Tájékoztató a www.orszagosborverseny.hu weboldalon elérhető regisztrációs és jelentkezési űrlap
használatának feltételeiről és adatvédelmi vonatkozásairól (felhasználási és adatvédelmi
tájékoztató), valamint
Adatvédelmi tájékoztató és nyilatkozat
Az www.orszagosborverseny.hu weboldalon elérhető regisztrációs űrlap (a továbbiakban: regisztrációs
űrlap) üzemeltetője Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 111., adószám:
18082810-1-42; a továbbiakban: HNT) a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság (székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 111, cégjegyzékszám: 01-09-913635) – a továbbiakban:
üzemeltető – ezúton kijelenti, hogy a regisztrációs űrlapot használó, igénybe vevő személy (a továbbiakban:
felhasználó) által megadott személyes és egyéb (üzleti) adatokat bizalmasan, a hatályos uniós és magyar
jogszabályokat és ajánlásokat maradéktalanul betartva kezeli, a felhasználók személyhez fűződő jogait
mindenkor tiszteletben tartja. A regisztrációs űrlappal és a weboldallal összefüggő adatkezelői feladatokat az
üzemeltető látja el.
Az üzemeltető, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.
Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen
szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban
meghatározott elvárásoknak.
Üzemeltető adatkezelésével kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi információk folyamatosan elérhetők a
https://orszagosborverseny.hu/files/privacy.pdf 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 nekünk, és
megválaszoljuk kérdését.
Üzemeltető elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja
ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását; a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és
megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
Jelen adatvédelmi nyilatkozatban írtak összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos
jogszabályokkal, különös tekintettel a következőkre:
➢ a 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
➢ Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) - a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR).
Tájékoztatjuk, hogy személyes adatai kizárólag abban az esetben kezelhetőek jogszerűen, ha ahhoz Ön
hozzájárul. Amennyiben személyes adataidat nem kívánja megadni, illetve azok kezeléséhez nem kíván
hozzájárulni, az adatszolgáltatást, illetve hozzájárulását megtagadhatja, azáltal, hogy a regisztrációs űrlap
kitöltése során adatit nem adja meg, a rendszerbe azokat nem viszi be.
Üzemeltetőnek az alábbiakban meghatározott személyes adatokra van szüksége, amelyek rendelkezésre
bocsátása Ön, mint felhasználó részéről önkéntes.
Az üzemeltető az megtesz minden lehetséges intézkedést a személyes adatok biztonságáért; az adatkezelés
során tudomására jutó adatokat a lehető legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli, a hatályos
jogszabályok által lehetővé tett minden módon megvédeni azokat a különböző kockázatoktól, így különösen:
jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra hozataltól.
A jelentkezés során a felhasználó által megadott személyes adatokat, valamint egyéb adatokat,
nyilatkozatokat üzemeltető tárolja és feldolgozza.

Az üzemeltető tájékoztatja a felhasználókat, hogy az adatkezelés a felhasználó hozzájárulásán alapul (2011.
évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja). Az adatszolgáltatás önkéntes, mindazonáltal a weboldal által
nyújtott, a regisztráció alkalmával igénybe vett szolgáltatások az ott meghatározott adatok közlését
szükségessé teszi.
A regisztrációs űrlap használatával, vagyis a regisztrációval a felhasználó egyidejűleg elfogadja jelen
tájékoztatóban rögzítetteket.
Tekintettel az előbb írtakra, a felhasználó elfogadja, és kifejezetten kijelenti: hozzájárul ahhoz, hogy az
üzemeltető a megadott személyes adatok tekintetében adatkezelést végezzen, illetve, hogy személyes adatait
kezelje.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bek. B) pont.
Az adatkezelés célja: az Országos Borverseny történő részvétel lebonyolítása, a benevezett borászati
termékek népszerűsítése, a borverseny kiadványaiban történő szerepeltetés.
Üzemeltető előbbiek érdekében a következő adatokat kezeli, rögzíti: - név; - életkor; - e-mail cím; telefonszám, - weboldal. –levelezési és számlázási cím, termelői adatok: 1000 hl alatti termelő, ökölógiai
gazdálkodást folytat-e, családi válllakozás-e, pincészet neve, kapcsolattartó személy neve, nevező neve és
adatai
A felhasználó adatait az üzemeltető azon munkavállalói ismerhetik meg, akik a weboldal működtetésében,
vagy a hírlevél összeállításában, illetve a marketing- és üzleti célú ajánlatok összeállításában közreműködnek.
Az üzemeltető személyes adatként kezel minden olyan adatot, melyet a regisztráció során a felhasználó
megad. A megadott adatokat az üzemeltető 5 évig kezeli. Ezt követően az adatok törlésre, vagy a felek
megállapodása, avagy felhasználó hozzájárulás esetén ezt követően további tárolásra/kezelésre kerülnek.
A felhasználó a megadott adatokat bármikor módosíthatja vagy törölheti.
A regisztrációs űrlapot kiszolgáló weboldal egyes opcióinak használatakor kisméretű adatfile-kat helyez el a
számítógépén („cookie”), ha a felhasználó amennyiben ezt a böngészőben, iletve a weboldalon engedélyezi,
mely engedélyezés az applikáció/honlap egyes funkcióinak működtetéséhez szükséges. A cookie-k a
felhasználóval közvetlen össze nem köthető adatokat hordoznak, mely a technikai azonosítást és a honlap
fejlesztést segíti, és statisztikai célokat szolgál. A cookie-k révén szerzett információkat kizárólag üzemeltető,
mint adatkezelő kezeli, és kizárólag a weboldal fejlesztése érdekében használja fel. A cookie-k által gyűjtött
adatok: böngésző és operációs rendszer típusa, a felhasználó által megtekintett weboldalak, a felhasználó
által megtekintett hivatkozások, a regisztrációt megelőzően megtekintett weboldal, üzemeltetőtől a
felhasználónak küldött, megnyitott és továbbított e-mailek.
Tájékoztatjuk, hogy a regisztrációs űrlapot kiszolgáló weboldalra történő belépéssel a felhasználó
számítógépének IP címe rögzítésre kerül, és meghatározott ideig tárolja, fejlesztési és statisztikai célból.
A felhasználó kérelmezheti a tájékoztatást adatai kezeléséről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységéről; továbbá kérheti adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését vagy
zárolását. Üzemeltető a tájékoztatást a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül
teljesíti.
Amennyiben a felhasználó az adatkezelést sérelmesnek tartja, tiltakozhat azok kezelése ellen, valamint
bírósági jogorvoslatot kezdeményezhet, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz fordulhat.

A felhasználó az adataival, illetve azok módosításával vagy törlésével kapcsolatos igényét, továbbá az adatok
felhasználásának korlátozását vagy megtiltását az üzemeltetőnek a fentiekben és a regisztrációs felületen
meghatározott címeire jutathatja el.
A felhasználó kijelenti, hogy tudomásul veszi és elfogadja jelen tájékoztatóban foglaltakat.
A regisztrációs űrlap kitöltésével egyidejűleg a felhasználó kijelenti, hogy a megfelelő tájékoztatást kapott
személyes adatai kezeléséről, és beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez, és
felhatalmazza az üzemeltetőt, hogy az adatokat jelen adatvédelmi tájékoztatóban és nyilatkozatban írt
módon felhasználja.
A felhasználó kötelességet vállal arra, hogy az űrlap kitöltése során kizárólag saját adatait rögzíti, és ezen
adatok a valóságnak megfelelnek. Az adatok valódiságáért a felhasználó felel. Amennyiben a felhasználó
valótlan adatokat rögzít, vagy más személy adatait adja meg, a vonatkozó és polgári jogi, büntetőjogi és
szabálysértési szabályok szerint felel.
Üzemeltető kizárja a felelősségét a regisztráció során megjelenő információk, tanácsok, hiperhivatkozások,
valamint mindazon információk tekintetében, amelyeket az applikációt kiszolgáló szervereken kívül más
szerverek tartalmaznak. Üzemeltető kizárja a felelősségét az applikáció weboldalán megjelenített
információk, illetve az ott található hiperhivatkozások által megjelenített információk felhasználásából eredő
károk tekintetében.
Üzemeltető fenntartja jelen szabályzat egyoldalú módosításának jogát.
A regisztráció eljárással és/vagy a weboldal igénybe vételével összefüggő esetleges jogvitákban a magyar
jogszabályok irányadóak, és a Pp. szabályai szerinti magyar bíróságok illetékesek.
A regisztráció eljárással és/vagy a weboldal igénybe vételével összefüggő adatvédelemi kérdéseket az
üzemeltető következő elérhetőségeire lehet megküldeni: hnt@hnt.hu
Kelt: 2018.05.25.

