
 

 
 

 

ALDI UTAZÁS1 

UTAZÁS KIÁLLÍTÁS 2018 

NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT 
 

 

 

Az Eurotours GmbH (Kirchberger Staße 8, 6370 Kitzbühel, Ausztria), mint utazásszervező, ill. 

utazásközvetítő (a továbbiakban: Szervező) „ALDI Utazás kiállítás 2018 nyereményjáték” néven 

promóciós játékot hirdet (a továbbiakban: Promóció). A Promóció során az ALDI Magyarország 

Élelmiszer Bt. (székhely: 2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2., a továbbiakban: ALDI) a Szervező 

együttműködő partnerként vesz részt a Promóció lebonyolításában. 

 

1.  A Szervező által szervezett Promócióban az a természetes személy vehet részt, aki: 

- megfelel a jelen szabályzatban foglalt feltételeknek, és 

- elfogadja a jelen szabályzat rendelkezéseit. 

 

A Promóció részvételi szabályzata elérhető a Promóció lebonyolításának helyszínén, továbbá az 

aldi-utazas.hu weboldalon. 

 

2. A Promócióban részt vehet bármely, 18. életévét betöltött természetes személy, aki 

Magyarországon állandó lakóhellyel vagy tartózkodási engedéllyel rendelkezik. A Promócióból ki 

vannak zárva a Szervező és az ALDI, valamint kapcsolt vállalkozásaik munkavállalói, megbízottjai, 

valamint ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) 8:1. § (1) bek. 2. 

pontjában meghatározott hozzátartozói. 

 

3. A Promóció menete: 

 

A Promóció lebonyolítására az Utazás kiállítás keretében, 2018. március 01. 10:00 óra és 2018. 

március 04. 17:00 óra között kerül sor. 

 

A Promócióban azon természetes személyek vehetnek részt, akik a fenti időszakban, az Utazás 

kiállítás helyszínén, az ALDI Utazás standján („A” pavilon 202.) elhelyezett számítógépen helyesen 

megválaszolják a kérdést: Melyik évben indult Magyarországon az ALDI UTAZÁS szolgáltatás? A 

nyeremény azok között kerül kisorsolásra, akik helyesen megválaszolják a kérdést, valamint a 

részvételhez szükséges kérdőívet hiánytalanul és a valóságnak megfelelően kitöltik. Az adatok 

helyességéért minden esetben a kitöltő játékos felel.  

 

                                                        
1 Kérjük vegye figyelembe, hogy az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (ALDI) nem szervezője és nem 
közvetítője az utazásoknak. Valamennyi utazás szervezője, ill. közvetítője az Eurotours GmbH 
(Kirchberger Straße 8, 6370 Kitzbühel, Ausztria, magyarországi nyilvántartási száma: TO - 000028). A 
részletes utazási információkat, az utazási szerződés feltételeit, és az adatkezelési tájékoztatót kérjük, 
keresse a aldi-utazas.hu weboldalon, vagy hívja az ALDI Utazás telefonos ügyfélszolgálatát a +36 80 020 
288 telefonszámon. Az Eurotours GmbH, ill. az ALDI a módosítás jogát fenntartja, az esetleges nyomdai 
hibákért felelősséget nem vállalnak. 

http://www.aldi-utazas.hu/


4. Nyeremények: 

 

1. díj – turisztikai szolgáltatás: Isztria, Horvátország, 7 éjszaka 2 fő részére félpanziós 

ellátással 

2. díj – turisztikai szolgáltatás: Ausztria, 3 éjszaka 2 fő részére félpanziós ellátással 

3. díj - ALDI UTAZÁS utalvány 10 000 HUF értékben 

 

Az 1. és 2. díj esetében a nyeremények a helyszínre utazást és a hazautazást, illetve annak 

költségeit, az esetlegesen felmerülő többletköltséget, extra szolgáltatásokat, biztosításokat nem 

tartalmazzák. A csomag kívánt módosításainak költsége és az azzal járó többletköltségek az 

utazót terhelik. 

A nyeremény készpénzre, illetve az 1. és 2. díj esetében utalványra, a 3. díj esetében egyéb 

utalványra át nem váltható, harmadik személyre át nem ruházható (a nyeremény igénybe vétele 

során az utastárs nem minősül harmadik személynek). 

 

5. Sorsolás és eredményhirdetés: 

A nyeremények kisorsolására 2018. március 12-én 10:00 órakor az ALDI székhelyén, nem 

nyilvános, automatizált gépi online sorsolással kerül sor, melynek során 3 fő nyertes kerül 

kisorsolásra. Pótnyertes nem kerül kisorsolásra. 

A Nyertesek értesítésére az általuk megadott e-mail címen keresztül kerül sor. 

A Nyerteseknek 10 munkanapon belül szükséges e-mailben megerősíteniük a nyereményjátékban 

való részvételüket, és a nyeremény elfogadását. 

A Nyertes beleegyezik abba, hogy a Promócióban való részvétel során megadott adatait az ALDI a 

Szervező felé a nyeremény beváltása és az ahhoz kapcsolódó adminisztráció elvégzése céljából 

továbbítsa. 

A Nyertes a nyeremény elfogadására vonatkozó nyilatkozatával hozzájárul, hogy a Szervező a 

nevét és címét (kizárólag város), valamint a helyszínen, a nyereményjátékra történő regisztráció 

során készült fotóját a nyeremény elfogadására tett nyilatkozatát követően az aldi-utazas.hu 

honlapon kihelyezze, és a nyilvánosság számára elérhetővé tegye. 

A nyeremények igénybe vételének pontos részleteiről és egyéb, ehhez kapcsolódó információkról 

a Szervező e-mailben tájékoztatja a Nyerteseket. 

 

A nyeremények átvételekor a nyeremény igénybe vétele és az ahhoz kapcsolódó adminisztráció 

elvégzése céljából a Nyerteseknek az alábbi adatokat szükséges megadniuk: 

- vezetéknév, utónév 

- születési hely és idő 

- anyja neve 

- adóazonosító jel  

- személyazonosító okmány száma 

- telefonszám 

- lakcím. 

 

6. A Promóció az alábbi felületeken kerül meghirdetésre: aldi-utazas.hu honlapon, valamint az 

ALDI Facebook oldalán. 

 

7. A Szervező fenntartja a jogot a Promóció előzetes bejelentés és indokolás nélküli módosítására, 

leállítására, ill. felfüggesztésére, amelyről közleményt köteles megjelentetni a 6. pont szerinti 

felületeken, és amely nem érinti a korábban már kiküldött utalványok beválthatóságát. 

 



A Játékosok felelőssége, hogy erről körültekintő és megfelelő módon a megadott honlapokról 

közvetlenül tájékozódjanak. 

 

6. A Promócióra a mindenkor hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései az 

irányadóak. A Promócióval kapcsolatosan felmerülő esetleges jogviták kizárólagosan a magyar 

bíróságok joghatósága alá tartoznak. A Szervező az utalványok beváltására nyitva álló 2018. 

december 31-i határidő végét követő 30 nap elteltével a Promócióval összefüggésben semmiféle 

panaszt, ill. igényt, követelést nem fogad el. 

 

7. Adatvédelmi tájékoztató 

 

Személyes adatait kizárólag akkor kezeljük, ha Ön az adatkezeléshez a jelen tájékoztatás 

ismeretében előzetesen és önkéntesen hozzájárul. Hozzájárulása az Ön akaratának határozott 

kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését 

adja az Önre vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – 

kezeléséhez. Jogszabályon alapuló kötelező adatkezelésre kizárólag a Nyertesek részére átadott 

Nyeremények adójogi elszámolása érdekében kerül sor. Személyes adatait kizárólag az Ön által 

adott adatkezelési hozzájárulásnak megfelelően, annak keretei között használjuk fel. Az 

adatkezelés ezen célnak minden szakaszában megfelel. A hozzájáruló nyilatkozatát bármikor 

korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja, amely esetben személyes adatait 

haladéktalanul töröljük. A visszavonó nyilatkozat megtételére az alábbi elérhetőségeken keresztük 

van lehetőség: 

 EUROTOURS Ges.m.b.H 

Abteilung Datenschutz 

Kirchbergerstrasse 8  

A-6370 Kitzbühel / Ausztria 

E-Mail: datenschutz@eurotours.at 

 

 ALDI Magyarország Élelmiszer Bt., 2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2. vagy a(z) aldi.hu 

weboldalon keresztül, a hírlevél menüpontban.  

 

A Promócióval kapcsolatos adatkezelés bejelentésre került a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz. 

 

I. A Promóció lebonyolításával kapcsolatos adatkezelés 

 

Adatkezelő: 

 

EUROTOURS Ges.m.b.H 

Kirchbergerstrasse 8  

A-6370 Kitzbühel / Ausztria 

E-Mail: datenschutz@eurotours.at 

 

 

A kezelt személyes adatok köre 

(a személyes adatok, amelyekre 

az adatkezelés kiterjed): 

 

A Promócióban való részvétel (regisztráció, sorsolás, 

értesítés) kapcsán Szervező az alábbi személyes adatokat 

kezeli: 

- Vezetéknév, utónév, megszólítás 

- E-mail cím 

- Játékosról készült fénykép-felvétel 

 

mailto:datenschutz@eurotours.at
mailto:datenschutz@eurotours.at


A nyeremények átvétele és igénybe vétele kapcsán, 

kizárólag a Nyertesek vonatkozásában az alábbi személyes 

adatok kerülnek kezelésre: 

- vezetéknév, utónév 

- születési hely és idő 

- anyja neve 

- adóazonosító jel  

- személyazonosító okmány száma 

- telefonszám 

- lakcím. 

 

 

Az adatkezelés célja: 

 

A Promócióban való részvétel, a Nyertesek esetében a 

nyeremények átvétele és felhasználása, az ahhoz 

kapcsolódó adminisztráció elvégzése és a sorsolás 

eredményének kihirdetése. 

 

Az adatkezelés jogalapja: 

 

A Játékosok önkéntes hozzájárulása. 

A nyereményekkel kapcsolatos adójogi elszámolás esetén a 

Nyertesek további adatainak kezeléséhez a jogalapot a 

vonatkozó adójogi és számviteli előírások adják. 

 

Az adatfeldolgozásra jogosult 

személy (cégnév, székhely, 

email, honlap): 

 

ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (székhely: 2051 

Biatorbágy, Mészárosok útja 2., http://www.aldi.hu, +36 

23 533 500, email: kozpontibeszserzes2@aldi.hu) 

 

Smilebox e.U. (székhely: 1050 Bécs, Zentagasse 3/31., 

https://www.smiletronic.com/, noebl@smiletronic.com) 

 

Az adatfeldolgozó által 

feldolgozott adatok köre, az 

adatfeldolgozó adatkezeléssel 

összefüggő tevékenysége: 

Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. feladata a Promóció 

lebonyolításához kapcsolódóan a nyeremények kisorsolása 

és a nyertesek adatainak továbbítása a Szervező részére. 

 

A Smilebox végzi a Promócióra való jelentkezés során 

rögzített adatok és a jelentkezéskor készített fénykép-

felvételek tárolását, és végzi el a továbbiakban nem 

használt adatok megsemmisítését. 

 

Az adattovábbítás jogalapja és 

címzettje: 

További adatkezelő részére személyes adatok nem 

kerülnek továbbításra. 

 

Az adatkezelés időtartama: 

 

A Játékosok tekintetében a Promóció végét követő 2 hónap. 

A Nyertesek tekintetében az adójogi és számviteli 

jogszabályok alapján szükséges adatok tekintetében 10 év. 

 

Az adatok megismerésére 

jogosult személyek köre: 

 

A Játékosok által megadott adatok tekintetében a Szervező 

és ALDI illetékes munkatársai, továbbá a(z) Smilebox 

adatfeldolgozó illetékes munkatársai. 

 

http://www.aldi.hu/
tel:+3613536010
tel:+3613536010
https://www.smiletronic.com/
mailto:noebl@smiletronic.com


Az adatkezelő az adatok 

biztonsága érdekében a 

következő technikai és szervezési 

intézkedéseket teszi meg és 

eljárási szabályokat alakítja ki: 

 

Adatkezelő a kezelt személyes adatok védelme érdekében 

megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazásával 

gondoskodik a véletlen vagy jogtalan adatmegsemmisítés, 

elveszés, ill. a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy 

továbbítás megakadályozásáról. 

Adatkezelők ennek során megteszi azokat a technikai és 

szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási 

szabályokat, amelyek a jogszabályok és egyéb vonatkozó 

előírások érvényre juttatásához szükségesek. 

Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések 

meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a 

technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges 

adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a 

személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, 

kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az 

adatkezelőnek. 

Adatkezelő a fentieket az adatkezelésben részt vevő 

adatfeldolgozóktól is megköveteli. 

 

II. Hírlevél-feliratkozással kapcsolatos adatkezelés – ALDI-Utazás hírlevelek 

 

Hírlevelek küldéséhez az úgynevezett Double Opt-In eljárást használjuk, azaz hírlevelet csak 

akkor küldünk e-mailben, ha előtte kifejezetten beleegyezik abba, hogy hírleveles 

szolgáltatásunkat aktiválhatjuk. Ezután értesítő e-mailt küldünk, amelyben felkérjük, hogy az e-

mailben található linkek egyikére kattintva erősítse meg, hogy szeretne tőlünk hírlevelet kapni. 

Amennyiben a későbbiekben nem szeretne tovább hírleveleket kapni, a szolgáltatást bármikor 

visszamondhatja anélkül, hogy ez bármilyen költséget vonna maga után. Természetesen minden 

hírlevélben talál egy leiratkozó linket is. Ehhez elégséges valamely kapcsolattartási 

lehetőségünkre (pl. e-mail: service@aldi-utazas.hu; fax vagy levél) küldött, szöveges formátumú 

üzenet. 

 

Adatkezelő: EUROTOURS Ges.m.b.H 

Kirchbergerstrasse 8  

A-6370 Kitzbühel / Ausztria 

E-Mail: datenschutz@eurotours.at 

 

A kezelt személyes adatok köre (a 

személyes adatok, amelyekre az 

adatkezelés kiterjed): 

Az Ön e-mail címe. 

Az adatkezelés célja: Az Ön által megadott adatokat arra használjuk, hogy 

Önnek rendszeresen hírlevelet küldjük e-mailben. A 

hírlevél társaságunk reklámjait és egyéb 

tájékoztatásait tartalmazza. 

 

Az adatkezelés jogalapja:  Az Ön hozzájárulása. 

 

Az adatfeldolgozásra jogosult személy 

(cégnév, székhely, email, honlap): 

A hírlevél-feliratkozások vonatkozásában: 

EUROTOURS Ges.m.b.H 

Kirchbergerstrasse 8  

mailto:datenschutz@eurotours.at


A-6370 Kitzbühel / Ausztria 

E-Mail: datenschutz@eurotours.at 

aldi-utazas.hu 

 

A hírlevelek kiküldése vonatkozásában: 

EUROTOURS Ges.m.b.H 

Kirchbergerstrasse 8  

A-6370 Kitzbühel / Ausztria 

E-Mail: datenschutz@eurotours.at 

aldi-utazas.hu  

Az adatfeldolgozó által feldolgozott adatok 

köre, az adatfeldolgozó adatkezeléssel 

összefüggő tevékenysége: 

Az adatfeldolgozók a hírlevélre való feliratkozás, 

valamint a hírlevelek kiküldése kapcsán a 

feliratkozók e-mail címét kezelik. 

 

Az adatkezelés időtartama: Személyes adatait az Ön által történő leiratkozást 

követő legfeljebb 25 napon belül töröljük. 

 

Az adatok megismerésére jogosult 

személyek köre: 

Az adatkezelő és az adatfeldolgozók hírlevelekkel 

kapcsolatos munkakört betöltő munkatársai. 

 

Az adatkezelő, illetve tevékenységi 

körében az adatfeldolgozó az adatok 

biztonsága érdekében a következő 

technikai és szervezési intézkedéseket 

teszi meg és eljárási szabályokat alakítja 

ki: 

Adatkezelő a kezelt személyes adatok védelme 

érdekében megfelelő biztonsági intézkedések 

alkalmazásával gondoskodik a véletlen vagy 

jogtalan adatmegsemmisítés, elveszés, ill. a jogtalan 

hozzáférés, megváltoztatás vagy továbbítás 

megakadályozásáról. 

Adatkezelők ennek során megteszi azokat a 

technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja 

azokat az eljárási szabályokat, amelyek a 

jogszabályok és egyéb vonatkozó előírások 

érvényre juttatásához szükségesek. 

Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló 

intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor 

tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. 

Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt 

választja, amely a személyes adatok magasabb 

szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan 

nehézséget jelentene az adatkezelőnek. 

Adatkezelő a fentieket az adatkezelésben részt vevő 

adatfeldolgozóktól is megköveteli. 

 

A hírlevél-szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés bejegyzésre került a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság (NAIH) által vezetett Adatvédelmi Nyilvántartásba. 

 

 

III. Hírlevél-feliratkozással kapcsolatos adatkezelés – ALDI Magyarország hírlevelek 

 

A hírlevelünkre való feliratkozással Ön hozzájárulását adja, hogy a megadott e-mail címén 

keresztül, rendszeres jelleggel reklám ajánlatainkkal felkeressük. A hozzájáruló nyilatkozatát 

mailto:datenschutz@eurotours.at
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bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja, amely esetben személyes 

adatait töröljük és a továbbiakban hírlevelet nem küldünk. A visszavonó nyilatkozat megtételére 

lehetősége van hírlevél alján online, a www.aldi.hu/hu/informaciok/hirlevel oldalon, vagy postai 

úton, ill. a www.aldi.hu/hu/html/kapcsolat.php központi címre küldött elektronikus levélben. 

Tájékoztatjuk, hogy a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 

szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bek. alapján hírlevél-szolgáltatásunk reklám természetes 

személynek, mint reklám címzettjének, közvetlen megkeresésének (a továbbiakban: közvetlen 

üzletszerzés) minősül, így a hírlevél kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz az Ön, mint a reklám 

címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult. 

A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. 

Ebben az esetben a nyilatkozó nevét és minden egyéb személyes adatát az alább meghatározott 

nyilvántartásból haladéktalanul törölni kell, és részére reklám a fent meghatározott módon a 

továbbiakban nem közölhető. 

Társaságunk, mint reklámozó, a fenti hozzájárulásban meghatározott körben - a nálunk 

hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a 

nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló 

nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél 

számára kizárólag az Ön, mint érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át. 

 

Az adatkezelésre jogosult személye: ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. 

A kezelt személyes adatok köre (a 

személyes adatok, amelyekre az 

adatkezelés kiterjed): 

Az Ön e-mail címe. 

Az adatkezelés célja: Az Ön által megadott adatokat arra használjuk, hogy 

Önnek rendszeresen hírlevelet küldjük e-mailben. A 

hírlevél társaságunk reklámjait és egyéb 

tájékoztatásait tartalmazza. 

 

Az adatkezelés jogalapja:  Az Ön hozzájárulása. 

 

Az adatfeldolgozásra jogosult személy 

(cégnév, székhely, email, honlap): 

A hírlevél-feliratkozások vonatkozásában: 

ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (székhely: 2051 

Biatorbágy, Mészárosok útja 2., http://www.aldi.hu, 

+36 23 533 500, email: 

www.aldi.hu/hu/html/kapcsolat.php  

 

A hírlevelek kiküldése vonatkozásában: 

Bertelsmann SE & Co. KGaA (D-33311 Gütersloh, 

Carl-Bertelsmann-Straße 270, www.arvato.com, 

info@arvato.de) 

 

Az adatfeldolgozó által feldolgozott adatok 

köre, az adatfeldolgozó adatkezeléssel 

összefüggő tevékenysége: 

A hírlevél-feliratkozások kapcsán az adatfeldolgozó 

a feliratkozók által megadott e-mail címeket kezeli. 

A hírlevelek kiküldéséhez kapcsolódóan az 

adatfeldolgozó kezeli a címzettek e-mail 

elérhetőségét, melynek során az „elettershop“ nevű 

eszközzel dolgozik. 

 

Az adatkezelés időtartama: Személyes adatait az Ön által történő leiratkozást 

http://www.aldi.hu/hu/informaciok/hirlevel
https://www.aldi.hu/hu/html/kapcsolat.php
http://www.aldi.hu/
tel:+3613536010
https://www.aldi.hu/hu/html/kapcsolat.php
http://www.arvato.com/
mailto:info@arvato.de


követő legfeljebb 25 napon belül töröljük. 

 

Az adatok megismerésére jogosult 

személyek köre: 

Az adatkezelő és az adatkezelők hírlevelekkel 

kapcsolatos munkakört betöltő munkatársai. 

 

Az adatkezelő, illetve tevékenységi 

körében az adatfeldolgozó az adatok 

biztonsága érdekében a következő 

technikai és szervezési intézkedéseket 

teszi meg és eljárási szabályokat alakítja 

ki: 

Adatkezelő a kezelt személyes adatok védelme 

érdekében megfelelő biztonsági intézkedések 

alkalmazásával gondoskodik a véletlen vagy 

jogtalan adatmegsemmisítés, elveszés, ill. a jogtalan 

hozzáférés, megváltoztatás vagy továbbítás 

megakadályozásáról. 

Adatkezelők ennek során megteszi azokat a 

technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja 

azokat az eljárási szabályokat, amelyek a 

jogszabályok és egyéb vonatkozó előírások 

érvényre juttatásához szükségesek. 

Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló 

intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor 

tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. 

Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt 

választja, amely a személyes adatok magasabb 

szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan 

nehézséget jelentene az adatkezelőnek. 

Adatkezelő a fentieket az adatkezelésben részt vevő 

adatfeldolgozóktól is megköveteli. 

 

A hírlevél-szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés NAIH-124743/2017. számon került bejegyzésre 

a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) által vezetett Adatvédelmi 

Nyilvántartásba. 

 

Tájékoztatás a jogokról, illetve a jogorvoslati lehetőségekről 

Tájékoztatáshoz való jog Ön a fenti elérhetőségeken a Szervezőtől, ill. az ALDI-tól (a 

továbbiakban együtt Szervező) bármikor tájékoztatást kérhet a 

személyes adatai kezeléséről (módjáról, folyamatáról), kérheti 

az esetlegesen hibás adatok helyesbítését, valamint jogában 

áll megtiltani vagy egyes esetekre korlátozni személyes 

adatainak kezelését (törlés, zárolás), ez azonban a 

Promócióból történő kizárásával járhat. 

Kérelmére a Szervező Önnek közvetlenül is megküldött 

részletes tájékoztatást a kezelt, illetve által a jövőben esetleg 

megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, az 

adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az 

adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel 

összefüggő tevékenységéről, továbbá – a személyes 

adatainak esetleges továbbítása esetén - az adattovábbítás 

jogalapjáról és címzettjéről. 

A Szervezőnek a kérelem benyújtásától számított legrövidebb 

idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető 

formában, az Ön erre irányuló kérelmére írásban kell 



tájékoztatást adnia. A tájékoztatás ingyenes, ha Ön a folyó 

évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet 

még nem nyújtott be a Szervezőhöz. Egyéb esetekben a 

Szervező költségtérítést állapíthat meg. A már megfizetett 

költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen 

kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. 

 

Adathelyesbítés Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a 

valóságnak megfelelő személyes adat a Szervező 

rendelkezésére áll, a személyes adatot a Szervező helyesbíti. 

 

Tiltakozás Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen a 

jogszabályban jelzett esetekben. A Szervező a tiltakozást a 

kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de 

legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak 

megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt 

írásban tájékoztatja. 

 

Jogorvoslati jog Jogainak megsértése esetén Ön a jogszabályban 

meghatározott feltételekkel:  

• a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatósághoz fordulhat (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet 

fasor 22/c, postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Email cím: 

ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu, tel. +36 (1) 

391-1400), valamint 

• bírósági jogorvoslatot vehet igénybe (a perre az 

adatkezelő székhelye szerinti törvényszék illetékes, de a per - 

az Ön választása szerint - az Ön lakóhelye vagy tartózkodási 

helye szerinti törvényszék előtt is megindítható). 

 

 

 

Biatorbágy, 2018. február 26. 

 

 

Eurotours GmbH 

megbízásából 

ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/

