Nr.26.
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS FOLYAMATLEÍRÁS A „ROSSMANN WELLNESS” ELNEVEZÉSŰ
HŰSÉGPROGRAMMAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉSRŐL

A ROSSMANN Magyarország Kereskedelmi Kft. (a továbbiakban Társaság vagy Adatkezelő) az
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi
rendelet, a továbbiakban GDPR) előírásai szerint ezúton tájékoztatja Önt, jelen tájékoztatóval és
folyamatleírással az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről. A folyamatban való
részvétellel Ön, mint érintett a jelen folyamatleírás szerint válik az adatkezelés érintettjévé.
AZ ADATKEZELŐ PONTOS MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGEI:
Társaság neve:
Rövidített neve:
Székhelye:
Adószám:
Cégjegyzékszám:
Adatkezelő képviselője:
Adatvédelmi tisztviselő megbízás alapján:
Rózsa

ROSSMANN Magyarország Kereskedelmi Kft.
ROSSMANN Magyarország Kft.
2225 Üllő, Zsaróka út 8.
11149769
13-09-088090
Flórián László András ügyvezető
L Tender-Consulting Kft. képviseletében Bujáki

AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATÁNAK LEÍRÁSA:
2019. október 7-től a ROSSMANN Magyarország Kft. nyereményjátékot indít. A nyereményjáték
2019.12.31.-ig 24:00-ig tart.
A Résztvevők a Hűségprogram időtartama alatt a ROSSMANN bármely magyarországi üzletében
lebonyolított vásárlást követően a vásárlás végösszegéről olyan bizonylatot kapnak kézhez, amelyen
egy egyedi kódszám, az ún. AP-kód megtalálható. Ennek a kódnak az erre a célra létrehozott
regisztrációs felületre történő feltöltését követően tud a Résztvevő indulni a részvételi szabályzatban
megjelölt nyereményekért.
A Kódfeltöltést megelőzően a Résztvevőnek létre kell hoznia egy a ROSSMANN által üzemeltetett
elektronikus felületek igénybevételéhez szükséges, személyre szabott hozzáférési felületet,
(„ROSSMANN ID”), amellyel a Résztvevő az online felületre be tud jelentkezni. Az a Résztvevő, aki
a ROSSMANN+ Programba a ROSSMANN+ Program ÁSZF 3.1. bekezdése szerint online regisztrált,
az ott megadott e-mail címével és jelszavával az online felületre is be tud jelentkezni.
Azon Résztvevők, akik a ROSSMANN+ Programba nem online regisztráltak, ROSSMANN ID-jukat
az online felület „REGISZTRÁCIÓ” aloldalán, személyes adataiknak megadásával tudják létrehozni.
Az online felületen történő regisztráció keretében a Résztvevőnek az alábbi személyes adatait kell
önként megadnia a ROSSMANN ID létrehozásához:
(1)
teljes neve;
(2)
e-mail címe;
(3)
egyedi jelszava.
A Résztvevőknek a Regisztrációt követően a vásárlás végösszegéről kiállított bizonylaton található 9
(kilenc) karakterből álló kódszámot kell feltölteniük az online felületre az online felület „kódfeltöltés”
elnevezésű aloldalán. A Kódfeltöltés során a vásárlás végösszegéről kiállított bizonylat alsó részén
található 9 (kilenc) karakterből álló kódszám megfelelő helyen történő megadása mellett a
Résztvevőnek a lakcímét, illetve a ROSSMANN+ Kedvezménykártyájának számát is meg kell adnia,
majd a Kódfeltöltés véglegesítéséhez a Résztvevőnek a „Megismertem és elfogadom a Hűségprogram
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szabályzatát és adatkezelési tájékoztatóját és a szabályzatban foglaltakat tudomásul véve hozzájárulok
a személyes adataim kezeléséhez.” szövegű jelölőnégyzet bejelölésével és a „Kódfeltöltés” gombra
történő kattintással a részvételi szabályzatot és jelen adatkezelési tájékoztatót el kell fogadnia.
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:
a Hűségprogram lebonyolítása és a Nyeremények átadásának megvalósítása. Ennek részeként az
adatkezelés célja továbbá a Sorsolások eredményeinek nyilvánosságra hozatala, a nyertes
(tartaléknyertes) Résztvevőkkel történő kapcsolattartás, illetve a Nyeremények átadása és
igénybevétele. („Hűségprogrammal összefüggő célú adatkezelés”).
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:
a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása
KEZELT ADATOK KÖRE:

az online felületen történő regisztráció során megadott adatok: teljes név, e-mail cím, egyedi jelszó,
részvételi szabályzatban meghatározott vásárálst igazoló bizonylaton szereplő AP kód, lakcím,
ROSSMAN + kedvezménykártya száma
AZ ADATKEZELÉS SORÁN AZ ADAT AZ ALÁBBI HARMADIK SZEMÉLYEK RÉSZÉRE, A MEGJELÖLT
JOGALAPPAL KERÜL TOVÁBBÍTÁSRA:
A Társaság a személyes adatokat adatfeldolgozója részére és a nyertesek adatait továbbítja
nyereményeket biztosító társaságok részére.
Adatfeldolgozók:
Allison Advertising Kft. valamint az Allison Advertising Kft. alvállalkozója: a Be Social Kft.
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: nyertesek kiértesítése
Adattovábbítás címzettjei a nyereményeket biztosító társaságok:
TENESI Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft. valamint az autónyereményt biztosító Autókereskedés.
A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:
érintett hozzájárulásának visszavonásáig maximum a nyereményjáték lebonyolításáig
AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL TÉNYE:
az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.
A Hűségprogrammal kapcsolatos jogi igények érvényesítésével, azokkal szembeni védekezés
céljából végzett adatkezelés
Ha a Résztvevő a Hűségprogram során bármely Nyereményt megnyeri, úgy a Résztvevő által önként
megadott, illetve a Hűségprogramban való részvétel során keletkező személyes adatok kezelésének a
célja a Nyeremény hátteréül szolgáló ügylet megtörténtének és valamennyi, jogi szempontból jelentős
körülményének adatkezelő általi bizonyíthatósága,
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:
a Hűségprogram lebonyolításával összefüggő jogok gyakorlása, esetleges igények, követelések
Szervező általi érvényesítése, valamint a Szervezővel szemben a Hűségprogrammal összefüggésben
előterjesztett esetleges jogi igényekkel, követelésekkel szembeni védekezés, („Jogi igények
érvényesítésével kapcsolatos adatkezelés”).
KEZELT ADATOK KÖRE:
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az online felületen történő regisztráció során megadott adatok: teljes név, e-mail cím, egyedi jelszó,
részvételi szabályzatban meghatározott vásárálst igazoló bizonylaton szereplő AP kód, lakcím,
ROSSMAN + kedvezménykártya száma
A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:
A Jogi igények érvényesítésével kapcsolatos adatkezelés időtartama a Regisztrációtól számított, a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § (1) bekezdése szerinti öt (5) év, illetve az
egyes hatósági eljárások megindítására nyitva álló - külön jogszabályokban meghatározott - időtartam.
A nyertes Résztvevők vonatkozásában az adatkezelés időtartama az érintett Nyeremény
megnyerésétől, illetve, ha a Nyeremény átvételre került, úgy annak átadásától számított, a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § (1) bekezdése szerinti öt (5) év, illetve az egyes
hatósági eljárások megindítására nyitva álló - külön jogszabályokban meghatározott - határidő.
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:
A Jogi igények érvényesítésével kapcsolatos adatkezelés jogalapja - a Szervező jogi igények
érvényesítéséhez, ilyen igényekkel szembeni védekezés előterjesztéséhez, hatósági megkeresések
megválaszolásához, hatósági eljárásokban történő védekezés előterjesztéséhez fűződő jogos érdeke.
AZ ÉRINTETTI JOGGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK:
A Társaság tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az
alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:
 kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, azaz gyakorolhatja a GDPR 15. cikke
szerinti hozzáférési jogát,
 kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 kérheti személyes adatainak törlését amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték
vagy más módon kezelték;
b) ha Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek
nincs más jogalapja;
c) ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre,
d) amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes adatait Társaságunk jogellenesen kezelte;
e) a személyes adatok törlését kérheti, ha azt törvény kötelezően elrendeli,
 kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
 tiltakozhat az adatkezelés ellen
Kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be az Adatkezelőnek címzett, jelen tájékoztatóban feltüntetett
elérhetőségén. Amennyiben Ön azonban szóbeli tájékoztatást kér, úgy személyazonossága igazolását
követően a Társaság erre felhatalmazott munkatársa a tájékoztatást szóban is megadhatja, ha a
tájékoztatáshoz szükséges adatok részére rendelkezésére állnak. Minden más esetben az igényt
munkatársunk rögzíti és a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatjuk
Önt kérelmével kapcsolatosan. Ezt a határidőt maximum további két hónappal hosszabbíthatjuk meg,
ha a kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt indokolja, ellenben erről a
kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül, elektronikus úton tájékoztatjuk.
Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal
élhet. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatos panasszal Ön fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez.
Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, hogy ha előbb az adatkezelőhöz, esetünkben
tehát hozzánk fordult, de nem intézkedtünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadta el.
Javasoljuk ezért, hogy először Társaságunkkal vegye fel a kapcsolatot!

