatkezelő igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvé-nyesítéséhez
vagy védelméhez;
- a Játékos tiltakozott az adatkezelés ellen, mely esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos
indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Amennyiben a Játékos személyes adatainak kezelése korlátozás alá esik, úgy a személyes
adatok a tárolás kivételével csak a Játékos hozzájárulásával vagy a jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi
személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos
közérdekéből lehet kezelni.
9. Adathordozhatósághoz való jog
A Játékos az adathordozhatósághoz való jog keretében kérheti az Adatkezelőtől, hogy a
Játékos által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott és az általa kezelt és rá vonatkozó
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személyes adatokat bocsássa rendelkezésére vagy egy másik adatkezelő részére. Ezzel a
jogával a Játékos abban az esetben élhet, ha az adatkezelés automatizált módon történik.
Az adathordozhatósághoz való jog nem jelenti azt, hogy az Adatkezelő a Játékosra vonatkozó
személyes adatokat automatikusan törli, valamint nem érinti a kiadott, illetve jogosult részére
továbbított személyes adat további megőrzésének idejét.
10. Tiltakozáshoz való jog
A Játékos jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak kezelése ellene, amennyiben az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő
vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen
érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és
szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az
érintett gyermek.
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől
számított egy hónapon belül írásban tájékoztatja a Játékost a jogaival összefüggő kérelmével
kapcsolatban. Szükség esetén a határidő további két hónappal meghosszabbítható, figyelembe
véve a kérelem összetettségét, a kérelmek számát. A határidő meghosszabbításáról az
Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy
hónapon belül tájékoztatja a Játékost.
Amennyiben a Játékos elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség
szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha a Játékos azt másként kéri.
Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a Játékos kérelme nyomán, késedelem nélkül, de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Játékost az
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be
valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
A Játékos személyes adatai kezelésével kapcsolatban tájékoztatást, valamint jelen pontban
meghatározott jogait az alábbi elérhetőségek valamelyikén kezdeményezheti:
Levelezési cím: 1117 Budapest, Alíz utca 1.
E-mail: chio@chio.hu, nutline@intersnack.hu
11. Jogérvényesítési lehetőség
Minden Játékos jogosult arra, hogy panaszt tegyen az illetékes felügyeleti hatóságnál vagy az
illetékes bíróságnál, ha a Játékos megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése
megsérti az Adatvédelmi Rendelet vagy a személyes adatkezeléssel összefüggő egyéb
jogszabály rendelkezéseit.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál lehet élni:
Székhely:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Levelezési cím:
1530 Budapest, Pf. 5
Telefon:
+36-1-391-1400
Fax:
+36-1-391-1410
E-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap:
http://www.naih.hu
A Játékos jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat. Az adatvédelmi perek elbírálása
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a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
Hatályos: 2019.09.01. napjától
Cégszerű aláírás: __________________

