ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ:
Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozók a „MOL Plugee karácsonyi fogyasztói promóció” elnevezésű
Nyereményjáték során kezelt adatokat a MOLJÁTÉK Online Program Adatvédelmi Tájékoztatója
alapján kezelik és dolgozzák fel.
Jelen Adatvédelmi Tájékoztató a MOLJÁTÉK Online Program Adatvédelmi Tájékoztatójának
kiegészítését képezi a „MOL Plugee karácsonyi fogyasztói promóció” elnevezésű Nyereményjátékra
vonatkozóan.
Az adatkezelés
megnevezése és célja

Az adatkezelés
jogalapja

A kezelt adatok köre és
azok forrása

Az adatkezelés
időtartama

Nyereményjáték
szervezése,
lebonyolítása,
nyeremények
kézbesítése a nyertes
Játékosok részére,
kapcsolattartás

A Játékos
hozzájárulása (GDPR
6. cikk (1) a) pontja)

MOLJÁTÉK Online
Programon túl kezelt
adatok köre:

Nyereményjáték
lebonyolításának
időtartama.

Panaszok kezelése

Az adatkezelőre
vonatkozó jogi
kötelezettség
teljesítése (GDPR 6.
cikk (1) c) pontja)

A Játékos az adatait a
játékhoz kapcsolódó
honlapon kifejezett
hozzájárulásával adja
meg, mely
hozzájárulás
visszavonható.

A jogi kötelezettséget
a fogyasztóvédelemről
szóló
1997. évi CLV. törvény
17/A. § a írja elő.

Jogi igényérvényesítés

GDPR 6. cikk (1) f)
pontja (az adatkezelés
adatkezelő jogos
érdekeinek
érvényesítéséhez
szükséges).
A jogos érdek:
jogérvényesítés
adatkezelő részéről, és
a játékos által
eshetőlegesen
kezdeményezett
jogvitában vagy
hatósági eljárásban
történő sikeres
védekezés. Az
érdekmérlegelési
tesztet adatkezelő
kérésre rendelkezésre
bocsátja.

1.
2.

telefonszám
postázási cím
(nyertes
játékosok
esetén)

Írásbeli panasz esetén:
1. név
2. email cím
3. panasz tárgya
és tartalma
4. panasz
azonosítószáma
Szóbeli panasz esetén:
1. név
2. email cím
3. panasz tárgya
és tartalma
4. panasz
azonosítószáma
Előző adatkezelési céloknál
feltüntetett valamennyi
adat.

Adatkezelő a
fogyasztóvédelem
ről szóló
1997. évi CLV.
törvény 17/A. §
(7) alapján a
panaszról felvett
jegyzőkönyvet és
a válasz másolati
példányát három
évig köteles
megőrizni, és azt
az ellenőrző
hatóságoknak
kérésükre
bemutatni
Az eljárás
lefolytatásához
szükséges
időtartam, vagy a
nyereményjáték
lezárultát követő
5 év. Bármelyik fél
ennyi ideig
érvényesíthet
polgári jogi igényt
az adatkezelőkkel
szemben a Ptk.
6:22. § alapján.

Adattovábbítás
címzettje

Adatfeldolgozó és adatfeldolgozási
tevékenység

Createam Reklámügynökég Kft.
(székhely: 1026 Budapest, Harangvirág
utca 5.), nyereményjáték szervezése,
lebonyolítása, játékosokkal történő
kapcsolattartás
Proworx Digital Kft. (székhely: 1026
Budapest, Harangvirág utca 5.) és
Calvus Communications Kft. (székhely:
1134 Budapest, Róbert Károly krt. 41.
III/13.) nyereményjátékhoz kapcsolódó
weboldal fejlesztése, technikai háttér
biztosítása
GLS (2351 Alsónémedi, Európa utca 2.)
az adatfeldolgozás célja: a nyeremények
kiszállításának biztosítása
Pandant Távfelügyeleti és Mérőellenőrző Szolgáltató Kft. (1045
Budapest, Istvántelki út 8.)
nyereményjáték során beérkező
panaszok kezelése.

Pandant Távfelügyeleti és Mérőellenőrző Szolgáltató Kft. (1045
Budapest, Istvántelki út 8.)
nyereményjáték során beérkező
panaszok kezelése.

Nyertes Játékosok
nevének közzététele

Nyertes Játékosról
készült videó, fotó
közzététele adatkezelő
honlapján, közösségi
oldalán, belső
intranetes felületén.

A GDPR 6. cikk (1)
bekezdés f) pontja
alapján az adatkezelő
jogos érdeke.
Az Adatkezelők jogos
érdeküknek tekintik,
hogy a
Nyereményjáték
eredményét a
Játékszabályzat
szerint, a sorsolást
követően
nyilvánosságra hozzák.
A
nyilvánosságrahozatal
során a nyertes
Játékos nevét (a
vezetéknevet,
valamint a
keresztnevet) jelenítik
meg a
nyereményjáték
weboldalán, illetve
social media oldalain.
A GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) pontja
alapján az érintett
hozzájárulása, mely
kifejezett és
önkéntes, nyertes
játékos a
hozzájárulást külön
nyilatkozaton adja
meg.

1.

Név

Az Adatkezelő a
nyertes játékosok
adatait a
nyereményjáték
lezárultától
számított 60
napig őrzi meg
jelen célból.

Weboldal:
plugee.moljatek.hu
Facebook Inc.
www.facebook.com/
mol.magyarorszag
Instagram Inc.
www.instagram.com/
mol.magyarorszag

NEO Interactive Kft.
(1118 Budapest, Gombocz Zoltán u.9.)
nyertesek publikálása a social media
felületeken.
Createam Reklámügynökség Kft.
(székhely: 1026 Budapest, Harangvirág
utca 5.) nyertesek publikálása a játék
weboldalán.

Itt kerülnek
feltüntetésre a
nyereményjáték
nyerteseinek nevei.

1.
2.

3.

Név
Játékosról
készült fotó
(Képmás)
Interjú (kép és
hang)

Adatok forrása: az
érintettől felvett.

Az Adatkezelő a
nyertes játékosok
adatait a
nyereményjáték
lezárultától
számított 60
napig őrzi meg
jelen célból.

Játék weboldala:
moljatek.hu
MOL belső intranet:
MOL/e-panorama
(kizárólag MOL belső
hálózatról elérhető)

NEO Interactive Kft.
(1118 Budapest, Gombocz Zoltán u.9.)
nyertesek publikálása a social media
felületeken.

Facebook Inc.
www.facebook.com/
mol.magyarorszag
Instagram Inc.
www.instagram.com/
mol.magyarorszag
Itt lesznek láthatóak a
nyereményjáték
kapcsán készült fotók.

Nyeremény átadásának
dokumentálása,
számviteli kötelezettség
teljesítése

Az adatkezelőre
vonatkozó jogi
kötelezettség
teljesítése (GDPR 6.
cikk (1) c) pontja)
A jogi kötelezettség
alapja a számvitelről
szóló 2000. évi C. tv.
168.-169.§-a.

Kezelt adatok köre:
1. név
2. email cím
3. telefonszám
(amennyiben
megadásra
került)
4. nyertes címe

A nyeremény
kézbesítését
követő 8 év.

Createam Reklámügynökség Kft.
(székhely: 1026 Budapest, Harangvirág
utca 5.)

Adatkezelő neve, székhelye, telefonszáma, weboldala és e-mail címe:
Adatkezelő MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1117
Budapest, Október huszonharmadika utca 18., telefonszám: +36-1-886-5000, weboldal: www.mol.hu,
e-mail cím: dpo@mol.hu).

Az Adatkezelőre vonatkozó adatok, az adatkezelésre vonatkozó folyamatok, valamint a Játékost
adatkezelése kapcsán megillető jogok a MOLJÁTÉK Online Program Adatvédelmi
Tájékoztatójában találhatóak.

A MOLJÁTÉK Online Program Adatvédelmi Tájékoztatójában nem szereplő, azon felüli, kizárólag a
jelen Nyereményjátékra vonatkozó Adatkezelésre vonatkozó adatok:
További Adatkezelők:
Adatkezelő II.: Facebook Inc. 1 Hacker Way (aka 1601 Willow Road) Menlo Park, California, U.S.,
weboldal: www.facebook.com
Adatkezelő III.: Instagram Inc., 181 South Park Street Suite 2 San Francisco, CA 94107 United States
weboldal: www.instagram.com
Adatkezelő II. és Adatkezelő III. önálló adatkezelőnek minősülnek, melynek keretében az adatkezelés
célját és kereteit önállóan határozzák meg, az adatkezelésért önálló felelősséggel tartoznak.
Adatkezelési folyamataikra vonatkozóan külön adatkezelési szabályzattal, tájékoztatóval
rendelkeznek, mely az alábbi oldalon érhető el:
Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Instagram: https://www.facebook.com/help/instagram/519522125107875
Az Adatkezelő(k) kapcsolattartója/ kapcsolattartói:
Adatkezelő I: MOL Nyrt. (székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18., telefonszám:
+36-1-886-5000, weboldal: www.mol.hu, e-mail cím: ugyfelszolgalat@mol.hu)
Adatkezelő II: Facebook Inc. 1 Hacker Way (aka 1601 Willow Road) Menlo Park, California, U.S.,
weboldal: www.facebook.com
Adatkezelő III.: Instagram Inc., 181 South Park Street Suite 2 San Francisco, CA 94107 United States
weboldal: www.instagram.com
Az Adatkezelő(k) kapcsolattartója/ kapcsolattartói:
Adatkezelő I: Pásku Enikő, MOL Magyarország – Kiskereskedelem, Marketing e-mail cím:
enpasku@mol.hu, telefonszám: +36 30 154 2692
Adatkezelő II: Facebook Inc. – www.facebook.com
Adatkezelő III: Instagram Inc. - www.instagram.com
Az Adatkezelőnél az Adatvédelmi tisztviselő(k) neve és elérhetősége: dpo@mol.hu
Adatkezelő I: dpo@mol.hu
Adatkezelő II: Facebook Inc. – www.facebook.com
Adatkezelő III: Instagram Inc. - www.instagram.com
Az Adatkezelőnél adatokhoz való hozzáférésre jogosultak (adatkezelési célonként):
Adatkezelő I-II: MOL Nyrt. - Kiskereskedelem üzletágának munkatársai
Adatkezelő III: Facebook Inc. – az adott szolgáltatás kapcsán támogatást nyújtó munkatársak
Adatkezelő IV: Instagram Inc. - az adott szolgáltatás kapcsán támogatást nyújtó munkatársak
Adatfeldolgozó(k), valamint egyéb adatkezelő címzett(ek) neve, székhelye, telefonszáma, weboldala
és e-mail címe:

Createam Reklámügynökség Kft. (székhely: 1026 Budapest, Harangvirág utca 5., telefonszám:
0612076559, www.moljatek.hu),
Proworx Digital Kft. (székhely: 1026 Budapest, Harangvirág utca 5.),
Calvus Communications Kft. (székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 41. III/13.)
NEO Interactive Kft. (székhely: 1118 Budapest, Gombocz Zoltán u.9.)
Pandant Távfelügyeleti és Mérő-ellenőrző Szolgáltató Kft. (1045 Budapest, Istvántelki út 8.)
GLS (2351 Alsónémedi, Európa utca 2.)
Az Adatfeldolgozó(k), valamint egyéb adatkezelő címzett(ek) kapcsolattartója/ kapcsolattartói:
Createam Reklámügynökség Kft. – Kazi-Szabó Krisztina – kazi-szabo.krisztina@createam.hu
Proworx Digital Kft. – Schwarz Kitti – schwarz.kitti@proworx.hu
Calvus Communications Kft. – Bartha Dániel – daniel.bartha@calv.us
NEO Interactive Kft.– Sztéhlik Réka <sztehlik.reka@neointeractive.hu>
Pandant Távfelügyeleti és Mérő-ellenőrző Szolgáltató Kft. – info@pandant.hu
GLS (2351 Alsónémedi, Európa utca 2.) – info@gls.hu
Az Adatfeldolgozó Adatvédelmi tisztviselő(k) neve és elérhetősége:
Az Adatfeldolgozónál az adatokhoz való hozzáférésre jogosultak:
Createam Reklámügynökség Kft. – Kazi-Szabó Krisztina – kazi-szabo.krisztina@createam.hu, Zámbori
Réka – zambori.reka@createam.hu
Proworx Digital Kft. – Schwarz Kitti – schwarz.kitti@proworx.hu
Calvus Communications Kft. – Bartha Dániel – daniel.bartha@calv.us
NEO Interactive Kft.– Sztéhlik Réka <sztehlik.reka@neointeractive.hu>
Pandant Távfelügyeleti és Mérő-ellenőrző Szolgáltató Kft. info@pandant.hu
GLS (2351 Alsónémedi, Európa utca 2.) – info@gls.hu
Különleges személyes adat(ok) kezelése a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott célból:
Az adatkezelés folyamatának bemutatása:
A MOLJÁTÉK Online Program keretében megrendezésre kerülő Nyereményjátékban azon Játékosok
tudnak részt venni, akik a rendelkeznek MOLJÁTÉK Online Program regisztrációval és elfogadják a
mindenkori aktuális nyereményjáték Játékszabályzatát és Adatvédelmi Tájékoztatóját.

A nyertes Játékosnak a napi nyeremények eljuttatásához meg kell adnia címét (Adatmegerősítés),
melyre a nyereményét Szervező el tudja juttatni.
Adatmegerősítésre a MOLJÁTÉK Online Programba történt bejelentkezés után a „Profilom”-on
belül a „Feltöltött bizonylataim” résznél van lehetőség irányítószám, település, utca, házszám,
emelet/ajtó és telefonszám megadásával.
A nyereményjátékban az a vásárló vehet részt, aki a promóció időtartama alatt legalább 1.000 Ft
értékben tölti gépkocsiját a Játékszabályzatban megjelölt MOL Plugee kutak egyikénél és számlán
szereplő szám megadásával pályázik a nyereményjáték weboldalán (plugee.moljatek.hu).

1. Játékos a játékban a Nyereményjátékra vonatkozó külön játékszabályzat és adatvédelmi
tájékoztató elfogadásával tud részt venni.
2. A nyertes játékosok külön kifejezett hozzájáruló nyilatkozata alapján nevüket és fotójukat, róluk
készült videót az Adatkezelők megjeleníthetik, publikálhatják honlapjukon, közösségi média
felületein, nyomtatott és elektronikus reklámanyagaiban, belső intranetén.
3. A nyeremények dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése okán az ezen célból szükséges
adatok kerülnek tárolásra.
4. A nyereményjáték kapcsán érkező panaszok kezelése vonatkozásában Adatkezelő az adatokat a
fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. §-a alapján kezeli.
5. A nyereményjátékot érintő esetleges jogviták kapcsán Adatkezelő az adatokat jogi
igényérvényesítés céljából jogos érdek alapján kezeli az eljárás elfolytatásához szükséges
időtartamig, vagy a nyereményjáték lezárultát követő 5 évig.
Nyertesek megállapítása és értesítése: a nyertes pályázatok esetében az Adatkezelő a gépkocsi
töltéshez kapcsolódó számviteli bizonylat számát ellenőrzi. A nyertesek neve kikerül a játék
weboldalára, valamint a rendszer a regisztrációkor megadott email címen értesítést küld a nyerés
tényéről és tájékoztatást a nyeremény átvételének módjáról.
Nyeremények átadása: a heti nyeremények és heti díjak esetében a nyertes számára a díját
futárszolgálattal juttatjuk el, melyhez kapcsolódóan a nyertes nevét, email címét, telefonszámát és
postai címét kezeljük, míg a fődíj nyertes személyesen veheti át nyereményét, melyhez kapcsolódóan
a nyertes nevét, telefonszámát és email címét kezeljük.

További információk, melyek az adatkezelésre vonatkoznak az MOLJÁTÉK Online Program
Adatvédelmi Tájékoztatójában találhatóak.

