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Adatkezelési tájékoztató személyes adatok kezeléséről 
 

1. A kezelt adatok, adatkezelés célja, jogalapja 
 

Adatkezelés célja: ”AHa!Brainstore Startup Kutatás” elnevezésű nyereményjátékban 
történő részvétel 

jogalapja: Érintett hozzájárulása1 

kezelt adatok kategóriái Érintett email címe 

tárolásának időtartama: Nyereményjáték befejezését követő 1 év 

forrása: Érintettől közvetlenül 

 
 

Adatkezelő harmadik országba, nemzetközi szervezet részére nem továbbítja az adatokat, automatizált 
döntéshozatal, profilalkotás nem történik.  
 
3. Kik ismerhetik meg az Érintett személyes adatait? 
 
Az Érintett személyes adatait fő szabály szerint az Adatkezelők meghatározott munkavállalói ismerhetik 
meg feladataik ellátása érdekében. Az adatok tárolása elektronikusan történik, amelyhez csak meghatározott 
munkatársak, meghatározott céllal férhetnek hozzá. 
 
4.  Az Adatkezelő által végrehajtott adatbiztonsági intézkedések 

 
Az Adatkezelő az Érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelő székhelyén illetve bejegyzett 
telephelyén tárolja, s az adatkezelési cél megszűnésével vagy az adatkezelés időtartamának megszűnésével az 
Adatkezelő az adatokat törli vagy elvégzi az anonimizálását. 

 
5. Érintetti jogok és jogérvényesítési lehetőségek 
 
Az Érintett jogosult  

a) tájékoztatást kérni adatai kezeléséről illetve adataiba történő betekintést kérni;  
b) adatai helyesbítését illetve korlátozását kérni; 
c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését kérelmezni; 
d) hozzájárulásának visszavonására bármikor; (ez nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtti 

adatkezelés jogszerűségét) 
e) bármikor fordulhat az adatvédelmi tisztviselőhöz, pert kezdeményezhet a lakóhelye szerinti 

törvényszék előtt, illetve jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; ugyfelszolgalat@naih.hu) 
is fordulhat. 

 
6. Mi történik, ha nem adom meg a hozzájárulásomat adataim kezeléséhez? 
 
A személyes adatok megadása hozzájáruláson alapul, s ha az Érintett nem adja meg az. 1. pontban felsorolt 
személyes adatait, illetve a kezelésükhöz a hozzájárulását, ez azzal a jogkövetkezménnyel jár, hogy az 
adatkezelési célnál megjelölt Nyereményjátékban nem vehet részt. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Az Érintett a hozzájárulását az erre a célra létrehozott „checkbox” kipipálásával teheti meg 
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7. Az Adatkezelő és az adatvédelmi tisztviselő 

 

  Adatkezelő 1. Adatkezelő 2. 

Neve „ANTENNA HUNGÁRIA” Zrt. Antenna Hungária Innovációs 
Kft. 

Székhely: 1119 Budapest, Petzvál József utca 
31-33. 

1119 Budapest, Petzvál József 
utca 31-33. 

Postacím: 1519 Budapest, PF. 447  

Elektronikus 
elérhetőség: 

antennah@ahrt.hu ahabrainstore@ahrt.hu 

Telefon:  +36 1 464-2464  

Fax: +36 1 464 2245  

Honlap:  https://www.ahrt.hu  https://www.ahabrainstore.hu 

Adatvédelmi tisztviselő 
van/nincs: 

van nincs 

Elérhetősége: postacím: 1519 Budapest, PF. 447 
email: dpo@ahrt.hu 

- 
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