Adatkezelési tájékoztató - Az év targoncavezetője verseny
A Waberer’s-Szemerey Kft. „Az év targoncavezetője” címmel versenyt (továbbiakban:
Verseny) hirdet, amelyre a jelen weblapon történő regisztrációval jelentkezhet minden
résztvevő.
A Versenyben résztvevők jelen a weblapon feltűntetett Adatkezelési tájékoztató elfogadásával
(„Elolvastam és elfogadom az adatkezelési tájékoztatót!” gombra történő kattintással)
elfogadják a Verseny adatkezelési tájékoztatóját, tudomásul veszik és kifejezetten
hozzájárulnak az abban foglaltakhoz, ezért kérjük, hogy a Weboldal használata előtt
figyelmesen olvassa végig a jelen Tájékoztatót.
I. Adatkezelő és egyben Szervező:
Az adatok kezelője a Waberer’s-Szemerey Kft.
Székhelye: 3527 Miskolc, Fonoda u. 1.
Képviseli: Barna Zsolt
E-mail címe: wszlmarketing@waberers.com
Telefonszáma: 061/421-8505 (központi szám)
II. A Verseny részletei:
A versenyen bárki részt vehet, aki rendelkezik érvényes targoncavezető engedéllyel
(továbbiakban: Versenyző). Nem feltétel a cégcsoport vállalataival fennálló aktív
munkaviszony.
A verseny két fordulóból áll: online kérdőívből és gyakorlati versenyből.
A nevezés az online kérdőív kitöltésével és beküldésével történik. A kérdőívben a nevező az
azonosítás érdekében köteles megadni teljes nevét, telefonszámát és email címét, valamint,
hogy melyik kategóriában kíván versenyezni a második fordulóban, amennyiben továbbjut.
A kérdőív kitöltői közül az értékelő bizottság kijelöli kategóriánként azt az 5 versenyzőt, aki a
legtöbb pontot érte el és így automatikusan meghívást kap a második fordulóra, a gyakorlati
versenyre. Pontegyenlőség esetén az a Versenyző jut tovább, aki rövidebb idő alatt töltötte ki
a kérdőívet.
A Verseny további részletes szabályait a jelen weblapon és a lent megjelölt kommunikációs
oldalakon is elérhető Versenykiírás tartalmazza.
A kérdőív 2022. május 9. és 2022. június 9. között érhető el. A kérdőív az alábbi linken érhető
el, melyet a WSZL és a WSZL Automotive Facebook oldalon, a wszl_magyarorszag Instagram
oldalon, illetve WSZL munkavállalók részére belső kommunikációs oldalakon is elérhetővé
teszünk, illetve az esemény Facebook oldalán.
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III. Adatkezelés és adatvédelem
Az első fordulóban való részvételhez a Versenyző köteles megadni az azonosítás végett a
teljes nevét, telefonszámát és email címét. A második fordulóban helyezést elérők számára
(kategóriánként az első, második és harmadik helyezett) a nyeremények átadása és a
Szervező által fizetendő esetleges adók és más közterhek megfizetése céljából az alábbi
adatokat kezeli: teljes név, email cím, lakcím, telefonszám, anyja neve, személyi igazolvány
szám, TAJ szám, bankszámla szám és adóazonosítójel.
A Verseny adatkezelője a Szervező, adatfeldolgozót nem vesz igénybe. A beérkezett
személyes adatok bizalmasak, azokat kizárólag a Szervező kezelheti, a Verseny

versenykiírásában foglaltaknak, valamint az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályi
előírásoknak megfelelően.
Az adatkezelés időtartama a Versenyző hozzájárulásának visszavonásáig, vagy az
adatkezelés céljának megvalósulásáig, illetve ha jogszabály nem határoz meg más
adatmegőrzési időt, legfeljebb 5 évig (az általános polgári jogi igények elévüléséig) tart. A
hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti
adatkezelés jogszerűségét.
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wszlmarketing@waberers.com e-mail címen lehet feltenni.
Az általános adatvédelmi rendelet ((EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet;
GDPR) alapján a Szervező a Versenyző a II. pontban felsorolt adatait az alábbi feltételeknek
megfelelően kezeli: A Szervező a Versenyző (fent felsorolt) személyes adatait a Verseny
lebonyolítása céljából (ideértve a Versenyzővel való kapcsolattartást és kommunikációt,
valamint a nyeremények átadását / postázását is) a GDPR 6. cikk (1) a) pontja azaz
hozzájárulás, valamint a jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében (ideértve
többek között a Versenyző azonosítását, az adójogi és közterhekkel kapcsolatos
kötelezettségek teljesítését), a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, a GDPR 6. cikk
(1) c) pontja alapján kezeli.
A nyertesként kisorsolt Versenyzők adatait az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
202.§-a alapján a Szervező a részükre átadott nyereményeket terhelő adó megfizetését
követő ötödik adóév végéig őrzi meg. Amennyiben a nyeremény bármely okból nem került
átadásra a kisorsolt nyertes részére, azonban egyes személyes adatokat már megadott, ezen
adatokat a Szervező a Verseny lebonyolítását követően mielőbb, de legkésőbb 3 hónapon
belül törli, kivéve ha igényérvényesítés miatt meg kell őriznie.
A Versenyző a nyeremény átvételéhez köteles valamennyi, a Versenykiírásban megjelölt
adatot megadni, ellenkező esetben a nyereményt részére nem tudjuk átadni.
A Versenyző adatait a Szervező nem továbbítja harmadik országba, és a Versenyző adataival
automatizált döntéshozatalt, profilalkotási tevékenységet nem végez.
A Versenyző a fenti elérhetőségen bármikor jogosult a jogszabályokban meghatározott jogait
gyakorolni, valamint az adatkezelésekkel kapcsolatban felmerült kérdéseket feltenni, továbbá
közvetlenül a hatósághoz fordulni jogellenes adatkezelés esetén.
A Versenyzőket megillető érintetti jogok:
Tájékoztatást kérni a Szervező által kezelt személyes adatairól. A Versenyző jogosult a
Szervező által kezelt személyes adatairól másolatot kérni és ellenőrizni, hogy az adatkezelést
a Szervező jogszerűen végzi-e, valamint jogosult a GDPR-ban meghatározott további
információkat tartalmazó tájékoztatást kapni.
A Szervező által kezelt személyes adatai helyesbítését kérni. A Versenyző jogosult a hiányos
vagy pontatlan személyes adatai helyesbítésére, habár ilyen esetben az újonnan átadott adat
hitelességének ellenőrzése szükséges lehet.
A Szervező által kezelt személyes adatai törlését kérni. Ekkor a Szervező törli a személyes
adatait, amennyiben nincsen megfelelő más jogalapja a további adatkezelésre. A Versenyző
abban az esetben is jogosult kérni személyes adatai törlését, amennyiben sikerrel tiltakozott
személyes adatai kezelése ellen (lásd alább), amennyiben a Szervező az adatokat
jogellenesen kezelte, vagy amennyiben a Szervező köteles személyes adatait törölni. A
Szervező bizonyos esetekben jogosult megtagadni a törlési kérelem teljesítését, ha az adatot
jogszabály alapján köteles megőrizni, melyről a Versenyző megfelelően tájékoztatásra kerül.
Amennyiben a Versenyző a Verseny lebonyolítása során kéri a Verseny lebonyolításához
elengedhetetlenül szükséges adatai törlését, abban az esetben ezt a Szervező
maradéktalanul teljesíti, de ennek eredményeképpen a Versenyző kizárásra kerül a játékból,
és esetleges nyereményre való jogosultságát is elveszti.
Személyes adatai kezelésének korlátozását kérni, ha például a Szervező jogellenes
adatkezelést folytat, és a Versenyző nem szeretné, hogy az adatok törlésre kerüljenek, és
inkább az adatok felhasználásának korlátozását kéri, vagy amikor a Versenyző vitatja a
Szervező által kezelt adatok pontosságát.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől
számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót a hozzáférés, helyesbítés, törlés,
korlátozás, a tiltakozás iránti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén,
figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két
hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem
okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a
Felhasználót. Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást
lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Amennyiben a Versenyző úgy véli, hogy a Szervező jogellenesen kezelte személyes adatait,
a Szervező azt javasolja, hogy a Versenyző a fenti elérhetőségen mindenképpen keresse meg
a Szervezőt az ügy tisztázása, és mielőbbi békés rendezése végett.
Amennyiben ez nem vezetne eredményre, vagy a Versenyző nem kívánna élni ezzel a
lehetőséggel, akkor a Versenyzőnek - az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok
sérelme nélkül - joga van ahhoz, hogy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál (NAIH). A Versenyző jogsértés esetén bírósághoz is
fordulhat (a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik), és dönthet úgy, hogy az eljárást
a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg. A NAIH elérhetőségi adatai
a következők: levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391
1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu weboldal: www.naih.hu.
IV.Vegyes rendelkezések
A Versenyzőnek nyertessége esetén olyan telefonszámot kell megadnia, amin a nyeremény
átadása érdekében értesíthető. Ezen felelősség a Versenyzőé, ebből fakadó problémákért a
Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. Szervező jogosult a Verseny visszavonására
vagy felfüggesztésére, továbbá a nyeremény átadás megtagadására, ha a Verseny kapcsán
visszaélés vagy a versenykiírás megszegésének gyanúja merül fel, továbbá előre nem látott
(vis maior) körülmények felmerülése esetén. A Szervező nem vállal felelősséget semmilyen
vitás esetért azzal kapcsolatosan, hogy ki tekinthető nyertesnek, továbbá fenntartja a jogot,
hogy visszatartsa a nyereményt mindaddig, amíg az érintettek az esetlegesen felmerülő vitás
kérdéseket véglegesen és sikeresen le nem zárják. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy
megszakítja a Versenyt, egyetlen érdekelt fél – ideértve a Versenyzőket – sem jogosult
kártérítés igénylésére vagy a Verseny folytatásának kérésére.
Szervező kizárja a felelősségét a Google Forms rajtuk kívülálló működéséért, továbbá a
Versenyzők érdekkörében felmerülő esetleges technikai hibákért, problémákért (hardware
vagy software-hibák, lassú számítógép vagy internetkapcsolat/elérhetőség, internet
szolgáltatók hibája, szerver-, vagy szolgáltatói hiba, az internetes oldal bármely okból történő
részbeni vagy teljes elérhetetlensége, hálózati túlterheltség, engedély nélküli emberi vagy nem
emberi beavatkozás a Versenybe, így különösen, de nem kizárólagosan jogosulatlan
hamisítás, számítógép-kalózkodás, lopás, vírus). A postai vagy futár általi kézbesítés
elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért
és esetleges eltűnéséért, megsemmisülésért a Szervező nem vállal felelősséget. A Szervező
fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben
szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Versenyzők a közösségi média oldalakon
értesülhetnek. A Szervező valamennyi, a Versennyel kapcsolatban hozott döntése végleges.
A Szervező, illetve annak vezetői és alkalmazottai a nyeremény hibáiért, hiányosságaiért
kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett
rendelkezéssel tiltják. A Versenyző ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény
gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti.
Ezt a Versenyt a Facebook és Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal
összefüggésbe nem hozható, az Facebook és Instagram tulajdonosai és üzemeltetői a
Verseny szervezésében semmilyen módon nem vesznek részt, így azzal kapcsolatban
semmilyen felelősségük nincs.

Waberer’s-Szemerey Kft.
Szervező
Budapest, 2022.05.06.

