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A MAPEI Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2040 Budaörs, Sport utca 2.sz.; cégjegyzékszáma: Cg. 
13 09 065163; a továbbiakban: „Társaság”) mint adatkezelő az alábbiakban tájékoztatja Önt, mint érintettet (adatalanyt) 
a Társaság adatkezelésével kapcsolatban. 

 

Adatkezelő MAPEI Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 

Adatkezelés jogalapja Az Ön önkéntes hozzájárulása és adatszolgáltatása, amely a jelen előzetes 
tájékoztatáson alapul. 

Adatok forrása Ön, miután adatait a Társaság számára önkéntesen megadta. 

Adatkezelés célja Társaság a jelen Adatkezelési Tájékoztató hatálya alatt személyes adatait 
kapcsolattartás céljából kezeli majd a játék végével törli azt. 

Kezelt személyes adatok 
köre 

Amennyiben a gyermek és Ön mint szülő vagy gyám részt szeretne venni a játékban, az 
alábbi adatait kezeljük: 

- Alapadatai körében:  
o Gyermek neve; 
o Gyermek életkora; 
o Szülő, gyám neve; 
o Szülő, gyám e-mail címe; 

 

Adatkezelés időtartama  Személyes adatait a fenti célok eléréséig, de legfeljebb hozzájárulásának visszavonásáig 
kezeljük. Tájékoztatjuk, hogy hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni, a Társaság 
hírleveiről bármikor leiratkozhat. 

Adatfeldolgozó, 
adatfeldolgozás 

Társaságunk az adatok felvétele során az alábbi adatfeldolgozó által biztosított 
informatikai rendszert veszi igénybe: 

- Neve: Kovács Művek Kft. 
- Székhelye: 7720 Pécsvárad, Tavasz utca 14/A. 

Társaságunk az Ön személyes adatait az alábbi adatfeldolgozó által szolgáltatott 
ügyfélkapcsolati adatbázisban tárolja: 

- Neve: Kovács Művek Kft. 
- Székhelye: 7720 Pécsvárad, Tavasz utca 14/A. 

 

Az adatok megismerésére 
jogosultak 

A Társaság és szerződött adatfeldolgozó partnereink azon munkatársai, akik számára az 
adatok ismerete a munkavégzésükhöz elengedhetetlenül szükséges. 

Az Ön adatkezeléssel 
kapcsolatos jogai 

Ön az adatkezelés időtartama alatt jogosult bármikor tájékoztatást kérni személyes 
adatainak kezeléséről és kérheti az Önre vonatkozó személyes adatok való hozzáférést.  

Ön jogosult arra, hogy előzetes kérésére Társaságunk az Ön által szolgáltatott adatokat 
digitális formában Önnek megküldje, illetve jogosult arra is, hogy ezen személyes 
adatokat másik adatkezelő részére továbbítsa. 

Ön bármikor jogosult az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását visszavonni, és kérni 
adatai törlését, helyesbítését, korlátozását vagy zárolását. A visszavonás nem érinti a 
visszavonás előtti hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

Ön jogosult tájékoztatást kapni, ha személyes adatai vonatkozásában adatvédelmi 
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incidens következik be.  

Fenti jogait Ön a Társaság részére címzett küldött e-mail marketing@mapei.hu útján 
gyakorolhatja. 

Amennyiben Ön úgy véli, hogy személyes adatait jogellenesen kezeljük, úgy panaszával 
közvetlenül a Társasághoz, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 
(postai cím: 1530 Budapest, Pf. 5.; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu), valamint 
bírósághoz is fordulhat. 

 


