
 

 

Kiegészítő adatkezelési szabályzat 

 

A Libri-Bookline Zrt. ”elsőmondat” promóciójához 

 

 

A Libri-Bookline Zrt. (a továbbiakban: „Kihirdető”) fontosnak tartja a 2018. évi karácsonyi 

promóciójában (a részletes játékszabályok a https://bookline.hu/elsomondat oldalon érhetők el) 

részt vevők személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogának tiszteletben tartását és érvényre 

juttatását. A Kihirdető a promócióban részt vevők és más érintettek személyes adatainak kezelése 

során az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 

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 

[„GDPR”]), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény, valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések alapján jár el.  

 

A jelen tájékoztató a Kihirdető általános adatkezelési tájékoztatójában foglaltakkal együtt ad teljes 

körű tájékoztatást a promócióval kapcsolatos adatkezeléseket illetően. A kiegészítés célja, hogy az 

általános tájékoztatóban megfogalmazottakhoz képest a promóciós kampányhoz kapcsolódó 

adatkezelések egyedi jellemzőiről tájékoztassa az érintett személyeket. Az adatkezelés elveire, a 

Kihirdető által alkalmazott adatbiztonsági intézkedésekre, valamint a promócióban részt vevők és 

más érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogosultságaira vonatkozó további információk az általános 

adatkezelési tájékoztatóban találhatók. 

 

 

Ki az adatkezelő? 

 

Neve: Libri-Bookline Zrt. 

Székhelye: 1066 Budapest, Nyugati tér 1.  

Cégjegyzékszáma: 01-10-044841  

Adószáma: 12921360-2-42  

Statisztikai számjele: 12921360-4761-114-01 

Az adatvédelmi tisztviselő neve, e-mail címe: Kerubiel Kft.; dpo@libribookline.hu 

 

 

Melyek a promóció szempontjából lényeges adatkezelési kérdések? 

 

 

Adatkezelési 

tevékenység 

megnevezése: 

a játékra jelentkezők adatainak rögzítése (új regisztrálók esetében) 

 

a játékra jelentkezők adatainak felhasználása a sorsolás során 

 

a nyertesek adatainak közzététele a www.bookline.hu/nyertesek 

oldalon 

https://bookline.hu/elsomondat
https://bookline.hu/news/news.action?id=2276
mailto:dpo@libribookline.hu


 

 

 

közvetlen kapcsolatfelvétel a nyertesekkel 

 

a címzett adatainak továbbítása a Magyar Posta Zrt. részére 

Adatkezelés célja: 

a játékra jelentkezők adatainak rögzítése: a játékban való résztvételi 

jogosultság, illetve a résztvételi feltételek teljesítésének ellenőrzése 

 

a játékra jelentkezők adatainak felhasználása a sorsolás során: a 

sorsolás szabályszerű lebonyolítása a játékszabályzatnak megfelelő 

rendszerességgel 

 

a nyertesek adatainak közzététele a www.bookline.hu/nyertesek 

oldalon: a nyertesek közvetett értesítése 

 

közvetlen kapcsolatfelvétel a nyertesekkel: a nyertesek közvetlen 

értesítése és a nyeremény átadásának, átvételének (személyesen, e-

mailben [online könyvvásárlási utalvány esetén] vagy postai úton) 

egyeztetése 

 

a címzett adatainak továbbítása a Magyar Posta Zrt. részére: a 

nyeremény eljuttatása a nyertesek részére  

Automatizált 

döntéshozatal ténye, az 

alkalmazott logika, 

adatkezelés jelentősége 

és következményei az 

érintettre nézve: 

a promóció során nem releváns 

Adatkezelés jogalapja: 

a játékra jelentkezők adatainak rögzítése: érintett hozzájárulása 

 

a játékra jelentkezők adatainak felhasználása a sorsolás során: 

érintett hozzájárulása 

 

a nyertesek adatainak közzététele a www.bookline.hu/nyertesek 

oldalon: érintett hozzájárulása 

 

közvetlen kapcsolatfelvétel a nyertesekkel: érintett hozzájárulása 



 

 

 

a címzett adatainak továbbítása a Magyar Posta Zrt. részére: érintett 

hozzájárulása1 

Adatkezelés jogalapjának 

megnevezése: 

a játékra jelentkezők adatainak rögzítése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) 

pont 

 

a játékra jelentkezők adatainak felhasználása a sorsolás során: GDPR 

6. cikk (1) bekezdés a) pont 

 

a nyertesek adatainak közzététele a www.bookline.hu/nyertesek 

oldalon: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont 

 

közvetlen kapcsolatfelvétel a nyertesekkel: GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

a) pont 

 

a címzett adatainak továbbítása a Magyar Posta Zrt. részére: GDPR 6. 

cikk (1) bekezdés a) pont 

Adatfeldolgozó neve, 

címe: 

a promóció során a Kihirdető nem veszi igénybe az általános 

adatkezelési tájékoztatóban felsoroltakon túl egyéb adatfeldolgozók 

szolgáltatásait 

Adatfeldolgozónak az 

adatkezeléssel 

összefüggő 

tevékenysége: 

nem releváns 

Az adatkezelő által kezelt 

személyes adatok köre: 

a játékra jelentkezők adatainak rögzítése: név, születési idő, nem, e-

mail cím 

 

a játékra jelentkezők adatainak felhasználása a sorsolás során: név, e-

mail cím 

 

a nyertesek adatainak közzététele a www.bookline.hu/nyertesek 

oldalon: név 

 

közvetlen kapcsolatfelvétel a nyertesekkel: név, e-mail cím 

 

a címzett adatainak továbbítása a Magyar Posta Zrt. részére: címzett 

(egyéb jogosult átvevő) neve, lakcíme, e-mail címe, telefonszáma 

                                                           
1
 Amennyiben a nyertes más személy címét adja meg a nyeremény postázása céljából, a címzett adatainak megadásával 

kijelenti és kötelezettséget vállal arra, hogy a címzettet tájékoztatta személyes adatainak fentiek szerinti kezeléséről és a 
címzett adatainak a Kihirdető részére történő átadásához megfelelő jogalappal (például a címzett kifejezett 
hozzájárulásával) rendelkezik. 



 

 

Az adatkezelés 

időtartama: 

a játékra jelentkezők adatainak rögzítése: a regisztrált felhasználói 

fiók törléséig 

 

a játékra jelentkezők adatainak felhasználása a sorsolás során: a 

sorsolás lebonyolításának időtartamáig 

 

a nyertesek adatainak közzététele a www.bookline.hu/nyertesek 

oldalon: egy évig 

 

közvetlen kapcsolatfelvétel a nyertesekkel: a nyeremény postai úton 

történő átadásáig vagy személyes átvételéig 

 

a címzett adatainak továbbítása a Magyar Posta Zrt. részére: az 

adattovábbítás megtörténtéig 

Adatok forrása: 

a játékra jelentkezők adatainak rögzítése: a Bookline.hu oldalon 

regisztráló és felhasználói fiókot létrehozók (az adatkezelésről 

részletes információk az általános adatkezelési tájékoztató 5.1. 

„Regisztráció és bejelentkezés” című fejezetében) 

 

a játékra jelentkezők adatainak felhasználása a sorsolás során: a 

játékszabályzat alapján a játékra jelentkezők 

 

a nyertesek adatainak közzététele a www.bookline.hu/nyertesek 

oldalon: a játékszabályzat alapján a játékra jelentkezők 

 

közvetlen kapcsolatfelvétel a nyertesekkel: a játékszabályzat alapján a 

játékra jelentkezők 

 

a címzett adatainak továbbítása a Magyar Posta Zrt. részére: a 

játékszabályzat alapján a játékra jelentkezők 

Adattovábbítás esetén a 

címzett neve, teljes 

címe: 

a promóció során a Magyar Posta Zrt.-n kívül más részére nem történik 

adattovábbítás 

Az adattovábbítás 

jogalapja: 
nem releváns 

Érintettek köre: 

a játékra jelentkezők adatainak rögzítése: a Bookline.hu oldalon 

regisztráló és felhasználói fiókot létrehozók (az adatkezelésről 

részletes információk az általános adatkezelési tájékoztató 5.1. 

„Regisztráció és bejelentkezés” című fejezetében) 

 

a játékra jelentkezők adatainak felhasználása a sorsolás során: a 



 

 

játékszabályzat alapján a játékra jelentkezők 

 

a nyertesek adatainak közzététele a www.bookline.hu/nyertesek 

oldalon: a játékszabályzat alapján a játékra jelentkezők 

 

közvetlen kapcsolatfelvétel a nyertesekkel: a játékszabályzat alapján a 

játékra jelentkezők 

 

a címzett adatainak továbbítása a Magyar Posta Zrt. részére: a 

játékszabályzat alapján a játékra jelentkezők, illetve az általuk 

megjelölt címzettek vagy a kézbesítési helyen a címzett helyett a 

nyeremény átvételére jogosultak 

 

 

 

Jelen tájékoztató 2018. november 1-től visszavonásig, de legalább a nyereményjáték időtartamáig 

(2018. december 10. 24:00 óráig) érvényes. 

 

 

Budapest, 2018. november 1. 

 


