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ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
 

 

Adatok kezelésének célja: 

1. A 18. EDUCATIO Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás rendezvényen fényképfelvételek készítése „GifyMata” 

készülékkel és azok elküldése az érintett által megadott e-mail címre. Az elektronikus levél tartalmazza a 

MOL Magyarország karrier illetve oktatási kapcsolatok oldalára vezető URL linket is. 

2. Nyereményjátékban való részvétel biztosítása a résztvevők Instagram oldalának megtekintésével, 

valamint a sorsolás lebonyolításával 

3. A játék nyerteseinél a nyeremény kiküldésének biztosítása,  

4. A nyertes(ek) nevének közzététele a  MOL Magyarország hivatalos Instagram oldalán 

5. A nyereményjátékot vagy a nyereményt érintő panaszügyek intézése 

 

Az adatkezelés jogalapja:  

1. Az érintett hozzájárulása  

2. Ráutaló magatartásával az érintett hozzájárulása  

3. Az érintett hozzájárulása  

4. Az érintett hozzájárulása  

5. Az adatkezelő jogos érdeke 

 

Adatkezelő(k) neve és székhelye: MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (székhely: 1117 Budapest, Október 

huszonharmadika u. 18.)  

Az Adatkezelő(k) kapcsolattartója/ kapcsolattartói: Erős M. Attila (aeros@mol.hu) 

Az Adatvédelmi tisztviselő(k) neve és elérhetősége: - 

Adatfeldolgozó(k) neve és székhelye: Art Group Marketing Kft., 1029 Budapest, Bulcsú Vezér utca 36. 

Az Adatfeldolgozó(k) kapcsolattartója/ kapcsolattartói: Zala Bernadett (bernadett.zala@art-group.hu) 

 

A kezelt személyes adatok köre:  

1. A 18. EDUCATIO Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon részt vevőkről készült fényképfelvételek és az 

általuk megadott e-mail címek. 

2. A résztvevők Instagram oldalán található feltöltött fénykép, valamint felhasználónév 

3. Felhasználónév, teljes név, lakcím 

4. Felhasználónév, a nyerés ténye, a nyeremény megnevezése 

5. Felhasználónév, teljes név, lakcím, a nyerés ténye, a nyeremény megnevezése 

 

Különleges személyes adat kezelése: - 

 

Az adatkezelés időtartama:  

1. A fotók és az e-mail címek azonnal törlődnek az adatbázisból a fényképezést követően. 

2. Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük az adatokat, de legfeljebb a sorsolás lebonyolítását 

követő 6 hónapig  

3. Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük az adatokat, de legfeljebb a nyeremény 

eredményes átadását követő 6 hónapig 

4. Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb 15 napig 

5. Az adatok megadásától számított 6 hónapig 
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Az adatkezelés folyamatának bemutatása:  

1. Adatkezelő megbízására Adatfeldolgozó biztosítja a technikai feltételeit annak, hogy a 18. EDUCATIO 

Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás rendezvényen fényképfelvételek készülhessenek „GifyMata” készülékkel és a 

fényképfelvételek elküldésre kerüljenek az érintett által megadott e-mail címre. 

Az Adatkezelő megbízásából eljáró Adatfeldolgozó a játék lebonyolítása keretében a személyes adatokon az alábbi 

műveleteket végzi: 

– A GifyMata automatán keresztül megadott személyes adatoknak (elektronikus levelezési cím) felvétele, rögzítése 

– Az adatok felhasználása az elkészült „.gif” kiterjesztésű kép(ek) Játékos által megadott e-mail címre, elektronikus 

formában történő megküldése céljából. 

Adatok átadása az Adatkezelő részére nem történik. Az elkészült képe(ek) sikeres elküldését követően az adatok 

azonnali és automatikus törlésére kerül sor. Adatfeldolgozó saját célból nem kezel adatokat. 

2. Az így fotót készítő résztvevőknek lehetősége nyílik a játékban részt venni, ha teljesülnek az egyéb részvételi 

feltételek.  Az aktivitás(ok)on való részvételét dokumentálandó Játékos saját arra alkalmas eszközével készített 

fotóját, vagy az Adatkezelő megbízásából a helyszínre telepített GifyMata automata által készített és Játékos e-

mail címére megküldött fotót #moleducatio megjelöléssel (hashtaggal) feltöltheti saját publikus Instagram 

oldalára. Ezzel a ráutaló magatartással hozzájárulását adja ahhoz, hogy a fent jelzett 2. adatkezelési cél 

terjedelmében személyes adatait Adatkezelő kezelje. Az Adatkezelő számára a #moleducatio hashtagre történő 

szűrréssel áll elő az a lista a felhasználónevekből, amelyből a sorsolás végrehajthatóvá válik. A Sorsolási Bizottság 

biztosítja a sorsolás játékszabályzatnak megfelelő lebonyolítását, illetve a jegyzőkönyvben rögzíti a sorsolás 

menetét, így különösen a sorsolás időpontját, a kisorsolt nyereményt, a nyertes Játékos(ok) nevét, illetőleg a 

tartaléknyertes nevét. 

3. A nyertesek listáját a sorolást követő 5 munkanapon belül az Adatkezelő saját hivatalos Instagram oldalán 

(www.Instagram.com/mol.magyarorszag) teszi közzé, illetve direkt üzentben is értesíti őket az Instagram felületén 

keresztül. A nyertesnek a nyereményért a megadott e-mail címen üzenetben kell jelentkeznie a kisorsolást 

követően 30 napon belül. Amennyiben a nyertes határidőben nem jelentkezik a nyereményért vagy sikertelen a 

kézbesítés, úgy a tartaléknyertes válik jogosulttá a nyereményre a játékszabályzatban foglaltak szerint. A 

nyeremény átvételéhez a nyertesnek meg kell adnia teljes nevét és lakcímét egy külön felületen, ahol hozzájárul 

külön nyilatkozattal ezen adatai kezeléséhez a nyeremény kipostázása érdekében. 

4. A nyertes az előző pontban említett nyilatkozatban hozzájárulhat ahhoz, hogy neve (Instagram felhasználóneve) 

a MOL Magyarország hivatalos Instagram oldalán közzétételre kerüljön a sorsolást követően. 

5. Érdekmérlegelési teszt: 

Játékosnak jogos érdeke fűződik személyes adatokhoz való jogának érvényesítéséhez, és ahhoz, hogy adatai 

ésszerű idő után törlésre kerüljenek. 

Adatkezelőnek jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a 2. és 3. pontban meghatározott adatokat megadásuktól 

számított 6 hónapig megőrizze, az érintett hozzájárulásának visszavonása esetén is a sorsolásból és a 

nyereményből eredő egyes panaszok hatékony orvoslása érdekében.  

Megállapítható, hogy az adatok 6 hónapig tartó további megőrzése arányos intézkedés, amely a határidő 

rövidségére való tekintettel nem korlátozza túlságosan az érintettek információs önrendelkezési jogát.  

 

Adattovábbítás megvalósulása: - 

Adatvédelmi nyilvántartási szám:  

 

Adatbiztonsági intézkedések:  

Az adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotörvény) és az adatkezelésre 

vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.  
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Az adatkezelő gondoskodik az adatok kockázattal arányos biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és 

szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotörvény, valamint az egyéb 

adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.  

Az adatokat kockázattal arányos intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, 

továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, 

továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Ennek keretében az 

adatkezelő az Ön személyes adatait jelszóval védett és/vagy titkosított adatbázisban tárolja. Az adatkezelő az 

adatokat a kockázattal arányos védelem keretében tűzfalakkal, antivírus programokkal, titkosító 

mechanizmusokkal, tartalomszűréssel és egyéb technikai- valamint folyamat-megoldásokkal védi. Az adatvédelmi 

incidenseket, folyamatosan monitorozza. 

Az adatkezelő gondoskodik az átadott, személyes adatok biztonságáról, és mindent megtesz azok 

megváltoztatásának, jogosulatlan hozzáférésének, nyilvánosságra hozatalának, törlésének, sérülésének és 

megsemmisülésének megakadályozása és felderítése érdekében.  

Az 1. pontban meghatározott adatok sérülésének veszélye minimális, mert elküldés után azonnal törlődnek, nem 

tárolódnak. 

A 2-5. pontban meghatározott adatok a MOL Nyrt. Tulajdonát képező számítógép(ek)en biztonságosan kerül 

tárolásra addig, amíg Az adatkezelés időtartama bekezdésben foglalt határidőknek megfelelően törlésre nem 

kerülnek. 

 

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai: 

Kérelmezheti az adatkezelőnél:  

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről (hozzáférést személyes adataihoz), 

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint 

c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. 

Ön az említett jogait a MOL Nyrt. vonatkozó adatkezelése tekintetében a 1117 Budapest, Budafoki út 79. postai 

címen vagy az aeros@mol.hu elektronikus levelezési címen Erős M. Attila felé előterjesztett kérelmében 

érvényesítheti.  

 

Tájékoztatáshoz való jog: 

Kérelmére a MOL Nyrt. tájékoztatást ad az Ön általa, bármelyik adatkezelő vagy megbízottja által kezelt, illetve az 

általuk vagy rendelkezésük szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az 

adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel 

összefüggő tevékenységéről, továbbá – az Ön személyes adatainak harmadik félhez történő továbbítása esetén – 

az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A MOL Nyrt. köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb 

idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az Ön kérelmére írásban megadni a 

tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.  

A tájékoztatást a MOL Nyrt. csak az Infotörvényben meghatározott esetekben tagadhatja meg. 

A tájékoztatás megtagadása esetén a MOL Nyrt. írásban közli Önnel, hogy a felvilágosítás megtagadására az 

Infotörvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az Ön a bírósági 

jogorvoslattal élhet, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: NAIH) 

fordulhat. 

A NAIH elérhetőségei, 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Tel: +36 1 391 1400 email: 

ugyfelszolgalat@naih.hu 

 

Helyesbítéshez való jog: 

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő 

rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti. Ezt az Adatkezelőtől Ön is kérheti. 

 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
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Törléshez, zároláshoz és megjelöléshez való jog: 

A személyes adatot törölni kell, ha 

a) kezelése jogellenes; 

b) az érintett – azt megalapozott tiltakozás alapján - kéri; 

c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem 

zárja ki; 

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; 

e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte. 

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló 

információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat 

kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy 

pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. 

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti az Adatkezelő, 

akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára 

való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 

Ha az Adatkezelő az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét 

követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy 

törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem 

elutasítása esetén Ön bírósági jogorvoslatot vehet igénybe, továbbá a Hatósághoz fordulhat. 

 

Tiltakozáshoz való jog: 

Az Infotörvény rendelkezéseivel összhangban Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,  ha a személyes 

adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az 

adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező 

adatkezelés esetén; 

A MOL Nyrt. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül 

megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

Ha a MOL Nyrt. az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további 

adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak 

alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban 

továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 

Ha az érintett a MOL Nyrt. döntésével nem ért egyet, illetve ha a MOL Nyrt. az említett határidőt elmulasztja, az 

érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. 

Ön jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett 

választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.  A 

bíróság a MOL Nyrt.-t a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására illetve törlésére, az 

automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának 

figyelembevételére kötelezheti. A bíróság elrendelheti ítéletének nyilvánosságra hozatalát oly módon, hogy a MOL 

Nyrt. vagy bármelyik adatkezelő és az általa elkövetett jogsértés beazonosítható legyen.  

Ön kérheti a jogellenes adatkezeléssel (ideértve az adatbiztonsági intézkedések elmulasztását is) összefüggésben 

felmerült kárának megtérítését a károkozásért felelős adatkezelőtől. Ha az adatkezelő az Ön adatainak jogellenes 

kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az Ön személyiségi jogát megsérti, Ön az 

adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az 

érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.  

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy 

súlyosan gondatlan magatartásából származott.  

 

Egyéb rendelkezések: - 


