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1. Bevezetés
A Jótettekkel egy jobb világért pályázat (a továbbiakban: Pályázat) szervezője a dm-drogerie markt
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cím: 2046 Törökbálint, DEPO Pf.: 4.,
cégjegyzékszám: 13-09-078006 a továbbiakban: dm, vagy adatkezelő). A dm elkötelezett a résztvevők
személyes adatainak védelme iránt. A dm bizalmasan kezeli a személyes adatokat és minden olyan
biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megtesz, mely az adatok biztonságát garantálja.
A dm fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, az esetleges
változásokról kellő időben értesíti közönségét.
Amennyiben bármilyen kérdése merül fel a dm adatkezelésével összefüggésben, kérjük, hogy írjon
nekünk az adatvedelem@dm.hu e-mail címre.
A dm az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját
magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart.
A dm adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos
jogszabályokkal, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseivel
2. A dm által kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogcíme, és az adatkezelés
időtartama
A jelen Adatvédelmi Tájékoztató minden olyan személyes információra vonatkozik, amelyet a dm gyűjt
a Pályázat lebonyolításával összefüggésben.
Az Adatvédelmi Tájékoztatóban a személyes adat kifejezés olyan információt vagy információrészletet
jelent, amely lehetővé teszi az Ön azonosítását.
Kifejezetten felhívjuk a Pályázat résztvevőinek figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes
adataikat adják meg a dm részére, úgy az adatközlő szavatolja azt, hogy az érintett hozzájárulását
beszerezte és ezért felelősséggel tartozik.
2.1 A Pályázat jelentkezési űrlap beküldése és szavazás a www.dm-egyuttegymasert.hu
honlapon
Az adatkezelés célja: jelentkezési lap beküldése a Pályázattal kapcsolatban és a szavazás lebonyolítása a
honlapon.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: a jelentkezési lap beküldésére és a szavazásra használt számítógép IP címe, a
jelentkezési lap beküldésének időpontja.
Az adatkezelés időtartama: az adatkezelő a nem díjazott pályázatokkal kapcsolatos személyes adatokat
beküldésüktől számított egy éven belül törli. A nyertes pályázatokkal kapcsolatban a személyes
adatokat az adatkezelő a projekt megvalósulását követő nyolc éven át megőrzi.
A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:
•

postai úton a dm részére címzett küldeménnyel. Levelezési cím: 2046 Törökbálint,
DEPO Pf.: 4.,

•

e-mail útján az adatvedelem@dm.hucímen.
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2.2 A pályázat elbírálása és lebonyolítása
Az adatkezelés célja: a Pályázat lebonyolítása.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: pályázó civil szervezetekre vonatkozó – személyes adatnak nem minősülő vagy
közérdekből nyilvános adatok; pályázó civil szervezetek kapcsolattartó adatai (név, telefonszám, e-mail
cím), a pályázati anyagokkal és a nyertes pályázatok esetében az utólagos beszámolóval átadott
személyes adatok.
Az utólagos beszámoló keretein belül esetlegesen átadott személyes adatok tekintetében a nyertes
felelőssége, hogy a fotók, videók, személyes adatok jelen tájékoztató szerinti továbbítása társaságunk
felé az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően történik.
Az adatkezelés időtartama: az adatkezelő a nem díjazott pályázatokkal kapcsolatos személyes adatokat
beküldésüktől számított egy éven belül törli. A nyertes pályázatokkal kapcsolatban a személyes
adatokat az adatkezelő a projekt megvalósulását követő nyolc éven át megőrzi.
A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:
•

postai úton a dm részére címzett küldeménnyel. Levelezési cím: 2046 Törökbálint,
DEPO Pf.: 4.,

•

e-mail útján az

adatvedelem@dm.hucímen.

2.3 A nyertesek média megjelenései
Az adatkezelés célja: fénykép és videó készítése a nyertes pályázókról és a megvalósult
tevékenységekről. A nyertes pályázók nevének és képmásának feltüntetése a tömegtájékoztatási
médiumokban és egyéb promóciós, valamint reklám célokat szolgáló szöveges, audio, fotó és videó
anyagokban.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: a nyertesek neveés képmása.
Az adatkezelés időtartama: a nyertes pályázatokkal kapcsolatban a személyes adatokat az adatkezelő a
projekt megvalósulását követő nyolc éven át megőrzi.
A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:
•

postai úton a dm részére címzett küldeménnyel. Levelezési cím: 2046 Törökbálint,
DEPO Pf.: 4.,

•

e-mail útján aadatvedelem@dm.hu címen.

2.4 Egyéb adatkezelések
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
3. Hol tároljuk személyes adatait?
A dm számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, és a Styriaweb GmbH.
Am Ökopark 10 / A-8230 Hartberg címen biztosított szerver tárhelyén, valamint adatfeldolgozóinál
találhatóak meg.
A dm a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti
intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel
kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
4. Személyes adatai védelme
Megteszünk minden szükséges intézkedést, hogy személyes adatait biztonságban tartsuk és minden
harmadik féltől, aki személyes adatait kezeli vagy feldolgozza számunkra elvárjuk ugyanezt. Személyes
adataihoz való hozzáférés korlátozott a jogosulatlan hozzáférés, változtatás és visszaélés elkerülése
érdekében.
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5. Adatvédelmi jogok és jogorvoslati lehetőségek
Ha kérdései vagy aggályai vannak azzal kapcsolatban, hogy hogyan kezeljük személyes adatait,
kapcsolatba léphet velünk az adatvedelem@dm.hu e-mail címen illetve a dm levelezési címén.
Joga van elmondani nekünk, ha:
• nem akarja, hogy a jövőben kapcsolatba lépjünk Önnel,
• szeretne egy másolatot a személyes adatokból, amiket nyilvántartunk Önről,
• szeretné, ha kijavítanánk, frissítenénk vagy törölnék személyes adatait a nyilvántartásunkból,
• személyes adataival való visszaélést kíván bejelenteni.

Kérésének megoldásában segítségére leszünk.
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak
helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését.
Az érintett kérelmére a dm tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint
megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról,
jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás
jogalapjáról és címzettjéről. Az dm maximum 25 napon belül írásban adja meg a tájékoztatást. A
tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási
kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a dm költségtérítést állapíthat meg.
Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a
rendelkezésére áll a dm az adatot helyesbíti.
A dm a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az
adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt
a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
A dm 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. A zárolt személyes adat kizárólag
addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
A dm 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.
Az adatkezelőnek 25 nap áll rendelkezésére a helyesbítésre, törlésre, zárolásra. Amennyiben az
adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 25 napon belül
írásban közli az elutasítás indokait.
A dm a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek
korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára
való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
(a) 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, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
(b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
(c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
A dm a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt
megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban
tájékoztatja. Ha az adatkezelő 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.
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Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak
közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.
A dm az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem
továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a
tiltakozás jogosságát megállapította.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben
soron kívül jár el.
A dm az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek
megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az
adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Ha a dm az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek
megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat
követelhet.
Nem téríti meg a kárt, és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a
személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan
magatartásából származott.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet
élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: http://www.naih.hu
6. Az adatkezelő adatai, elérhetősége
Név:
Székhely:
E-mail cím:

dm-drogerie markt Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
2046 Törökbálint, DEPO Pf.: 4.

adatvedelem@dm.hu

7. Az adatfeldolgozó
A Pályázat lebonyolításával kapcsolatban a dm szakmai partnere a Civil Impact Nonprofit Kft. (cím:
1094 Budapest, Márton u. 35/C., cégjegyzékszám: 01-09-208203). Az adatfeldolgozó kizárólag a
Pályázat technikai lebonyolítása céljából szükséges mértékben fér hozzá a személyes adatokhoz. A
honlap technikai üzemeltetése során az adatok a Styriaweb GmbH (cím: Am Ökopark 10 / A-8230
Hartberg) szerverein kerülnek tárolásra.
A dm fenntartja a jogot további adatfeldolgozó igénybevételére, ilyen esetben az adatfeldolgozás
megkezdése előtt ad egyedi módon tájékoztatást.
8. Lehetséges változások az Adatvédelmi Nyilatkozatban
A dm időről időre megváltoztathatja ezt az Adatvédelmi Nyilatkozatot, a frissített változatot kiteszi a
Weboldalra. Érdemi változásokról megfelelő tájékoztatást nyújtunk. Kérjük, hogy gyakran látogasson
el ide, hogy pontosan tudja, hogyan használjuk személyes adatait.
9. További lehetséges adatvédelmi nyilatkozatok
Emellett az Adatvédelmi Nyilatkozat mellett, a dm tevékenysége során kezelt adatok tekintetében
további adatvédelmi szabályok is érvényesek lehetnek. Minden további adatvédelmi feltétel és
nyilatkozat elérhető az érintettek számára.
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