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EGYEDI ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

a „Mennyit bír egy szupermunkás? - A Nagy Haszonjármű Felmérés” Nyereményjátékhoz 

PORSCHE HUNGARIA KFT. 

Nagy örömünkre szolgál, hogy Ön részt vesz a „Mennyit bír egy szupermunkás? - A Nagy Haszonjármű 

Felmérés” Nyereményjátékunkban (továbbiakban mint Nyereményjáték)! Kiemelten fontosnak tartjuk az Ön 

személyes adatainak védelmét, ezért a jelen Egyedi Tájékoztatóban és az általános Adatvédelmi és Adatkezelési 

Tájékoztatónkban részletesen tájékoztatjuk az általunk folytatott adatkezelésről a Nyereményjáték 

vonatkozásában. A Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: Porsche Hungaria) a személyes adatok 

felhasználása és kezelése során szigorúan betartja a hatályos adatvédelmi rendelkezéseket. 

Ez az Egyedi Tájékoztató részletesen leírja a Nyereményjáték során történő adatkezelésünkről a tudnivalókat, a 

https://szupermunkas.addictia.hu/public/pdf/vwh_szupermunkasteszt_adatkezeles.pdf linken elérhető általános 

Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatónk pedig részletezi az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogait, választási 

lehetőségeit, valamint a Porsche Hungaria adatvédelemmel kapcsolatos kötelességeit és intézkedéseit, illetve az 

adatkezeléssel kapcsolatos kötelességeit és jogait. 

Amikor Ön regisztrál a Nyereményjátékba, tudomásul veszi és elfogadja, hogy bizonyos személyes adatait 

kezelni fogjuk a jelen Egyedi Tájékoztató szerint. 

I. Ki lesz az adatkezelő? 

Az adatkezelő a Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. (adatvédelmi nyilvántartási azonosító: 01527, továbbiakban: 

Adatkezelő). 

Elérhetőségeink a következők: 

Cím: 1139 Budapest, Fáy u. 27. 

e-mail cím: adatvedelem@porsche.hu 

Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője: Kovács Zoltán (e-mail cím: dpo@porsche.hu; telefon: +36 1 451 5254)  

II. Milyen adatokat gyűjtünk és kezelünk? 

A Nyereményjáték vonatkozásában az alábbi személyes adatokat gyűjtjük és kezeljük: 

 a Játékosok neve, e-mail címe, telefonszáma, 

 a Nyertes (illetve a tartalék Nyertes) neve, e-mail címe, telefonszáma, lakcíme, anyja neve, születési helye és 

ideje, adóazonosító jele, személyi igazolványának és gépjármű vezetői engedélyének száma, 

 a Nyertesről (illetve a tartalék Nyertesről) kép- és hangfelvételek, amelyek a Nyeremény átvételekor, a 

Nyeremény használata és használatának befejezésekor készülnek, videós interjú formájában.   

III. Milyen harmadik személynek adjuk át a személyes adatokat? 

A Porsche Hungaria nem továbbítja az Ön személyes adatait az Európai Unión kívüli országokba, valamint nem adja 

át a személyes adatokat harmadik személyeknek azok saját üzleti céljaira való felhasználásra (például, adatbányász 

vagy direkt marketing cégek). Ugyanakkor előfordulhat, hogy Porsche Hungaria-nak különböző okokból továbbítani 

kell az Ön meghatározott adatait különböző hatóságoknak vagy más adatkezelőknek, illetve adatfeldolgozóknak. 

IV.1. Hatóságoknak való átadás 

A Porsche Hungaria jogszabályi kötelezettség vagy hatósági megkeresés alapján köteles lehet bizonyos adatokat átadni 

az arra jogosult hatóságoknak (például, a rendőrségnek). Adatvédelmi incidens esetén, azaz amikor az általunk kezelt 

adatok véletlenül vagy jogellenesen megsemmisülnek, elvesznek, megváltoznak, jogosulatlanul közlik őket harmadik 

személlyel, vagy jogosulatlanul hozzáfér valaki, bizonyos adatoknak az adatvédelmi hatóság részére történő átadása 

válhat szükségessé.  

IV.2. Átadás adatfeldolgozóknak 

A Nyereményjáték lebonyolításához szükséges adatfeldolgozást a Lebonyolító, vagyis az ADDICT Interactive 

Marketing Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhelye: 1117 Budapest, Fehérvári út 84/A.) végzi el. 

https://szupermunkas.addictia.hu/public/pdf/vwh_szupermunkasteszt_adatkezeles.pdf
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A Nyereményjátékkal kapcsolatos esetleges jogviták rendezése érdekében az adatok a mindenkori jogi képviselőnk 

részére átadásra kerülnek. 

 

V. Milyen jogszabályi alapja és céljai vannak az adatkezelésünknek? 

 

V.1. A Nyereményjáték lebonyolításához kapcsolódó adatkezelések 

V.1.1. A Játékosoknak (különös tekintettel a Nyertesre és a tartalék Nyertesre) a Nyereményjáték során 

megadott adatait kezeljük. 

Az adatkezelés célja a Nyereményjáték lebonyolítása. 

Az adatok megőrzésének időtartama: amennyiben más jellegű, hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez Ön nem járult 

hozzá, a Játékosok adatait a Nyereményjáték befejezését, míg a Nyertes (illetve a tartalék Nyertes) adatait a Nyeremény 

használati idejének lejártát követő elévülési idő leteltéig tároljuk. 

V.1.2. Személyi jövedelemadó megállapítása, bevallása és befizetése 

Az adatkezelés célja a Nyeremény után fizetendő személyi jövedelemadóval összefüggő, a Szervezőt terhelő 

jogszabályi kötelezettségek teljesítése. 

Az adatok megőrzésének időtartama: mindenkori, jogszabályban előírt megőrzési idő. 

V.1.3. Panaszok kezelése 

Amennyiben a Nyertes (illetve a tartalék Nyertes) műszaki vevőszolgálatunkhoz fordul valamely panasszal, rögzítjük 

adatait (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, gépjármű adatai). Amennyiben az Assistance szolgáltatással kapcsolatos 

panasza van, a panaszt és adatait továbbítjuk a Magyar Autóklubnak. 

Az adatkezelés célja a panasz kezelése.  

Az adatok megőrzésének időtartama: a panasz kezeléséhez, illetve a panasszal kapcsolatosan keletkezett igényekből 

származó követelések elévülésének ideje. 

V.2. Porsche Hungaria érdekmérlegelés útján megállapított jogos érdekén alapuló adatkezelések 

Egyes esetekben az érintettek adatvédelemhez és személyes adataikhoz való joga és az adatkezelők jogos érdekei 

látszólag ütközhetnek. Ilyen esetekben az adatkezelők érdekmérlegelés útján juthatnak arra a következtetésre, hogy az 

adatkezelés a jogos érdekeik érvényesítése miatt szükséges. Ilyen esetben nem jogosult azonban az adatkezelő a jogos 

érdekén túlmenő vagy tömeges adatkezelésre. 

Az érdekmérlegelés útján megállapított jogos érdek sokféle lehet, az alábbiakban tájékoztatást adunk a leggyakrabban 

előforduló ilyen adatkezelésről. 

V.2.1. Bírság továbbszámlázása, hatósági megkeresés 

Amennyiben a Nyertes (illetve a tartalék Nyertes) a Nyeremény keretében használatra átvett gépkocsival szabálysértést 

követ el vagy egyéb, pótdíj szankcióval járó szabályszegést követ el (pl. jegyváltás nélkül parkol), a kiszabott bírságot, 

díjat vagy pótdíjat továbbszámlázzuk a Nyertes (illetve a tartalék Nyertes) felé. Ebben az esetben az ehhez szükséges, 

a Nyereményjáték során megadott adatait kezelni fogjuk. Ha pedig a gépjárművel olyan esemény történik, amely 

biztosítási káreseménynek minősülhet, úgy a kárbejelentőn megadott adatait kezelni valamint továbbítani fogjuk a 

biztosítónak. 

Az adatkezelés indoka a jogos követelés érvényesítése. 

Az adatok megőrzésének időtartama: az igényérvényesítéshez szükséges idő, illetve a követelés elévülésének 

időtartama (a kár bekövetkeztétől számított öt év), illetve a számlát és egyéb számviteli iratokat (az azokon szereplő 

adatokkal együtt) a mindenkori számviteli jogszabályok előírásainak megfelelően (jelenleg legfeljebb a 

számlakibocsátás üzleti évének utolsó napjától számított nyolcadik év végéig) kötelesek vagyunk megőrizni. 
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Amennyiben a Nyertes (illetve a tartalék Nyertes) gépjármű használatával összefüggésben hatósági eljárás indul, és a 

hatóság ezzel kapcsolatban keresi meg a Porsche Hungaria-t, akkor a hatóság által igényelt adatokat (jellemzően név, 

lakcím, születési hely és idő, anyja neve) a hatóságnak átadjuk.  

 

V.3. Kifejezett hozzájáruláson alapuló adatkezelések 

A Porsche Hungaria a Játékosok (különösen a Nyertes illetve a tartalék Nyertes) személyes adatait automatizált 

döntéshozatalhoz, illetve profilozáshoz, a Volkswagen Haszonjárművek márka népszerűsítéséhez, továbbá 

üzletszerzési céllal, így új termékajánlatok, akciók népszerűsítése, piackutatás, tesztvezetésre szóló felhívás céljából 

kezeli kizárólag abban a körben, amelyhez Ön az adatkezelési hozzájárulás 

(https://szupermunkas.addictia.hu/public/pdf/vwh_szupermunkasteszt_adatkezeles.pdf) kitöltése során hozzájárult. 

A fentieken belül az adatkezelés célja az, hogy a Porsche Hungaria 

a.) az ügyféllel vagy játékossal szemben fennálló, szerződésen vagy jogszabályon alapuló jogait gyakorolja, 

kötelezettségeit teljesítse; 

b.) az ügyfelek és érdeklődők tekintetében biztosítsa és ellenőrizze a minőségi szabványoknak megfelelő, magas 

színvonalú kiszolgálást (különös tekintettel a garanciális ügyintézésre, a visszahívási akciókra, az inkognitó 

tesztekre és a CRM-programra); 

c.) a tesztvezetők adatait a megkereső hatóság (különösen a közúti szabálysértési eljárásban eljáró hatóság) 

részére továbbítsa; 

d.) az érintettek vonatkozásában piackutatást és közvetlen üzletszerzést (direkt marketing) végezzen elektronikus 

úton és más módon, tájékoztatókat és hírleveleket küldjön részükre az általuk kiválasztott módon; 

e.) az érintettek Porsche Hungaria-nál már nyilvántartott adatait folyamatosan aktualizálja a későbbi 

kapcsolatfelvételek alkalmával; 

f.) az érintettekkel folyamatos kapcsolatot tartson; 

g.) a Nyereményjátékot lebonyolítsa; 

h.) tájékoztathassa a nyilvánosságot a Nyereményjáték sikeres lezárásáról és a Nyertesnek a Nyereménnyel 

kapcsolatos tapasztalatairól, élményeiről. 

Az adatok megőrzésének időtartama: az üzletszerzési céllal kért és gyűjtött adatokat az adatkezelési hozzájárulás 

visszavonásáig tároljuk, kivéve, amennyiben az alábbiakban ettől eltérő megőrzési idő szerepel. 

V.3.1. Automatizált döntéshozatal és profilozás 

A Porsche Hungaria az érintett kifejezett és előzetes hozzájárulása esetén az érintettről a Porsche Hungaria-nál 

rendelkezésre álló vagy más forrásból jogszerűen szerzett adatok alapján bizonyos célzott megkereséseket automatizált 

döntéshozatal útján és profilozás eredményeként küldhet. Az automatizált döntéshozatal előre meghatározott 

szempontok szerinti leválogatással történik, a korábbi adatok alapján meghatározható profilnak megfelelően. Ilyen 

adatok lehetnek többek között az érintett személyére (pl. nemére, életkorára, lakhelyére, foglalkozására, kedvteléseire) 

életkörülményeire (pl. családi állapotára és helyzetére, jövedelmi viszonyaira), felhasználási szokásaira vonatkozó 

adatok. A profilozás célja az érintett felhasználási szokásainak, preferenciáinak leginkább megfelelő ajánlatok 

kidolgozása. 

Az érintett bármikor további információt kérhet a profilozás módjáról, különösen a figyelembe vett adatokról, az 

azokból levont következtetésekről, illetve az adatok forrásáról. 

V.3.2. Új termékajánlat, akciók, hírlevelek 

Amennyiben az érintett hozzájárul a Porsche Hungaria adatkezeléséhez az új termékek, központi szerviz- és 

alkatrészakciók, hírlevelek, márkamagazinok stb. küldése céljából, a Porsche Hungaria érintett adatait e célra 

elkülönítetten kezeli addig, amíg az adatkezelési hozzájárulást az érintett vissza nem vonja. 

V.3.4. Piackutatás 

A Porsche Hungaria külön és a közvetlen üzletszerzési céllal kezelt adatokkal össze nem kapcsolható listákon tartja 

nyilván azon érintettek személyes adatait, akik kizárólag érintett fogyasztói szokásainak megismerése érdekében 

történő kapcsolatfelvétel (piackutatás) céljából történő felhasználáshoz adták hozzájárulásukat. A Porsche Hungaria a 

piackutatás után haladéktalanul leválasztja az érintett név- és lakcímadatát a kutatás egyéb adatairól, és elkülönítetten, 
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az érintett beazonosíthatóságát és a válaszaival történő összekapcsolását kizáró módon tárolja azokat. Az elkülönítéstől 

kizárólag az érintett kifejezett hozzájárulása esetén tekint el a Porsche Hungaria. 

V.3.5. Tesztvezetés 

Tesztvezetésre jelentkezés esetén rögzítjük az Ön nevét, telefonszámát és e-mail címét, és ezeket az adatokat 

továbbítjuk az Ön által megjelölt márkakereskedésünkhöz. 

V.3.6. A Nyereményjáték lebonyolítása 

A Játékosoknak (különös tekintettel a Nyertesre és a tartalék Nyertesre) a Nyereményjáték során megadott adatait 

kezeljük. 

Az adatkezelés célja a Nyereményjáték lebonyolítása. 

Az adatok megőrzésének időtartama: amennyiben más jellegű, hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez Ön nem járult 

hozzá, a Játékosok adatait a Nyereményjáték befejezéséig, míg a Nyertes (illetve a tartalék Nyertes) adatait a 

Nyeremény használati idejének lejártát követő elévülési idő leteltéig tároljuk. 

FIGYELEM! Amennyiben a Játékos az adatkezeléshez adott hozzájárulását a Nyereményjáték időtartama alatt, illetve 

a Nyeremény átadása előtt visszavonja, a Nyereményjátékban a Játékos nem vesz részt, illetve a Nyereményre való 

jogosultságát elveszti. 

V.3.7. A nyilvánosság tájékoztatása a Nyereményjáték eredményéről 

A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Nyereményjátékban történő részvétellel és Nyereményjáték 

Játékszabályzatának elfogadásával hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy: 

-  a Nyeremény Nyertesnek való átadás-átvétele során kép- és hangfelvétel készüljön,  

- a Nyertessel a Nyeremény átvételéről egy alkalommal videós interjú készüljön, 

- a Nyertessel a Nyeremény használata során egy alkalommal videós interjú készüljön,  

- a Nyertessel a Nyeremény használatának befejeztével egy alkalommal videós interjú készüljön, 

- Fenti felvételek a Nyertes további engedélye nélkül nyilvános bemutatásra és felhasználásra kerüljenek 

reklámcélból a felvétel készítését követő 365 napban, a Szervező által kezelt közösségi média felületeken.   

Az adatok megőrzésének időtartama: A fenti felvételek a felvételtől számított 365 nap után megsemmisítésre, a 

Nyereményjáték weboldaláról, és a Szervező Facebook-oldaláról (a Facebook mindenkori irányadó szabályzata szabta 

korlátok között) pedig törlésre kerülnek. 

 

FIGYELEM! Amennyiben a Játékos az adatkezeléshez adott hozzájárulását a Nyereményjáték időtartama alatt, illetve 

a Nyeremény átadása előtt visszavonja, a Nyereményjátékban a Játékos nem vesz részt, illetve a Nyereményre való 

jogosultságát elveszti.  

Amennyiben a Nyertes az adatkezeléshez adott hozzájárulását a Nyeremény átvétele után visszavonja, úgy a Porsche 

Hungaria jogosult a Nyereményként használtra átadott gépjármű visszaadását követelni a Nyertestől (illetve a tartalék 

Nyertestől). A Nyertes (illetve a tartalék Nyertes) pedig köteles 2 munkanapon belül a szóban forgó gépkocsit 

visszaszolgáltatni a Porsche Hungaria részére onnantól számítva, hogy kézhez vette a Porsche Hungaria 

visszaszolgáltatásra vonatkozó felszólítását. 

 

VI. Záró rendelkezés 

A jelen Egyedi Tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben a Nyereményjáték 

https://szupermunkas.addictia.hu/public/pdf/vwh_szupermunkasteszt_jatekszabaly.pdf linken elérhető 

játékszabályzata, valamint a https://www.porschehungaria.hu/kapcsolat/adatkezeles linken található általános 

Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatónk az irányadó. 

2019. február 6.  

Porsche Hungaria Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság  

https://szupermunkas.addictia.hu/public/pdf/vwh_szupermunkasteszt_jatekszabaly.pdf

