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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Jelen tájékoztatóval célunk, hogy megismerd mindazon jogszabályi rendelkezéseket, melyek alapján 

személyes adataidat kezeljük, valamint pontos és átlátható tájékoztatást adjunk adatkezelési 

tevékenységünkről és az adatkezeléssel kapcsolatos kötelezettségeinkről továbbá bemutassuk jogaid és 

azok gyakorlásának módját.  

 

1. Adatkezelő személye  
Adatkezelő: IDEALBODY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely: 1139 Budapest, Teve utca 41. 

Cégjegyzékszám: 01-09-718272 

Adószám: 13090575241 

E-mail cím: info@idealbody.hu 

Honlap: https://www.turbodieta.hu 

Adatvédelmi tisztviselő: Handl Tamara 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: +36 1 451 0294 

Képviseli: Handl J. Attila ügyvezető 

 

2. Kezelt személyes adataid köre:  
Neved (családi és utónevek), e-mail címed, a beküldött pályázati anyagod (fogyásod története, 

„legalább egy db előtte és  két db utána” fotód), hány kg-ot fogytál, hány hónap alatt, mi lett 

ideálisabb az életedben a fogyást követően. 

 

A Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárulsz ahhoz, hogy a Játék keretein belül megadott 

adataidat (köztük a pályázati anyagot és a fényképfelvételeket is) a Szervező a nyereményjáték 

lebonyolítása céljából kezelje.  

 

Kifejezetten hozzájárulsz továbbá ahhoz is, hogy amennyiben a 13 fő nyertes közé bekerülsz, abban az 

esetben a Szervező a veled készült interjút, a részvételeddel készített werkfilmet, videoanyagot és a 

rólad készült nyertes fényképeket (előtte-utána fotókat) is a jogszabályi keretek között marketing célra 

szabadon, területi, módbeli vagy más korlátozás nélkül, a 4. pont szerinti 5 éves határozott időtartam 

lejártáig térítésmentesen, kizárólagosan felhasználja. 

 

3. Az adatkezelés célja és jogalapja 

A Játék keretein belül a személyes adataid a Szervező külön, abból a célból kezeli, tartja nyilván és 

dolgozza fel, hogy a Játék nyerteseit meghatározza, és a nyereményt az adott nyerteseknek átadja, a 

nyertesek nevét a honlapján, Facebook és Instagram oldalán, és a Youtube csatornáján és hírlevél 

küldő rendszerén keresztül közzétegye.  

 

A személyes adataid kezelése az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a 

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 

adatok szabad áramlásáról (továbbiakban: „Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”) 6. cikk 

1) bekezdés a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulásán alapul. Fontos: a részvétellel ahhoz is 

hozzájárulsz, hogy amennyiben Te nyersz, abban az esetben a neved a Szervező a www.turbodieta.hu 

weboldalán, hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/TurboDietaMagyarorszag), a zárt 

csoportot alkotó Facebook oldalán (https://www.facebook.com/groups/TurboDieta), az Instagram 

oldalán, a Youtube csatornáján és elektronikus hírlevélben közzétegye, valamint ugyanitt az általad 

beküldött pályázati anyagot is közzéteszi.  

 

4. Adatkezelés időtartama:  

- A Szervező a nyertes pályázati anyagokat a  www.turbodieta.hu weboldalán, a hivatalos 

Facebook oldalán (https://www.facebook.com/TurboDietaMagyarorszag), a zárt csoportot 

alkotó Facebook oldalán (https://www.facebook.com/groups/TurboDieta) , az Instagram 

oldalán, a Youtube csatornáján és elektronikus hírlevélben ingyenesen, 5 évig használja fel, 

fokozottan ügyelve a Játékos 7. pont szerinti jogai érvényesítésére. A Szervező az 5 éves 
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határozott időtartam elteltét követően abban az esetben jogosult kezelni a Játékos személyes 

adatait, ha ezen 5 lejártát megelőzően a Szervező írásbeli megkeresésére írásban kifejezett 

hozzájárulását adja személyes adatai további 5 éves tartamra szóló kezeléséhez. 

 

- A Szervező a nyertes részvételével készített interjút, werkfilmet, videoanyagot és a róla 

készült fényképeket ingyenesen, időbeli és térbeli korlátozás nélkül használhatja fel 5 éves 

határozott időtartamra. A meghosszabbítás tekintetében a fentiek az irányadóak. 

 

- A nem nyertes Játékos személyes adatait a Szervező a Játék lezárultáig kezeli, ezt követően – 

amennyiben a további adatkezelést számára jogszabály kötelezően nem írja elő, illetve 

amennyiben a további, más célú adatkezeléshez a Játékos nem járult hozzá – haladéktalanul 

törli. 

 

5. Adatok tárolásának módja 

Adataid kizárólag elektronikus állományként tároljuk, a pályázat részeként beküldött fényképek 

kivételével. Ezeket a fényképeket a zsűri döntését követően haladéktalanul megsemmisítjük. 

 

6. Kik jogosultak a személyes adataid megismerésére? 

- Az e-mail címed megismerésére kizárólag az Adatkezelő marketing vezetője, illetve a 

marketing tevékenységben közreműködő ügyintéző munkatársak jogosultak. 

- A neved és a beküldött pályázati anyagot első körben az Adatkezelő marketing vezetőjén, 

illetve a marketing tevékenységben közreműködő ügyintéző munkatársakon kívül a zsűri 

tagjai ismerhetik meg.  

- A közönségszavazáson az általad beküldött fényképfelvételek és a tagelt neved a 4. pont 

szerinti 5 éves határozott időtartam lejártáig nyilvános lesz a zárt csoportot alkotó Facebook 

oldalon (https://www.facebook.com/groups/TurboDieta). 

- A 13 fő nyertes fényképfelvételei, neve, a részvételükkel készített werkfilm, videoanyag és a 

róluk készült nyertes fényképek marketing célra nyilvánosak 5 éves határozott időtartamra. 

 

7. Jogok és érvényesítésük 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait a Szervező Adatkezelési 

Szabályzata, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény, illetve az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) tartalmazza, 

amelyek szerint a Játékos az adatkezelőtől kérheti többek között a rá vonatkozó személyes adatokhoz 

való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen 

személyes adatok kezelése ellen, továbbá panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat. 

 

Azok a Játékosok, akik töröltetni kívánják adataikat az adatbázisból vagy az adatkezeléshez való 

hozzájárulásukat vissza kívánják vonni, ezt a Játék ideje alatt bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, 

ingyenesen kérhetik. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék időtartama alatt az adatainak törlése, 

hozzájárulása visszavonása a Játékból való kizárását eredményezi, mivel a Szervező az adatok 

hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét. 

 

Tájékoztatáshoz való jog 

Valamennyi adatkezelés tekintetében jogosult vagy arra, hogy tömören, átlátható, érthető módon és 

könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva tájékoztatást kapj az 

adatkezelési tevékenységünkről.  

 

Hozzáférés joga 

Kérésedre tájékoztatást nyújtunk valamennyi Veled kapcsolatosan kezelt adatokról. A tájékoztatás 

megadásának előtt kötelesek vagyunk ellenőrzi a személyazonosságodat.  

 

Helyesbítéshez való jog 

https://www.facebook.com/groups/TurboDieta
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Indokolatlan késedelem nélkül kötelesek vagyunk helyesbíteni a Veled kapcsolatosan kezelt bármely 

adatot, amennyiben az a Te tényleges adatodtól eltér. 

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog 

Kötelesek vagyunk indokolatlan késedelem nélkül törölni a Rád vonatkozó személyes adatokat, ha:  

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat eredetileg gyűjtöttük; 

b) visszavonod az adatkezelés alapját képező hozzájárulásod, és az adatkezelésünknek nincs más 

jogalapja;  

c) tiltakozol az adatkezelés ellen,  

d) személyes adataid jogellenesen kerültek kezelésre; 

e) a személyes adatokat a Vállalkozásunkra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 

 

Tiltakozás 

Jogosult vagy arra, hogy bármikor tiltakozz személyes adataid közhatalmi jogosítványon alapuló vagy 

jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Tiltakozásod (kérelmed) esetén személyes adataidat nem 

kezeljük tovább, kivéve, ha bizonyítható, hogy az adatkezelésünket olyan kényszerítő erejű jogos okok 

indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érdekeiddel, jogaiddal és szabadságoddal szemben, vagy 

amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

 

Adathordozhatósághoz való jog  

Jogosult vagy arra, hogy a rád vonatkozó, általad egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes 

adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapd, továbbá jogosult 

vagy arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsd anélkül, hogy ezt 

akadályoznánk. Kérheted továbbá személyes adataidnak más adatkezelő részére történő továbbítását. 

Ezen jogod gyakorlása azonban nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságát.  

 

Panasztételi jog 

Bármely sérelmes adatkezelés esetén jogod van panasz benyújtására. Amennyiben panaszod van, 

szeretnénk segíteni a probléma megoldásában, így elsősorban azt kérjük, hogy panaszoddal hozzánk 

fordulj. Ugyanakkor mindettől függetlenül sérelmes adatkezelés esetén jogodban áll panaszt 

benyújtani az adatvédelmi hatósághoz: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 

9-11., tel. +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Weboldal: http://www.naih.hu/ 

 

Adatbiztonsági rendelkezések 

Társaságunk fizikai, logikai és adminisztratív kontroll útján garantálja az adataid bizalmasságát, 

sérthetetlenségét és rendelkezésre állását. Ennek során személyes adatait az adathordozó 

függvényében zárható iratszekrényben vagy jelszóval védett elektronikus állományban tároljuk. 

Elektronikus állományban tárolt adataid esetében hozzáférés (adatlekérdezés) időpontját és az 

adatlekérdező személyét minden esetben rögzítjük.  

 

Az adatkezelési tájékoztató módosítása  

Társaságunk fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatóban foglaltakat szükség esetén módosítsa, a 

módosítást követően a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt tájékoztatót haladéktalanul 

közöljük Veled. 

 

Budapest, 2021. március 16. 

 

 

Idealbody Kft. 

Adatkezelő 

 

http://www.naih.hu/

