
BUNGE BEACH ATTACK I PROMÓCIÓS KAMPÁNY – HOSTESS PROMÓCIÓ I 2019 NYÁR 

 
Részvételi és promóciós szabályzata 

  
1. A Bunge Zrt. (a továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi, adatkezelési és játékszabályzatban 

részletezett promóciót szervez (a továbbiakban együtt: Promóció). A Promóció lebonyolítását a 
Profield Sales Kft.(1143 Budapest, Ilka utca 50., mint Lebonyolító), valamint a Newgency Kft. (1133 
Budapest, Pozsonyi út 48., mint Lebonyolító) végzi. 
A Promócióban kizárólag azok vehetnek részt, akik nem cselekvőképtelen, 16. életévüket betöltött, 
természetes személyek, rendelkeznek magyarországi állandó lakcímmel, magyar állampolgárságú, 
devizabelföldi, illetve akik nem a Szervező és a Lebonyolító munkavállalói, továbbiakban 
Résztvevők. 

 
2. A Promócióban való részvétel feltétele, hogy a fogyasztó a promóció időtartama alatt a promóciós 

helyszínek valamelyikén Vénusz étolaj, kenőmargarin vagy sütőmargarin termékeket vásároljon 
egyidejűleg legalább 699 Ft értékben (azaz egy blokkon kell szerepelnie a 699 Ft értékű Vénusz 
étolaj vagy margarin termékeknek), mely vásárlást blokkal is igazolni tudja.  

 
3. Egy Résztvevő a Promócióban több alkalommal is részt vehet, azonban egy blokkot csak egy 

alkalommal használhat fel, azaz amennyiben fogyasztó többször szeretne pályázni a játékokért, úgy 
minden egyes játékhoz külön, legalább 699 Ft értékű Vénusz termék vásárlását igazoló blokkal kell 
rendelkeznie. 
 

4. Egy Résztvevő maximum 5 db ajándékra lehet jogosult (minden egyes ajándékátvételhez külön-
külön minimum 699 Ft értékű Vénusz termék megvásárlást igazoló blokkal kell rendelkeznie).  

 
5. A Promóció időtartama: 2019. július 19. és augusztus 17. között zajlik, péntek-szombati napokon, 

üzletenként eltérő időpontokban.  
 
6. A Promóció helyszíneit és a pontos időpontokat az 1. számú melléklet tartalmazza. A regisztrációra 

és a játékban való részvételre, csak az 1. számú mellékletben meghatározott boltokban és 
időpontokban, és kizárólag a vásárlás napján van lehetőség, más üzletekben és időpontokban nincs 
rá lehetőség.    
 

7. A Promóció menete: 
 

Azok a Résztvevők, akik a megjelölt időpontokban a promóciós helyszínek valamelyikén egyidejűleg 
legalább 699 Ft értékben tetszőleges Vénusz terméket vásárolnak, a kasszazónán kívül felállított 
Vénusz standnál, a vásárlást igazoló blokk bemutatását követően a 7. pontban meghatározott 
adatok megadásával a Vénusz hostessének segítségével tableten  játszhatnak és 699 Ft értékű 
vásárlásonként 1 darab ajándékot nyerhetnek meg. Az ajándékok és azok mennyisége 
helyszínenként eltérőek lehetnek. A regisztrációra és a játékra az 5. pontban meghatározott 
időtartamon belül és az 1. számú mellékletben megtalálható helyszíneken és időpontokban van 
lehetőség. A fogyasztó az applikációban véletlenszerűen sorsolt ajándékot veheti át, az ajándék 
cseréjére nincs lehetőség. 

 
Az ajándékok a készlet erejéig érhetők el, ajándékát a fogyasztó az adott helyszínen azonnal 
átveheti a hostesstől. Az aktuális ajándékkészletről a fogyasztónak a kasszazónán kívül felállított 
Vénusz pultnál van lehetősége a Lebonyolító hostessénél érdeklődni. 
Az ajándékok helyszínenként rendelkezésre álló kezdő készleteit a 2. számú melléklet tartalmazza. 
 



A Résztvevők a vásárlást igazoló blokk, Lebonyolító hostesse által történő validálását követően 
jogosultak a játékban való részvételre és az ajándék átvételére. 
A kasszazónán kívül felállított Vénusz pultnál dolgozó hostessnek lehetősége van a fogyasztót 
kizárni a játékból, amennyiben az a Játékszabályban leírt bármely feltételnek nem felel meg. 
 
Az ajándékok átadásának további feltétele, hogy a játékos a jogszabályokban előírt, a Szervező 
adózási kötelezettségeinek lebonyolításához szükséges egyes személyes adatait megadja. 
Amennyiben a játkos ezt nem teljesíti, úgy a játékból kizárható. 
 
A regisztrációt követően a fogyasztó a játék során, a tableten megjelenő húspogácsák közül 
kiválaszt egyet, melynek megérintésével, megjelenik a megnyert ajándék. Fogyasztó a megjelenő 
ajándékot nyeri meg, ennek cseréjére nincs lehetőség, de újabb 699 Ft értékű vásárlással, újabb 
játékra van lehetősége, így újabb ajándék megnyerésére is alkalma nyílik.  
 
A Szervező nevében eljáró hostessnek nem áll módjában hiányos adatokat megadó Játékossal játékot 
játszani, azaz a fogyasztó nem jogosult az ajándékokért játszani és azok bármelyikét megnyerni, a hostess 
jogosult a fogyasztót kizárni a játékból. 

A Promócióban a következő ajándékfajták érhetőek el: 
 

 piknik pléd 

 strandtáska 

 kulacs 

 uzsonnásdoboz 

 fa kenőkés 
 

8. Amennyiben a Résztvevő a jelen szabályzatban leírt személyi feltételnek nem felel meg, kizárásra 
kerül. A hostess jogosult a fogyasztót kizárni a játékból. 
 

9. A Játékosok elfogadják, hogy a Játékban való részvétel során a Játékszabályzatban foglaltak 
bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak. 
 

10. A Résztvevők az ajándékok átvételére kizárólag a vásárlás napján és helyszínén, az adott helyszínre 
meghirdetett promóciós időtartam alatt, a vásárlás napján, a Vénusz hostess pult nyitvatartása alatt 
jogosultak. Azt követően Szervezőnek az ajándékot nem áll módjában átadni. A promóciós 
helyszíneket és időpontokat az 1. számú melléklet tartalmazza. 

 
11. A nyeremények sem egészében, sem részeiben át nem ruházhatóak, és készpénzre át nem 

válthatóak, azokra kizárólag a Nyertes jogosult.  
 
12. Az ajándékok utáni esetleges SZJA-fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb 

esetlegesen felmerülő költségek a Résztvevőt terhelik. 
 
13. A Szervező és Lebonyolítók a nyeremények tekintetében a szavatosságát kizárja. A Játék során 

átadásra kerülő ajándékok esetében a szavatosságot a gyártó/forgalmazó biztosítja a saját feltételei 
szerint. 
 

14. Amennyiben a Szervező/Lebonyolító okkal azt feltételezi, hogy bármely Játékos a jelen 
Játékszabályzat rendelkezéseit nem tartja tiszteletben, vagy azoknak nem felel meg, illetve bármely 
résztvevő részéről a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, 
vagy ha bármely résztvevő a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, illetve rosszhiszeműen 
jár el, akkor a Lebonyolító az ilyen Játékost külön értesítés nélkül azonnali hatállyal kizárja a 
Játékból. A Szervező bármely, a Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben 



kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A 
Szervező/Lebonyolító kizárja bármely Játékos bármely jogcímen történő igény érvényesítésének 
lehetőségét Szervezővel/Lebonyolítóval szemben. 
 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalanság, visszaélés, ezek gyanúja vagy 
jóhírének vagy üzleti/gazdasági érdekeinek bármely módon történő megsértése esetén a Játékból 
bárkit indokolás nélkül kizárjon. 
 
 

15. Amennyiben a Promóció során visszaélések, jelentős mértékű sportszerűtlen játék gyanúja merül 
fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóciót 
szüneteltesse, vagy törölje. 
 

16. Időnként előfordulhat, hogy a Szervezőn vagy a Játék szervezésében résztvevő partnerein kívülálló 
okokból az internet szolgáltatás nem használható. A Játékos tudomásul veszi, hogy az üzenet- és 
adatátviteli-, valamint válaszadási sebesség a kiszolgáló technikai feltételeinek függvénye, és ezért a 
Szervező felelősséget nem vállal. A fentieket kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség 
és egyéb olyan, a Szervezőn és partnerein kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) 
hálózati torlódás, lefedettség, kapcsolati hibák, az eszközök teljesítménye, valamint a biztonságos 
hálózati kapcsolat fenntartása. Ezen problémákból fakadó, a játékot érintő hibákért Szervező 
felelősséget nem vállal. 
 

17. A Szervező kizárja felelősségét a Promócióval kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban 
esetlegesen előforduló nyomdai hibáért. 
 

18. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha bármely, a Szervezőnek fel nem róható technikai hiba, 
akadály miatt a Promócióban való részvétel késedelmet szenved, vagy nem valósul meg. 
 

19. A Szervező a jelen részvételi szabályzat változtatásának a jogát fenntartja. 
 

20. A Résztvevő a 6. pont szerinti regisztráció megtételével és a Játékban való részvétellel tudomásul 
veszi, kifejezetten és egyértelműen elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a 
Játékszabályzatot és az adatkezelési szabályzatot 

 
21. A részletes szabályzat a Promóció ideje alatt a promóciós helyszíneken a hostesseknél és a 

www.venusz.hu/promociok oldalon érhető el. 
 

22. A Szervező az ajándékokat átvevők névsorát nem hozza nyilvánosságra. 
 
23. Szervező, a Bunge Zrt. tulajdonosai, vezető tisztségviselői és alkalmazottai a nyeremények hibáiért 

kizárják felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett 
rendelkezéssel tiltják. 
 

24. Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb 
nyereményt. 
 

25. A Szervezők fenntartják a jelen Játékszabály módosításának jogát, a módosítás egyidejű, a Honlapon 
történő közzétételével.  
 
 

Budapest, 2019. július 19. 

Bunge Zrt. 

http://www.venusz.hu/promociok


Szervező 

 
1. számú melléklet: Promóció helyszínei és időpontjai 

 
 

 
  

2019.07.19 2019.07.20 2019.07.26 2019.07.27 2019.08.02 2019.08.03 2019.08.09 2019.08.10 2019.08.16 2019.08.17

péntek szombat péntek szombat péntek szombat péntek szombat péntek szombat

203. sz. Coop Szuper 3400 Mezőkövesd, Hősök tere 3. 08-14h 07-13h

290. sz. Coop 8220 Balatonalmádi, Baross Gábor u. 47-49. 10-18h 07-15h

Siófok - Tesco 8600 Siófok, Vak Bottyán u. 27. 12-20h 10-18h

201. sz. Coop Szuper 3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 66. 08-14h 07-13h

Fék ABC - CBA 8243 Balatonakali, Pacsirta u. 1/a 12-20h 08-16h

37. sz. Coop ABC 8600 Siófok, Fő tér 5. 10-18h 09-17h

Tiszafüred - Tesco 5350 Tiszafüred, Madách Imre u. 2. 12-20h 10-18h

Interspar Keszthely Interspar Keszthely, Tapolcai út 37., 8360 12-20h 10-18h

Balatonfüred - Spar 8230 Balatonfüred, Arácsi út 15. 11-19h 08:30-16:30h

Tiszafüred - Spar 5350 Tiszafüred, Ady Endre u. 14. 12-20h 09-17h

Balatonfüred - Tesco 8230 Balatonfüred, Széchenyi István u. 55. 12-20h 10-18h

Velence - Spar 2481 Velence, Tópart u. 47. 12-20h 10-18h

Bocskai ABC áruház - Coop 4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja u. 2-4. 11-19h 08-16h

29. hét 30. hét 31. hét 32. hét 33. hét

Áruház Cím



2. számú melléklet: Rendelkezésre álló ajándék készletek boltonként 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Áruházlánc Város Fakés/nap
Uszonnás 

doboz/nap
Kulacs/nap Strandtáska/nap Pléd/nap

Összes 

ajándék/nap

Összes ajándék 

/áruház/2 nap

Coop Mezőkövesd 20 db 12 db 10 db 5 db 2 db 49 db 98

Coop Balatonalmádi 20 db 12 db 10 db 5 db 2 db 49 db 98

Tesco Siófok 28 db 18 db 14 db 7 db 4 db 71 db 142

Coop Mezőkövesd 20 db 12 db 10 db 5 db 2 db 49 db 98

CBA Balatonakali 20 db 12 db 10 db 5 db 2 db 49 db 98

Coop Siófok 20 db 12 db 10 db 5 db 2 db 49 db 98

Tesco Tiszafüred 28 db 18 db 14 db 7 db 4 db 71 db 142

Interspar Keszthely 28 db 18 db 14 db 7 db 4 db 71 db 142

Spar Balatonfüred 28 db 18 db 14 db 7 db 4 db 71 db 142

Spar Tiszafüred 28 db 18 db 14 db 7 db 4 db 71 db 142

Tesco Balatonfüred 28 db 18 db 14 db 7 db 4 db 71 db 142

Spar Velence 28 db 18 db 14 db 7 db 4 db 71 db 142

Coop Hajdúszoboszló 20 db 12 db 10 db 5 db 2 db 49 db 98

Ajándékok



BUNGE BEACH ATTACK I PROMÓCIÓS KAMPÁNY – HOSTESS PROMÓCIÓ I 2019 NYÁR 
(Promóció ideje: 2019. július 19. – 2019. augusztus 17.; pontos időpontok és helyszínek a Promóciós 

szabályzat 1. számú mellékletében) 
Adatkezelési tájékoztató 

Jelen Adatkezelési tájékoztató a Bunge Zrt. (Cg. 01-10-041976; székhely: 1134 Budapest, Váci út 43.), mint 
szervező által megrendezésre kerülő „BUNGE BEACH ATTACK I PROMÓCIÓS KAMPÁNY – HOSTESS 
PROMÓCIÓ I 2019 NYÁR” elnevezésű hostess promócióhoz (a továbbiakban „Promóció”) kapcsolódó 
adatkezelési célokról, az adatkezelés jogalapjáról, időtartamáról, címzettekről, az adatkezeléssel 
kapcsolatban a Promócióban résztvevők jogairól, jogorvoslati lehetőségekről tartalmaz tájékoztatást.  
Jelen Adatkezelési tájékoztató a „BUNGE BEACH ATTACK I PROMÓCIÓS KAMPÁNY – HOSTESS PROMÓCIÓ I 
2019 NYÁR” Részvételi és promóciós szabályzat elválaszthatatlan részét, azaz mellékletét képezi. A jelen 
Adatkezelési tájékoztatóban külön nem definiált fogalmak a Részvételi és promóciós szabályzatban már 
definiált jelentéssel bírnak. 
A Résztvevő a Promócióban történő részvételével elismeri, hogy a Részvételi és promóciós szabályzat, 
illetve jelen Adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit megismerte és azokat elfogadta. 

1. Adatkezelő és adatfeldolgozó kiléte, elérhetőségei 

Adatkezelő: 
Cégnév: Bunge Zrt. 
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 43. 
E-mail: beu.bud.dataprotection@bunge.com 
 
A Promóció lebonyolításához az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe: 
 
Adatfeldolgozók: 
Cégnév: Profield Sales Kft. 

Székhely: 1143 Budapest, Ilka utca 50. 

 

Cégnév: Newgency Kft. 

Székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 48. 

 

Cégnév: Bang Bang Ideas Kft. 

Székhely: 2096 Üröm, Tücsök köz 1/c. II/11. 

 
2. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogalapja, célja 

 
Kezelt adatok és az 
adatkezelés 

Az adatkezelés célja 
 

Az adatkezelés jogalapja 

Résztvevő teljes neve, amelyet 
az applikációban rögzítünk 
 

A Promóció lebonyolítása, a 
promóciós szabályzat 
betartásának ellenőrzése 

Az érintett Résztvevő 
hozzájárulása [GDPR (32) 
preambulumbekezdése és a 
GDPR 6.cikk (1) a) pontja 
alapján] 

Résztvevő teljes neve, 

Résztvevő állandó lakcíme, 

Résztvevő aláírása, amelyet 

papír alapon rögzítünk 
 

A nyereményhez kapcsolódó 
adófizetési, jogszabályi 
kötelezettség teljesítése 
céljából szükséges a 
Szervezőnek az adatokat a 
törvényileg meghatározott 
időtartamig tárolni. Ezután 
az adatokat 
megsemmisítjük. 
 

Jogi kötelezettség 
teljesítése, az adózás 
rendjéről szóló 2017. évi CL. 
törvény, a számvitelről szóló 
2000. évi C. törvény, a 
személyi jövedelemadóról 
szóló 1995. évi CXVII. 
törvény alapján. 

 



 
A személyes adatokat más célból nem használja fel sem a Szervező, sem a Lebonyolítók. 
 

3. Az adatok megőrzési ideje 

A Résztvevő hozzájárulása alapján gyűjtött adatokat a promóció végével töröljük. 
 
A Promóció során kapott, jogszabály alapján kezelt adatokat, kizárólag adófizetési, jogszabályi 
kötelezettség teljesítése céljából tároljuk a jogszabályban meghatározott ideig kezeli az Adatkezelő, a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján 8 évig. 
 

4. Adattovábbítás, a továbbítás címzettje 
 

A személyes adatok a Résztvevő előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem 
kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket. Az Adatkezelő jogszabályi 
kötelezettség (adómegállapítás és adófizetés) érdekében a Résztvevők adatait az illetékes NAV részére 
továbbíthatja. 
 
Jogi vita vagy csalárd magatartás esetén az érintett Résztvevő adatai az Adatkezelővel együttműködő jogi 
képviselők, illetve tanácsadókhoz kerülnek továbbításra. 
 

5. Résztvevők adatkezeléssel kapcsolatos jogai, jogorvoslat 

Résztvevők adatkezeléssel kapcsolatos jogai 
A Résztvevő a jelen Adatkezelési tájékoztató alapján kezelt személyes adatainak adatkezeléssel kapcsolatos 
jogait az Adatkezelőnek e-mail útján az beu.bud.dataprotection@bunge.com e-mail címre küldött 
kérelemmel gyakorolhatja. 
Adatkezelő felhívja a Résztvevő figyelmét, hogy abban az esetben, amennyiben valamely adat kezelés 
jogalapja a Résztvevő hozzájárulása, úgy a Résztvevő  az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor - a 
vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint - ingyenesen, korlátozásmentesen, indokolás nélkül 
visszavonhatja, azonban ez nem érinti a visszavonás időpontjáig vele kapcsolatban kezelt személyes adatok 
adatkezelésének jogszerűségét. 

A Résztvevő a Promócióval kapcsolatban Adatkezelő/Adatfeldolgozó által kezelt személyes adataival 
kapcsolatban a GDPR alapján 15-21. cikk alapján megilleti a Résztvevőről kezelt személyes adatokkal 
kapcsolatos hozzáférés joga, azaz jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra 
vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben a Résztvevő személyes 
adatainak kezelése folyamatban van, akkor jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a vele kapcsolatos 
adatkezelésről, ide értve a vele kapcsolatban kezelt személyes adatok kategóriáit is. 

A Résztvevő jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, illetve a 
Adatfeldolgozó által helyesbíttesse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az 
adatkezelés célját, a Résztvevő jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett 
kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

A Résztvevő jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő/Adatfeldolgozó indokolatlan késedelem nélkül 
törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Ebben az esetben a Adatkezelő/Adatfeldolgozó köteles arra, 
hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, feltéve, hogy a 
személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon 
kezelték. A Résztvevőre vonatkozó személyes adat törlését végre kell hajtani akkor is, ha a Résztvevő 
tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs a Adatkezelő/Adatfeldolgozó vagy harmadik személy részéről 
fennálló, elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre. A személyes adatokat a 
Adatkezelő/Adatfeldolgozó köteles törölni akkor is, ha a személyes adatokat jogellenesen kezelték, vagy a 



személyes adatokat a Adatkezelőre/Adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy magyar jogban előírt jogi 
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 

A Résztvevő jogosult arra, hogy kérésére a Adatkezelő/Adatfeldolgozó korlátozza az adatkezelést, ha vitatja 
a személyes adatok pontosságát, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé 
teszi, hogy a Adatkezelő/Adatfeldolgozó ellenőrizze a személyes adatok pontosságát. Korlátozni kell az 
adatkezelést abban az esetben is, amennyiben az adatkezelés jogellenes, és a Résztvevő ellenzi az adatok 
törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, továbbá abban az esetben is, amennyiben az 
Adatkezelőnek/Adatfeldolgozónak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az 
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. Szintén 
korlátozni kell az adatkezelést, ha a Résztvevő tiltakozott az adatkezelés ellen; ez utóbbi esetben a 
korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a 
Adatkezelő/Adatfeldolgozó jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Résztvevő jogos indokaival szemben. 

A Résztvevő jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes 
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. 

A Résztvevő jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes 
adatainak harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése céljából történő kezelése ellen. 

A Résztvevő mint érintett nem várt halála esetére a Résztvevőt az életében megillető jogait a halálát 
követő öt éven belül a Résztvevő által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes 
bizonyító erejű magánokiratban foglalt, a Adatkezelőnél tett nyilatkozattal meghatalmazott személy 
jogosult érvényesíteni. 

Amennyiben a Résztvevő élete során nem tesz a fentieknek megfelelő jognyilatkozatot, úgy a Polgári 
Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója annak hiányában is jogosult a helyesbítéshez való jogát, illetve 
az adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozás jogát érvényesíteni, valamint - ha az adatkezelés már a Résztvevő 
életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja a Résztvevő halálával megszűnt – úgy jogosult közeli 
hozzátartozója az adatok törléséhez vagy az adatkezelés korlátozásához való jogát érvényesíteni a 
Résztvevő halálát követő öt éven belül. A Résztvevő jogainak e bekezdés szerinti érvényesítésére az a közeli 
hozzátartozó jogosult, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja. 

A Résztvevő jogait halála esetén a Résztvevő helyett érvényesítő személy a Résztvevő halálának tényét és 
idejét halotti anyakönyvi kivonattal vagy bírósági határozattal, valamint saját személyazonosságát - és az 
előző bekezdés szerinti esetben közeli hozzátartozói minőségét - közokirattal igazolja. 

Jogorvoslat 

A Résztvevő az adatkezeléssel kapcsolatos jelen Adatkezelési tájékoztató 5. pontjában foglalt jogait írásbeli 
kérelem útján gyakorolhatja az Adatkezelő részére postai úton a székhely címére vagy elektronikusan a 
beu.bud.dataprotection@bunge.com e-mail címre küldött levélben.  

Amennyiben az Adatkezelő az írásbeli tájékoztatási kérelem benyújtásától számított 1 hónapon belül 
írásban nem adja meg a tájékoztatást a Résztvevő részére, valamint, ha személyes adatok törlésére, 
korlátozására, helyesbítésére 1 hónapon napon belül nem kerül sor, továbbá amennyiben a Lebonyolító a 
Résztvevő helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti és 1 hónapon belül írásban nem 
közli az elutasítás indokait, a Résztvevő jogosult jogorvoslattal élni. 

Továbbá amennyiben a Résztvevő az Adatkezelő/Adatfeldolgozó kérelem tárgyában meghozott döntésével 
nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – az Info tv. 23. §-a alapján bírósághoz 
fordulhat. 



Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a 
továbbiakban: NAIH) lehet élni.  

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.  
Weboldal címe: http://www.naih.hu,  
E-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu 
 
A NAIH panasszal kapcsolatos határozatával szemben a Résztvevőt megilleti a bírósághoz fordulás joga. 
 
A Résztvevő a Adatkezelővel szemben közvetlenül bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az 
Adatkezelő a részére átadott személyes adatokat a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban 
vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. Az ügyben a 
Résztvevő választása szerint a lakóhely vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék jár el.   
 

6. Felelősség 

A Promócióhoz kapcsolódó jelen Adatkezelési tájékoztató az Adatkezelő honlapján, a 
https://www.venusz.hu oldalon megtalálható a Promóció időtartama alatt.  
 
Kelt: Budapest, 2019. július 19. 
Bunge Zrt. 
Adatkezelő 
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