Nyereményjáték célú Adatkezelési Tájékoztató
Miről szól ez a tájékoztató?
Jelen adatkezelési tájékoztató a „www.tapossbele.hu” nyereményjátékkal kapcsolatos, annak során
megvalósuló adatkezelésre vonatkozik. Itt tájékoztatunk arról, hogy mi történik a személyes adataiddal
akkor, ha részt veszel a nyereményjátékban. A nyereményjáték célja, hogy az abban részt vevő
játékosok felhasználói profilt hozzanak létre (regisztráljanak) a profession.hu weboldalon, frissítsék a
profil adataikat, illetve feliratkozzanak a profession.hu által biztosított elektronikus reklám- és
marketingüzeneteket (pl. állások, HR szakmai cikkek/hírek, piackutatási kérdőív, elégedettségmérő
kérdőív tartalmú leveleket) tartalmazó hírlevél szolgáltatásra a nyereményjáték időtartama alatt.
A Tájékoztató a nyereményjáték oldalán a játék időtartama alatt elérhető.
Ki az adatkezelő?
A „Taposs bele!” nyereményjátékot a profession.hu kft. szervezi és bonyolítja.
Adatkezelő neve: profession.hu kft.
Postacím, székhely: 1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14. 4. emelet
E-mail: ugyfelszolgalat@profession.hu
adatvédelmi tisztviselő neve: p2m Informatika Kft.

e-mail cím: adatvedelem@profession.hu

Miért és milyen adatok megadására van szükség a nyereményjáték során?
Az adatok megadására a nyereményjátékban való részvétel lehetőségének biztosítása tekintetében a
Játékszabályban leírt feltételek vizsgálata, a sorsolás lebonyolítása, a nyertesek e-mailben történő
értesítése, a nyeremény kézbesítése/átutalása, továbbá a pénznyeremény kapcsán fennálló számviteli
kötelezettség teljesítése érdekében van szükség. A nyereményjáték során megadott adatok továbbá a
profession.hu felhasználói profil létrehozásához, profiladatokkal való feltöltéséhez, a meglévő profilban
elérhető adatok frissítéséhez (naprakészségének biztosításához), továbbá a személyre szabott
elektronikus reklám- és marketingüzenetek küldése céljából történik.
A „.www.tapossbele.hu” weboldalon a játékban részt venni kívánó játékos – saját adatai megadásával
regisztrálhat, a személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a játékos tartozik
felelősséggel. Az adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen
következményért a szervező mint adatkezelő nem vállal felelősséget, felelősségét e tekintetben
kifejezetten kizárja.
Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket, továbbá a nem hitelesített e-mail címeket
automatikusan kizárja a nyereményjátékból.
Nyereményjáték lebonyolítása
A játékosok/profession.hu felhasználók azonosítására, egymástól való megkülönböztetésére az e-mail
cím adat szolgál. Egy e-mail címmel a játékban egyszer lehet részt venni.
Nyertesek értesítése, nyeremény kézbesítése
A nyerésről való tájékoztatáshoz és a nyeremény kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a
játékos értesítési adatainak (név, e-mail cím, postai cím) hiánytalan és pontos megadása. A heti
nyeremények postai kézbesítés útján kerülnek kiküldésre.
A főnyereményt a szervező a nyertessel az értesítést követően a nyertes nevén lévő (rendelkezése alatt
álló, házastársi számla esetén hozzá is tartozó) bankszámlaszámra való átutalás útján kézbesíti.
Nyertesek közzététele
A nyereményjáték hitelességének és valódiságának biztosítása céljából a heti nyertesek és a
főnyeremény nyertesének hozzájárulásával neve és városa közzétételre kerül a www.tapossbele.hu

weboldalon. Hozzájárulás hiányában anonimizált módon (monogram, keresztnév, város, illetve
tiltakozás esetében csak a város megjelölésével) kerülnek a nyertesek feltüntetésre.
Számviteli kötelezettség teljesítése
A kézbesítésnek feltétele, hogy a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatbekérő lapot
(adatkör: nyertes neve, születési neve, adóazonosító jele, taj száma, születési helye, születési
ideje, állampolgársága, anyja születési neve, lakcíme, bankszámlaszáma) a nyertes a szervező
részére hiánytalanul kitöltve és aláírva visszaküldje.
Profession.hu felhasználói regisztráció, önéletrajz profil
A nyereményjátékban való részvétel során a játékosok, ha még nem rendelkeznek Profession.hu
felhasználói fiókkal, regisztrálnak a https://www.profession.hu oldalára, melynek során elfogadják a
Profession Adatkezelési Tájékoztatót. A regisztráció e-mail cím hitelesítést igényel.
A játék menete során megadott önéletrajz profil adatok (név, jogosítvány típusa,
munkakör/pályakezdő státusz, munkavégzés városa, lakóhely, utazási hajlandóság km-ben,
iskolai végzettség szintje és éve, nettó fizetési igény, nyelvismeret és nyelvtudás szintje,
munkáltató és kezdés éve) a munkakeresői Profession.hu önéletrajzi profil kitöltéséhez szükségesek.
Elektronikus reklám- és marketingüzenetek küldése
A nyereményjátékban való részvétel során a játékosoknak lehetőségük van önkéntesen külön
hozzájárulniuk ahhoz, hogy a Profession elektronikus reklám- és marketingüzeneteket küldjön a
profession.hu felületen és a reklámüzenetek kapcsán mutatott felhasználói viselkedésen pl.
meglátogatott állások/aloldalak, e-mail megnyitás/kattintás, valamint a játék során megadott válaszok
(állással rendelkezés ténye, munkahely váltási szándék, azon álláslehetőségek, amelyeket
tetszőnek ítélt a játék során) alapján a Profession Adatkezelési Tájékoztató szerint. A hozzájárulás
alapján álláslehetőségeket, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresést,
valamint a Profession saját vagy üzleti partnerei ajánlatait, szolgáltatásait tartalmazó hírlevelet (pl.
általános karrierhírlevél), statisztikai adatképzést célzó kérdőíveket, a szolgáltatással való
elégedettséget mérő e-mailt küldhet a Profession a megadott e-mail elérhetőségre. Ez a hozzájárulás
bármikor visszavonható, és azt követően a profession.hu már nem küld ilyen típusú levelet a leiratkozott
személynek.
A Profession.hu szolgáltatásairól részletes leírás a profession.hu láblécében elérhető Felhasználási
Feltételek linken olvasható.
Naplózás
A szervező statisztikai és hibakeresési célból, valamint a visszaélések megakadályozása, a
nyereményjáték működésének ellenőrzése érdekében folyamatos naplózást végez a Profession
Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározottak szerint.
Meddig kezeli a játék szervezője az adataim?
A szervező:
a)
a nyertesek és pótnyertesek kivételével a nyereményjáték lebonyolítása céljából a hitelesített
játékosok e-mail címét és a részvételi feltételek igazolásához szükséges cselekményeik időpontját a
sorsolásig kezeli;
b)
a pótnyertesek tekintetében a játék lebonyolítása céljából az e-mail címük és a részvételi
feltételek igazolásához szükséges cselekményeik időpontját a nyeremények nyertesek általi
visszautasításáig vagy annak átvételéig;
c)
a nyertesek vonatkozásában e-mail címük és a részvételi feltételek igazolásához szükséges
cselekményeik időpontját a nyereményjáték végét követő 60 napig kapcsolattartás, a nyertes értesítése,
továbbá a nyeremény kézbesítése céljából;

d)
a nyertesek név és e-mail cím adatait tartalmazó jegyzőkönyv és a számfejtéshez szükséges
adatok (ideértve a főnyeremény nyertesének bankszámlaszámát is) vonatkozásában a számviteli
kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott (202-203.§) elévülési ideig őrzi meg.
A profession.hu regisztrációs és önéletrajzi profil adatokat a szervező a profession.hu felhasználói fiók
megszüntetéséig kezeli (bővebben: Profession Adatkezelési Tájékoztató).
Az elektronikus reklám- és marketingüzenetek küldése céljából a szervező az adatokat a leiratkozásig,
illetve a profession.hu felhasználói fiók megszűnéséig kezeli (bővebben: Profession Adatkezelési
Tájékoztató)
Miért (milyen jogalapon) kezelheti a játék szervezője ezeket az adatokat?
A játékosok személyes adatait a GDPR 6.cikk (1) bekezdésének a) pontja (hozzájárulás) alapján
kezeljük. A regisztráció, az önéletrajz profil létrehozása, az elektronikus reklám- és marketingüzenetek
(eDM) küldése és a nyereményjáték tekintetében is önkéntes a hozzájárulás. A jelen Tájékoztató
ismeretében tett kifejezett hozzájárulásának kell tekinteni, ha a regisztráció során, az erre vonatkozó
checkbox(ok)ban „pipát, x-et” helyez el.
A pénznyeremény nyertesének adatait a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi
C. törvény 169.§-a alapján, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározottak
(202-203.§) szerint a GDPR 6.cikk (1) c) pont alapján kezeli a szervező.
Kikkel oszthatjuk meg adataidat?
A pénznyereményre tekintettel fennálló számviteli kötelezettségek teljesítése során a Ringier Axel
Springer Magyarország Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-061743, adószám: 10237580-2-43, székhely:
1122 Budapest, Városmajor u. 11.) az adatkezelő megbízásából adatfeldolgozóként jár el.
Az utalványok postai kézbesítése során a címzési adatok a Magyar Posta Zrt. (cégjegyzékszám: 0110-042463, adószám: 10901232-2-44, székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.) részére kerülnek
átadásra kézbesítési céllal.
A nyertesek adatait a Játék weboldalát karbantartó Sight Innovative Kft. (cégjegyzékszám: 01-09290923, adószám: 25819221-2-41, székhely:1055 Budapest, Szalay utca 2. 4. em. 2/a.) teszi közzé
nyilvánosan.
Miként gondoskodnak adataim biztonságáról?
A profession.hu kft. megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, és megfelelő eljárási
szabályokat alakít ki annak érdekében, hogy biztosítsa a személyes adatok biztonságát az adatkezelés
teljes folyamata során. Társaságunk kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról,
megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási
szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg
megakadályozza azok megsemmisülését, hozzáférhetetlenné válását, jogosulatlan felhasználását és
jogosulatlan megváltoztatását. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó(k) informatikai rendszerei és
hálózata egyaránt védett a vírusok, a betörések ellen továbbá szerverszintű és alkalmazásszintű
védelmi eljárásokkal ellátott.
Csak az illetékes, vonatkozó munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá a személyes adatokhoz
a magas szintű hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett.
A Társaság általi adatkezelésre Invitech ICT Services Kft. DC10 adatközpontjában (2040 Budaörs,
Edison utca 4) és a székhelyén is sor kerül.
Milyen jogok, jogorvoslati lehetőségek illetnek meg az adatkezelés kapcsán?
Az adatkezeléssel kapcsolatosan összességében az alábbi jogok illetnek meg Téged:
- tájékoztatási (hozzáférési) jog – GDPR 15. cikk,

- adat helyesbítési (módosítási, kiegészítési) jog – GDPR 16. cikk,
- adattörlési jog (elfeledtetéshez való jog) – GDRP 17. cikk,
- az adatkezelés korlátozásához való jog – GDPR 18. cikk
- adathordozhatóságra vonatkozó jog – GDPR 20. cikk
- adatkezelés elleni tiltakozás joga – GDRP 21. cikk
- panasztételi jog az illetékes hatóságnál – GDPR 77. cikk
A társaságunkhoz intézni kívánt bármely megkeresést, kérelmet postai úton társaságunk mindenkori
székhelyére (jelenleg 1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14. IV. emelet) vagy elektronikus úton az
ugyfelszolgalat@profession.hu e-mail címre juttathatod el. A megadott e-mail címedről érkezett igényt
társaságunk az érintettől érkezett igénynek tekinti. Egyéb e-mail címről, valamint írásban benyújtott
megkeresés esetén szükséges, hogy az érintett igazolja személyazonosságát és az adattal fennálló
kapcsolatát.
A nyereményjátékkal összefüggő adatkezelési hozzájárulásodat bármikor visszavonhatod az
ugyfelszolgalat@profession.hu e-mail címen azzal, hogy ez esetben a nyereményjátékban történő
részvételed is meghiúsul.
A nyereményjátékban való részvétel során a játékosok, ha még nem rendelkeznek Profession
felhasználói fiókkal, regisztrálnak a https://www.profession.hu
oldalára. A regisztrációs célú
adatkezelési hozzájárulás a Profession.hu felhasználói fiókban és az ugyfelszolgalat@profession.hu email cím útján vonható vissza (bővebben lásd: Profession Adatkezelési Tájékoztató). A regisztrációs
célú hozzájárulás visszavonása nem eredményezi a nyereményjátékból való kizárást.
A nyereményjátékban való részvétel során a játékosoknak lehetőségük van önkéntesen külön
hozzájárulniuk ahhoz, hogy a Profession elektronikus reklám- és marketingüzeneteket küldjön a
profession.hu felületen és a reklámüzenetek kapcsán mutatott felhasználói viselkedésen pl.
meglátogatott állások/aloldalak, email megnyitás/kattintás alapján. A hozzájárulás alapján reklám
tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresést, valamint a Profession saját vagy
üzleti partnerei ajánlatait, szolgáltatásait tartalmazó hírlevelet (pl. általános karrierhírlevél), statisztikai
adatképzést célzó kérdőíveket, a szolgáltatással való elégedettséget mérő e-mailt küldhet a Profession
a megadott e-mail elérhetőségre. Az elektronikus reklám- és marketingüzeneteket tartalmazó hírlevélről
(bővebben: Profession Adatkezelési Tájékoztató) való leiratkozást a Profession.hu felhasználói fiókban
vagy a levél alján található link útján lehet kezdeményezni. A leiratkozás nem eredményezi a
nyereményjátékból való kizárást.
A pénznyereménnyel kapcsolatos számviteli kötelezettséggel összefüggő adatszolgáltatási
kötelezettség jogszabályon alapul, ezért ezzel kapcsolatban nem illeti meg a nyertest a tiltakozás joga.
A fenti jogokról és azok gyakorlásáról részletesen az alábbiakban olvashatsz:
https://www.profession.hu/adatkezeles/#felhasznalok-jogai

Mi a helyzet a cookie-kkal?
A szervező a nyereményjáték weboldalának megfelelő működtetése, a látogatói viselkedés
megismerése és statisztikák képzése, a Profession Szolgáltatásokban rejlő lehetőségek kiaknázása,
releváns Profession tartalmakkal való kiszolgálás érdekében cookie-kat és más hasonló technológiákat
alkalmaz a részletes Cookie szabályzatban foglaltak szerint.
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