
A „PÁROSAN SZÉP AZ ÉLET!” 

Nyereményjáték 

Részvételi és Játékszabályzata 

  

A játékban résztvevő játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul 

veszik és elfogadják a játék hivatalos játékszabályát. 

1. A nyereményjáték szervezője 

A „PÁROSAN SZÉP AZ ÉLET!” nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) 

szervezője, lebonyolítója és adatfeldolgozója a Krupp és Társa Kft. (székhely: 

2040 Budaörs, Szabadság út 52-54. cégjegyzékszám: 13-09-075093, adószám: 

10488559-2-44., bankszámlaszám: Raiffeisen Bank Rt. Budapesti Fiók 

12001008-00284668-00100009, a továbbiakban, mint „Szervező”), a Játék 

adatkezelője a DataEdge Kft. (székhely: 6728 Szeged, Back Bernát utca 6., 

adószám: 25866948-2-06, mint a PontMaster Törzsvásárlói Program 

üzemeltetője, a továbbiakban: „Adatkezelő”). 

2. A Játékban részt vevő személyek 

A Játékban részt vehet minden olyan személy, aki: 18. életévét betöltötte, állandó, 

nyilvántartott magyarországi lakcímmel rendelkezik természetes személy (a 

továbbiakban "Játékos"), és rendelkezik regisztrált, aktivált PontMaster 

törzsvásárlói kártyával, kivéve: a Játék szervezésében és lebonyolításában 

közvetlenül közreműködő személyek és ezen személyek hatályos polgári 

törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) 

meghatározott közeli hozzátartozói. A Játékban a Szervező viszonteladó 

partnereinek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint, és 

ezen személyeknek a hatályos Ptk.-ban meghatározott közeli hozzátartozói nem 

vehetnek részt. 

A Játékos a Játékszabályzat elfogadásával elismeri, hogy teljes körűen 

megismerte a Játékszabályzatot és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a 

Felhasználó a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja 

el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt 

venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, 

illetve az abban való részvétel a jelen Szabályzat szerint történik. Amennyiben a 

Szabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok 

vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 
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3. A Játék időtartama 

A Játék 2020. március 02. üzletnyitásoktól 2020.április 15. üzletzárásokig tart. 

4. Nyeremények 

A játék során a következő nyeremények kerülnek sorsolásra a megadott feltételek 

sze1.  

1. Lotus Therme Hotel & Spa 5*, Hévíz – Wellness csomag 

a. Standard kétágyas szoba, félpanzióval 2 fő/2 éj 

b. a továbbiakban: „1. díj” 

 

2. Hotel Wellamarin Leisure & Wellnes 4*, Zamárdi – Wellness 

csomag 

a. Kétágya szoba, félpanzióval 2 fő/2 éj 

b. a továbbiakban: „2. díj” 

 

3. Flamingó Wellness Hotel 4*, Balatonfüred – Wellness csomag 

a. Superior kétágyas szoba, félpanzióval 2 fő/2 éj 

b. a továbbiakban: „3. díj” 

A Szervező vállalja a nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adó, vagy egyéb, 

esetleges járulék megfizetését. 

A nyeremények felhasználhatóak: 2020. április 15-től május 31-ig, pénteki 

érkezéssel vasárnapi távozással. Kivételek: 2020.04.10-12, 05.01-03, 05.29-31. 

5. A Játék menete 

Fentiek értelmében, a játékban való részvétel az alábbi feltételek egyetemleges 

teljesülése esetén tekinthető érvényesnek:  

1) 2020. március 02-től - 2020. április 15. között az egyes díjaknak 

megfelelően:  

a) 3. díj: legalább kétszer vásárol 5.000 Ft., azaz ötezer forint feletti 

értékben és a vásárlás során használja regisztrált és aktivált 

PontMaster törzsvásárlói kártyáját.  

b) 2. díj: legalább háromszor vásárol 5.000 Ft., azaz ötezer forint feletti 

értékben és a vásárlás során használja regisztrált és aktivált 

PontMaster törzsvásárlói kártyáját.  

c) 1. díj: legalább ötször vásárol 5.000 Ft., azaz ötezer forint feletti 

értékben és a vásárlás során használja regisztrált és aktivált 

PontMaster törzsvásárlói kártyáját. 

 



3 
 

2) Szervező által üzemeltetett alábbi kereskedelmi egységekben: 

1013 Budapest, Krisztina körút 37. (Príma Élelmiszer-áruház Déli) 

1024 Budapest, Lövőház utca 12-14. (Príma Élelmiszer-áruház 

Lövőház) 

1115 Budapest, Bartók Béla utca 127-129. (Príma Élelmiszer-áruház 

Bartók) 

1116 Budapest, Fehérvári út 192. (Príma Élelmiszer-áruház Fehérvári) 

1118 Budapest, Gazdagréti tér 8. (Príma Élelmiszer-áruház 

Gazdagrét) 

1119 Budapest, Tétényi út 63. (Príma Élelmiszer-áruház Tétényi) 

1122 Budapest, Krisztina körút 7. (Príma Élelmiszer-áruház 

Krisztina) 

1221 Budapest, Leányka utca 13. (Príma Élelmiszer-áruház Leányka) 

2051 Biatorbágy, Csodaszarvas utca 2. (Príma Élelmiszer-áruház 

Biatorbágy) 

2092 Budakeszi, Dózsa György tér 1/a. (Príma Élelmiszer-áruház 

Dózsa) 

2040 Budaörs, Szabadság út 52.-54. (Príma Élelmiszer-áruház 

Budaörs) 

2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 125-127. (Príma Élelmiszer-áruház 

Érd, Pára) 

2030 Érd, Kálvin tér 1. (Príma Élelmiszer-áruház Érd, Kálvin) 

2091 Etyek, Körpince utca 4. (Príma Élelmiszer-áruház Etyek) 

2071 Páty, Somogy Béla utca 3. (Príma Élelmiszer-áruház Páty) 

2440 Százhalombatta, Damjanich utca 23. (Príma Élelmiszer-áruház 

Százhalombatta) 

2089 Telki, Napsugár utca 2. (Príma Élelmiszer-áruház Telki) 

2072 Zsámbék, Magyar utca 75. (Príma Élelmiszer-áruház Zsámbék) 

3) A vásárlások összege nem adható össze, az egyes nyeremény feltételeknek 

megfelelően kell a  vásárlás értékének elérnie a minimum 5.001 Ft-ot – 

kétszer, háromszor vagy ötször; lsd.: 5./1)a,b,c pont.  

4) Minden 5.000,- Ft feletti vásárlás egy kreditnek számít a sorsolásban, így 

a vásárló minden 5.000,- Ft feletti vásárlással növeli esélyeit.  

A nyereményjátékban a PontMaster törzsvásárlói kártya száma kerül 

véletlengenerátor segítségével kisorsolásra. 

A beküldött adatok érvényességével kapcsolatban, vagy bármely más felmerülő 

vitás esetben a Szervező döntése az irányadó. A téves, vagy szándékosan valótlan 

adatszolgáltatásból eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A Szervező 

fenntartja magának a jogot arra, hogy a hibás adatokat beküldő Játékosokat kitiltja 

a Játékból. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható. 
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A nyereményjátékban való részvételhez és a nyereménysorsoláshoz az Érintettek 

által korábban az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatok 

feldolgozása, valamint a játékszabályzatban megfogalmazott vásárlások 

tranzakcióinak adatai szükségesek. 

6. Nyereménysorsolás, tartaléknyertesek 

A sorsolás időpontja: 2020.04.20. A sorsolás helyszíne a Szervező székhelye: 

2040 Budaörs, Szabadság út 52-54. /Helyszínváltozás joga fenntartva. / 

A nyeremény Wellness csomagok kisorsolása gépi sorsolással történik, 

együttesen a: 

Príma Élelmiszer-áruház Déli ,   

Príma Élelmiszer-áruház Lövőház ,   

Príma Élelmiszer-áruház Fehérvári ,   

Príma Élelmiszer-áruház Gazdagrét ,   

Príma Élelmiszer-áruház Tétényi ,   

Príma Élelmiszer-áruház Krisztina ,   

Príma Élelmiszer-áruház Leányka ,  

Príma Élelmiszer-áruház Biatorbágy , 

Príma Élelmiszer-áruház Bartók,  

Príma Élelmiszer-áruház Dózsa ,    

Príma Élelmiszer-áruház Budaörs ,   

Príma Élelmiszer-áruház Érd, Pára ,   

Príma Élelmiszer-áruház Érd, Kálvin ,  

Príma Élelmiszer-áruház Etyek ,   

Príma Élelmiszer-áruház Páty ,   

Príma Élelmiszer-áruház Százhalombatta , 

Príma Élelmiszer-áruház Telki és   

Príma Élelmiszer-áruház Zsámbék vásárlói között.  

 

Az egyes díjak nyertesei 3 különböző sorsolási kalapból kerülnek kihúzásra. 

Ha egy vásárló mind a 3 díj sorsolási feltételének eleget tesz, azzal 

automatikusan részt vesz mindhárom sorsoláson. 

 

A nyertesen kívül a sorsolás alkalmával 6 db tartaléknyertes (nyereményként 2-2 

db) kerül kisorsolásra, akik jogosultak a kisorsolás sorrendjében az eredeti nyertes 

helyébe lépni.  

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha: 

• nem felel meg bármely jelen szabályzat szerinti személyi, és/vagy tárgyi 

feltételnek, 

• vagy annak megkezdése előtt megszüntetésre került Törzsvásárlói 

profilja, 
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• a neki küldött e-mail üzenetre vagy postai úton küldött levélre 20 

munkanapon belül nem válaszol, vagy ezen időtartam alatt nem elérhető, 

• egyértelműen bizonyítható, hogy a játék menetét/eredményét bármilyen 

módon befolyásolni próbálja, 

• jelen játékszabályzat bármely pontját megsérti. 

A nyerteseket az Adatkezelő a sorsolást követően telefonon, e-mailben és postai 

úton értesíti ki legkésőbb 2020.04.28-ig.  

A nyertes Pont Master törzsvásárlói kártyák számai az érintett Príma Áruházban 

kifüggesztésre kerül. A nyeremény átvételének végső időpontja az e-mailes 

értesítő és postai úton küldött levél kiküldésnek napjától 20 naptári nap. 

Amennyiben a nyereményt a kisorsolt személyek ezen időszakban nem veszik át, 

a tartalék nyertesek lépnek a helyükbe. A nyeremény átvételéről kép készül az 

Adatfeldolgozó által, az Adatfeldolgozó promotálása céljából. 

A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti 

a nyertest személyazonosságának igazolására. 

A nyeremény átadásának helyére és onnan való hazautazás költsége a nyertest 

terheli. A nyertes köteles együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. 

Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a 

nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség 

nem terheli. 

A nyeremény készpénzre nem váltható, másra át nem ruházható. 

A Szervező kizárja felelősségét a játékosok téves, pontatlan, vagy hiányos 

adatszolgáltatásából, a kiskorú, vagy cselekvőképtelen személy játékban való 

részvételéről, valamint a nyertes részére elküldött értesítésnek neki fel nem róható 

elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak 

késedelméből eredő, a nyertes, vagy bármely harmadik személy által elszenvedett 

károk tekintetében. 

7. Információ a Játékról 

A játékszabályzat az üzletekben kihelyezett hirdetményeken található. 

8. Vegyes rendelkezések 

A Szervező a nyeremények hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség 

kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezései tiltják. A játékosok jelen 

Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a Szervező és Adatkezelő 

díjmentesen felhasználja a résztvevők személyi adatait és személyes jellegű 
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adatait a jelen Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára, ezen adatokat kezelje 

és tárolja a tájékoztató szerint. 

9. Adatvédelem 

A Játék Adatkezelője a Pontmaster program üzemeltetője, a DataEdge Kft. 

(székhely: 6728 Szeged, Back Bernát utca 6., adószám: 25866948-2-06), az 

Adatkezelő hatályos adatkezelési tájékoztatója elérhető a 

http://pontmaster.hu/adatvedelem címen, a jelen nyereményjáték kapcsán pedig a 

mellékletben. 

Adatfeldolgozó a nyereményjátékban résztvevő kereskedelmi egységek 

üzemeltetője, a Krupp és Társa Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Szabadság út 52-

54. cégjegyzékszám: 13-09-075093, adószám: 10488559-2-44.). Az 

Adatfeldolgozó hatályos adatkezelési tájékoztatója a Príma áruházakban elérhető. 

Az adatkezelés jogalapja az érintettek (játékosok) önkéntes hozzájárulása (GDPR 

6. cikk 1. a.), A játékosok a hozzájárulás megadása előtt jelen játékszabályzat 

alapján teljes körű tájékoztatást kapnak az adatkezelés céljáról, időtartamáról és 

kezelésének módjáról, valamint a jogorvoslati lehetőségekről és egyéb releváns 

információkról a nyereményjáték szabályzatának mellékletében. 

A Játék információs vonalai:  

06/30/633-5245 

06/30/448-2451 

06/30/683-5259 

      

Kelt: Budaörs, 2020.02.28. 
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1. BEVEZETÉS 
A DataEdge Kft. (6728 Szeged, Back Bernát utca 6., a továbbiakban Üzemeltető, szolgál-
tató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közle-
mény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden 
adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott 
elvárásoknak. 
Üzemeltető adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamato-
san elérhetők a http://pontmaster.hu/adatvedelem címen. 
Üzemeltető fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. 
Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. 
 
Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg ne-
künk, és kollégánk megválaszolja kérdését. 
 
Üzemeltető elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten 
fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az 
Üzemeltető a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, 
technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. 
 
Üzemeltető az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát. 
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2. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS 
CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA 

Üzemeltető tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos 
esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jog-
szabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket. 
Felhívjuk az Üzemeltető részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját sze-
mélyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának be-
szerzése. 
 
Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos 
jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 
 

 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-
szabadságról (Infotv.); 

 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 
 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint 

az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 
(Eker. tv.); 

 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.); 
 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételei-

ről és egyes korlátairól (Grt.). 
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PONTMASTER PROGRAM 
 

2.1. PONTMASTER PROGRAM 

A PontMaster Lojalitás Programhoz (Program) a www.pontmaster.hu címen és a prog-
ramban részt vevő üzletekben elérhető PontMaster Lojalitás Program Szabályzatában leírt 
módon és feltételekkel lehet csatlakozni. 
A Programhoz való csatlakozás részeként történő, telefonon vagy online kezdeményezett 
regisztrációs kérelmet a rendszer által kiküldött e-mailben található hivatkozásra (linkre) 
kattintva lehet megerősíteni, véglegesíteni. 
Regisztrációt megelőzően az Üzemeltető kizárólag a kártyaszámot és a pontgyűjtéssel 
kapcsolatos adatokat kezeli. A PontMaster mágneskártya elektronikus formában kizárólag 
a 16 jegyű kártyaszámot tartalmazza. 
 
Az adatkezelés célja: PontMaster Programban való részvétel, a vásárlói pontok gyűjtése, 
felhasználása és nyomon követése, felhasználó általi lekérdezése, egyedi kedvezmények 
biztosítása, a vásárlói szokások elemzése, személyazonosításra alkalmatlan statisztikák 
értékesítése, a részt vevő jognyilatkozatainak dokumentálása, korhatár ellenőrzése, kap-
csolattartás. 
 
Az adatkezelés jogalapja: a 16. életévét betöltött személy önkéntes hozzájárulása. 
 
A kezelt adatok köre: kártyaszám, e-mail cím, jelszó kódolt formában, név, születési idő, 
nem, telefonszám, cím, nyilatkozatok, az online illetve telefonos regisztráció dátuma és 
időpontja, az egyes űrlapok használatának, valamint a regisztrációs kérelem online meg-
erősítésének dátuma, időpontja és a felhasználó ekkor használt eszközének IP címe1, to-

                                            
1 Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei egyértelműen azo-
nosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó láto-
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vábbá az egyes pontgyűjtések és pontbeváltások adatai (helye, dátuma és időpontja, 
partner/pénztáros azonosítószáma, a vásárolt cikkek azonosítószáma, megnevezése, 
mennyisége, ára, fizetési mód, a pontszám változásai és egyenlege). 
 
Az adatok törlésének határideje:  

 regisztráció nélkül használt kártya első használatától számított 90 nap, amennyiben 
nem kerül sor regisztrációra; 

 a regisztrált, de az e-mailben kiküldött tájékoztatónak megfelelően nem élesített re-
gisztrációs kérelmek esetében 30 nap; 

 egyébként az utolsó kártyahasználatot követő 3 év. 

 
Adatkezelés a Partnereknél a kártyahasználat során: 
Üzemeltető Partnereinél lehetőség nyílik pontok gyűjtésére (pontkibocsátás), illetve pontok 
beváltására, a PontMaster kártya használatával. 
A Partnerek listája mindenkor megtalálható a www.pontmaster.hu címen és a Partnerek 
üzleteiben, illetve honlapjain. 
 
A Partnerek vagy más harmadik személy a regisztrációkor megadott személyes adatok 
egyikéhez sem férhet hozzá, Partnernek nincs lehetősége a kártyaszámmal összefüggés-
ben a kártyahasználót beazonosítani. Jelen tájékoztatóban fel nem sorolt, Partner által (pl. 
a vevőtörzsében vagy ÁFÁ-s számla kapcsán) kezelt személyes adatok nem kerülnek az 
Üzemeltető kezelésébe. 
 
Pontkibocsátás (vásárlás) során a Partnernek nincs lehetősége tranzakcióhoz kapcsolni a 
PontMaster kártyaszámot. 
A Partner pontbeváltás (fizetés a kártyával) során sem kerül a kártyaszám birtokába, így a 
kártyahasználót nem tudja beazonosítani. 
 
Adatkezelések összekapcsolása: 
Amennyiben az érintett a jelen tájékoztató 2.3. pontjában bemutatott reklám küldéséhez 
hozzájárul, úgy a hirdetések egyediesítése céljából az adatok felhasználásra kerülnek. 
 
Jelszómódosítás/ elfelejtett jelszó funkció: 
A felhasználó jelszavát bármikor módosítani tudja belépést követően a Jelszómódosítás 
funkcióval. 
Amennyiben felhasználónk a jelszavát elfelejti, úgy a www.pontmaster.hu weboldalon, a 
Belépés/Elfelejtettem a jelszavamat funkcióban tud a rendszertől új jelszót kérni a koráb-
ban megadott e-mail címére. 
 
Adatmódosítás és törlés: 
Az adatok módosítását a www.pontmaster.hu címen a regisztrációs adatokkal belépve a 
Adatmódosítás menüben, továbbá a jelen tájékoztató 4. fejezetében megtalálható elérhe-
tőségeken lehet kezdeményezni.  

                                                                                                                                                 
gató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására 
nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak 
arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni. 
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A Kártyatiltás funkció használata nem jár az adatok törlésével. Az adatok törlését, valamint 
az e-mail cím módosítását telefonos ügyfélszolgálaton, postai úton és személyesen lehet 
kérni. 
 
Az adatkezelés nyilvántartási száma: folyamatban. 
 

2.2. PONTMASTER PARTNER ADMINISZTRÁCIÓ 

A PontMaster Lojalitás Program partnerei szerződéskötést követően kapják meg a belé-
péshez szükséges jelszavukat. 
A www.pontmaster.hu weboldalon a partneri belépési felületet használva tudják a Partne-
rek a tranzakciókra vonatkozó összesített, anonim adatokat megtekinteni. 
A Partnerek saját munkatársaik hozzáféréseit önállóan adminisztrálják. 
 
Az adatkezelés célja: PontMaster Programban részt vevő Partnerek tranzakciós adatainak 
hozzáférhetővé tétele, valamint az egyes munkatársaik részére való hozzáférések admi-
nisztrálása. 
 
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása. 
 
A kezelt adatok köre: azonosítószám, e-mail cím, jelszó kódolt formában, név, partner 
azonosítója, a kiadott hozzáférési azonosítók és a hozzájuk tartozó jelszavak kódolt for-
mában, tranzakciós adatok. 
 
Az adatok törlésének határnapja:  

 a partneri szerződés megszűnésének napja. 

 
Adatmódosítás és törlés: 
Az adatok módosítását és törlését a partneri kapcsolattartónál, továbbá a jelen tájékoztató 
4. fejezetében megtalálható elérhetőségeken lehet kezdeményezni.  
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KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉS 
 

2.3. PONTMASTER KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉS 

A PontMaster programba történő regisztrációkor az érintett választása szerinti feliratkozhat 
postai és e-mail hírlevelünkre, külön jelzése szerinti telefonos értesítést is kérhet ajánlata-
inkról. 
A Üzemeltető a felhasználók, érdeklődők adatait és felhasználói szokásait elemzi annak 
érdekében, hogy reklámjait személyre szabottan közölje felhasználói részére. Üzemeltető 
követi a felhasználók aktivitását (pl. megnyitás, kattintás, vásárlás) a kiküldött reklámokhoz 
kapcsolódóan. A rendszer a gyűjtött adatok alapján egyedi, személyre szabott reklám 
üzeneteket küld ki, mely a PontMaster programban részt vevő partnerek ajánlatait is tar-
talmazhatja. 
 
Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó – az érintett választása szerint – 
postai és e-mail hírlevelek, telefonos üzenetek küldése az érdeklődők részére, az adatke-
zelő saját és partnerei üzleti ajánlatait tartalmazó direkt marketing tartalmú megkeresések, 
a kiküldésre kerülő üzenetekben mutatott aktivitás (pl. megnyitás, kattintás, vásárlás), va-
lamint a kártyatranzakciók nyomon követése, és a nyomon követés adatainak, továbbá a 
regisztrációs adatok felhasználásával a személyre szabott hirdetések eljuttatása az érintett 
részére. 
 
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a és a 
Grt. 6. § (5) bekezdése. 
 
A kezelt adatok köre: kártyaszám, e-mail cím, név, telefonszám, cím, valamint a rendszer 
tárolja a fel- és leiratkozással, az üzenetek küldésével, kézbesítésével és megnyitásával 
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kapcsolatos analitikai adatokat (pl. az események dátuma és időpontja, számítógép IP 
címe, kézbesíthetetlenség oka). 
 
Az adatkezelés időtartama:  

 a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb 
 a jelen tájékoztató 2.1. pontjában meghatározott ideig. 

 
Adatkezelések összekapcsolása: 
A hirdetések egyediesítése céljából a jelen tájékoztató 2.1. pontjában megjelölt adatok 
felhasználásra kerülnek. 

A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a szemé-
lyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni: 

 a hírlevelek láblécében elhelyezett leiratkozásra szolgáló hivatkozásra kattint-
va, 

 e-mail útján az info@pontmaster.hu címen, továbbá 
 postai úton az Üzemeltető 4. fejezetében közzétett címén. 

 
 
Az adatkezelés nyilvántartási száma: folyamatban. 
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PONTMASTER.HU HONLAP 
2.4. A WWW.PONTMASTER.HU SZERVER NAPLÓZÁSA 

A www.pontmaster.hu weblap meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a 
felhasználó tevékenységét. 
 
Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésé-
nek ellenőrzése, a látogatói keresések pontosítása, kiegészítése, a személyre szabott ki-
szolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat. 
 
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekez-
dése. 
 
A kezelt adatok köre: azonosítószám, a látogatás dátuma, időpontja, a meglátogatott oldal 
címe, a felhasználó számítógépének IP címe, operációs rendszerének és böngészőjének 
típusa. 
 
Az adatkezelés időtartama: harminc nap. 
 
Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei egy-
értelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az 
adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, 
időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb 
(pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segít-
ségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni. 
 
Külső szolgáltatók adatkezelése:  
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A portál html kódja az Üzemeltető-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre 
mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó 
számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások 
szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével 
való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs 
rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) 
képesek gyűjteni. 
A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató 
szervere szolgálja ki.  
Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tud-
nak részletes felvilágosítást nyújtani. 
 
Az alábbi címeken elérhető külső szolgáltatók szolgáltatásuk teljesítése érdekében a fel-
használó számítógépén kis adatcsomagot, sütit (cookie) helyezhetnek el, a felhasználók 
számítógépeinek IP címeit, egyéb adatait rögzíthetik, részükre reklámtartalmakat jelenít-
hetnek meg: 
 
Cél Név Adatkezelési tájékoztató elérhetősége 
közösségi szolgálta-
tás funkcióinak 
elérése 

Facebook https://www.facebook.com/privacy/explanation  

analitikai mérések Google Analytics http://www.google.com/intl/hu/policies/  
térkép megjelenítése Google Maps http://www.google.com/intl/hu/policies/ 
 
Az adatok kezeléséről az adatkezelők a fenti címeken adnak részletes felvilágosítást. 
 

2.5. A WWW.PONTMASTER.HU HONLAP COOKIE KEZELÉSE 

A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adat-
csomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a 
böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősé-
ge van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a 
saját tartalma tekintetében.  
 
A cookie neve: .ASPXAUTH 
 
Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a 
felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok 
tárolása, az adatvesztés megakadályozása 
 
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. 
 
A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont. 
 
Az adatkezelés időtartama: a munkamenet lezárultáig. 
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A 2.4. fejezetben megjelölt külső szolgáltatók szintén sütit kezelhetnek céljaik megvalósí-
tása érdekében. Ezen sütik kezeléséről a táblázatban megjelölt webcímen kapható tájé-
koztatás az adatkezelőktől. 
 
A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a 
sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menü-
jében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyom-
követés megnevezéssel van lehetőség. 
 
A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ: 
http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie 
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KAPCSOLATFELVÉTEL 
2.6. TELEFONBESZÉLGETÉSEK RÖGZÍTÉSE 

Üzemeltető a +36 1/ 99-88-040-es telefonszámra érkező ügyfélszolgálati telefonhívásokat 
rögzíti. 
 
Az adatkezelés célja: a kártyabirtokosok nyilatkozatainak dokumentálása, elégedettségé-
nek növelése a beszélgetések ellenőrzése által, a reklamációk magas színvonalú kiszol-
gálása. 
 
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. 
 
A kezelt adatok köre: azonosítószám, az ügyfél és az ügyintéző közötti beszélgetés hang-
felvétele, a beszélgetés során megadott egyéb személyes adatok, a hívó fél neve és tele-
fonszáma, dátum, az ügyintéző neve és a hívás időtartama. 
 
Az adatkezelés időtartama:  

 egy év. 

 
Adatfeldolgozó: 
Név Székhely Adatfeldolgozói feladat 
IP-Telekom Kft. 1047 Budapest, Károlyi István u. 10. telefonvonal szolgáltatás nyújtása 

 
Az adatkezelés nyilvántartási száma: folyamatban. 
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2.7. ÜZEMELTETŐ  ÜGYFÉLLEVELEZÉSE 

Ha szeretne minket felkeresni, a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhe-
lyezett elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel. 
 
Üzemeltető minden hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, 
időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az 
adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével töröl. 
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EGYÉB ADATKEZELÉSEK 
 
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. 
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysér-
tési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, 
adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az 
adatkezelőt. 
Üzemeltető a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét 
megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés 
céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
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3. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA,  
AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA 

Üzemeltető számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén ta-
lálhatók meg. 
 
Üzemeltető a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott 
informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: 
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); 
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); 
c) változatlansága igazolható (adatintegritás); 
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. 
Üzemeltető az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáfé-
rés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, va-
lamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozá-
sából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 
Üzemeltető a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme 
érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha 
azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez 
rendelhetők. 
Üzemeltető a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és 
szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely 
az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. 
 
Üzemeltető az adatkezelés során megőrzi 
a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; 
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontos-

ságát és teljességét; 
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksé-

ge van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak 
az ezzel kapcsolatos eszközök. 

 
Üzemeltető és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számító-
géppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a 
számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető táma-
dások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljá-
rásokkal gondoskodik. 
Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, pro-
tokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel 
szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az informá-
ció felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatke-
zelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érde-
kében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson 
minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az 
alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is. 
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4. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE 
Név: DataEdge Kft. 
Székhely: 6728 Szeged, Back Bernát utca 6. 
Cégjegyzékszám: 06-09-023337 
A bejegyző bíróság megnevezése: Szegedi Törvényszék Cégbírósága 
Adószám: 25866948-2-06 
Telefonszám: +36 1/ 99-88-040 
E-mail: info@pontmaster.hu 
 

5. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK 
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes 
adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével - törlését vagy záro-
lását az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein. 
 

Tájékoztatáshoz való jog: 
Az érintett kérelmére az Üzemeltető, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, ille-
tőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adat-
kezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adat-
kezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, 
hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén an-
nak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövi-
debb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre 
irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájé-
koztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adat-
kezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Üzemeltető költségtérítést állapít 
meg. 
 

Helyesbítés joga: 
Üzemeltető a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a való-
ságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll. 
 

Zárolás és megjelölés: 
Üzemeltető zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére 
álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A 
zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, 
amely a személyes adat törlését kizárta. 
Üzemeltető megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyes-
ségét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága 
nem állapítható meg egyértelműen. 
 

Törléshez való jog: 
Üzemeltető a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat 
hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést 
törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvény-
ben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Infor-
mációszabadság Hatóság elrendelte. 
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Eljárási szabályok: 
A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 25 nap áll az adatkezelő rendel-
kezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igé-
nyét nem teljesíti, 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus 
úton közli az elutasítás indokait. 
Üzemeltető a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, to-
vábbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. 
Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét 
nem sérti. 
 

Tiltakozás joga: 
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha 
a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó 

jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik sze-
mély jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény 
rendelte el; 

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéle-
mény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; 

c) törvényben meghatározott egyéb esetben. 
 
Üzemeltető a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de leg-
feljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és 
döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának 
megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és 
adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá 
az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érin-
tett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog 
érvényesítése érdekében. 
Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen 
- annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. 
Üzemeltető az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az 
adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a 
tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. 
 

Kártérítés és sérelemdíj: 
Üzemeltető az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követel-
ményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti.  
Az érintett személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat (Ptk. 2:52. §) 
követelhet.  
Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is.  
Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elhárít-
hatatlan ok idézte elő. 
Az adatkezelő nem téríti meg a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben 
a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett 
szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. 
 

Panasz az adatvédelmi auditornál: 
Amennyiben az Üzemeltető adatkezelésével kapcsolatban problémája van, forduljon adat-
védelmi auditorunkhoz: www.ppos.hu/audit 
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Bírósághoz fordulás joga: 
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.  
A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 
 

Adatvédelmi hatósági eljárás: 
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
Telefon: 06.1.391.1400 
Fax: 06.1.391.1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Honlap: http://www.naih.hu  
 

Copyright: PPOS Dr. Kulcsár Zoltán. Minden jog fenntartva.  
Adatvédelem - http://www.ppos.hu  


