
 

 

Kiegészítő adatkezelési tájékoztató 
a Libri-Bookline Zrt. „Ajándékba küldöm” promóciójához 

 

 

 

A Libri-Bookline Zrt. (a továbbiakban: „Kihirdető”) 2019. november 1. és 30. között 
promóciós kampányt szervez, amelyben azok vehetnek részt, akik a kampány ideje 
alatt rendelnek terméket a bookline.hu weboldalon és az „Ajándékba küldöm” funkció 
használatával a termék ismerőseik részére ajándékként történő kiszállítását kérik (az 
„Ajándékba küldöm” funkciót a promóció ideje alatt használók a továbbiakban: 
„Felhasználók”). A Kihirdető a Felhasználók részére ajándékot biztosít, amelyet e-
mailben juttat el részükre. 
 
A Kihirdető fontosnak tartja a Felhasználók adatkezeléshez fűződő jogainak 
tiszteletben tartását és érvényre juttatását. A Kihirdető a Felhasználók 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 nyújt teljeskörű információt a promócióval kapcsolatos 

adatkezeléseket illetően. A kiegészítés célja, hogy az általános adatkezelési 

tájékoztatóban megfogalmazottakhoz képest a promóciós kampányhoz 

kapcsolódó adatkezelések egyedi jellemzőiről tájékoztassa a Felhasználókat. 

Az adatkezelés elveire, a Kihirdető által alkalmazott adatbiztonsági intézkedésekre, 

valamint a Felhasználók 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 

 

 

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


 

 

Melyek a promóció szempontjából lényeges adatkezelési kérdések? 

 

 

Adatkezelési 
tevékenység 
megnevezése: 

a Felhasználók részére ajándék küldése e-mailben 

 

a felhasználási határidő lejárta előtt emlékeztető e-mail küldése a 

Felhasználók részére az ajándék felhasználási határidejének 

közelgő lejártáról 

Adatkezelés célja: 

a Felhasználók részére ajándék küldése e-mailben: az 

„Ajándékba küldöm” funkció használatának előmozdítása, a 

Kihirdető népszerűségének növelése, illetve termékeinek 

népszerűsítése a Felhasználók körében 

 

a felhasználási határidő lejárta előtt emlékeztető e-mail küldése 

a Felhasználók részére az ajándék felhasználási határidejének 

közelgő lejártáról: a Felhasználók emlékeztetése az ajándék 

felhasználásának korlátozott időbeli lehetőségére  

Automatizált 
döntéshozatal ténye, 
az alkalmazott 
logika, adatkezelés 
jelentősége és 
következményei az 
érintettre nézve: 

a promóció során nem releváns 

Adatkezelés 
jogalapja: 

a Felhasználók részére ajándék küldése e-mailben: a Kihirdető 

jogos érdeke 

 

a felhasználási határidő lejárta előtt emlékeztető e-mail küldése 

a Felhasználók részére az ajándék felhasználási határidejének 

közelgő lejártáról: a Kihirdető jogos érdeke 

Adatkezelés 
jogalapjának 
megnevezése: 

a Felhasználók részére ajándék küldése e-mailben: GDPR 6. 

cikk (1) bekezdés f) pont 

 

a felhasználási határidő lejárta előtt emlékeztető e-mail küldése 

a Felhasználók részére az ajándék felhasználási határidejének 

közelgő lejártáról: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) 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 Felhasználók részére ajándék küldése e-mailben: név, e-mail 

cím 

 

a felhasználási határidő lejárta előtt emlékeztető e-mail 
küldése a Felhasználók részére az ajándék felhasználási 
határidejének közelgő lejártáról: név, e-mail cím 

Az adatkezelés 
időtartama: 

a Felhasználók részére ajándék küldése e-mailben: az ajándék 

elküldéséig 

 

a felhasználási határidő lejárta előtt emlékeztető e-mail küldése a 

Felhasználók részére az ajándék felhasználási határidejének 

közelgő lejártáról: az emlékeztető e-mail elküldéséig 

Adatok forrása: 

a Felhasználók részére ajándék küldése e-mailben: közvetlenül a 

Felhasználó által megadott adatokat használ fel a Kihirdető 

 

a felhasználási határidő lejárta előtt emlékeztető e-mail küldése 

a Felhasználók részére az ajándék felhasználási határidejének 

közelgő lejártáról: közvetlenül a Felhasználó által megadott 

adatokat használ fel a Kihirdető 

Adattovábbítás 
esetén a címzett 
neve, teljes címe: 

a promóció során nem történik adattovábbítás 

Az adattovábbítás 
jogalapja: 

nem releváns 

Érintettek köre: 

a Felhasználók részére ajándék küldése e-mailben: Felhasználó 

 

a felhasználási határidő lejárta előtt emlékeztető e-mail küldése 

a Felhasználók részére az ajándék felhasználási határidejének 

közelgő lejártáról: Felhasználó 

 

 
Jelen tájékoztató 2019. november 1-től visszavonásig, de legalább a 
promócióban küldött ajándék felhasználási határidejéig – 2020. január 15-ig - 
érvényes. 
 
 
Budapest, 2019. november 1. 
 
 
 
  
 


