
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
D-vitamin: „Nap ihlette” kvízjáték 

 
1. Az adatkezelő megnevezése  
Béres Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
székhely: 1037 Budapest, Mikoviny utca 2-4. 
képviseli: Major Ferenc vezérigazgató 
honlap: www.beres.hu 
e-mail: adatvedelem@beres.hu 
(a továbbiakban: az „Adatkezelő”) 
 
2. Egyéb adatkezelők 
✓ A nyereményeket a Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., adatkezelés: 

https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato) önálló adatkezelőként kézbesíti. 
✓ A hírlevelek küldését a Mailchimp mint adatfeldolgozó végzi (The Rocket Science Group, LLC; 675 Ponce 

de Leon Ave NESuite 5000, Atlanta, GA 30308 USA; Az adattovábbítás megfelelőségét az Általános 
Adatvédelmi Kikötések alkalmazása garantálja: https://mailchimp.com/help/mailchimp-european-data-
transfers/)  

✓ A honlap karbantartását a Laboratory Ideas Kommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

(székhely: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.) végzi; 

✓ A honlap tárhelyét a Websupport Magyarország Kft. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.  ) 
biztosítja. 
 

3. Az adatok kezelése 

Adatkezelési cél Adatok köre Adatkezelési idő Adatkezelés jogalapja 

A. Részvétel 
biztosítása, 
nyereményjáték 
lefolytatása 

A résztvevők neve 
és e-mail, 

A nyeremény 
kézbesítéséig 

Hozzájárulás, amelyet az adatok 
beküldésével ad meg. A hozzájárulás 
bármikor visszavonható az 1. pontban 
megadott elérhetőségek valamelyikén. A 
visszavonás nem érinti az azt megelőző 
adatkezelés jogszerűségét. [GDPR 6. cikk (1) 
a.)] 

B. Nyeremény 
kézbesítése 

A nyertes neve, e-
mailcíme vagy 
postai címe és a 
kézbesítési címe 

A nyeremény 
kézbesítéséig 

A nyeremény átadásáig hozzájárulás, 
amelyet a részvétellel és az adatok 
megadásával ad meg. A hozzájárulás 
bármikor visszavonható az 1. pontban 
megadott elérhetőségek valamelyikén. A 
visszavonás nem érinti az azt megelőző 
adatkezelés jogszerűségét. [GDPR 6. cikk (1) 
a.)] 

C. Adózási és 
adóbevallási 
kötelezettség 
teljesítése 

A nyertes neve, 
kézbesítési címe és 
adóazonosító jele  

8 évig A nyeremény átadását követően az adójogi 
és számviteli előírások1 miatt szükséges a 
megőrzés. [GDPR 6. cikk (1) c.)] 

D. Hírlevél küldése név, e-mail cím Leiratkozásig Hozzájárulás, amelyet az erre szolgáló 
űrlapon ad meg. A hozzájárulás bármikor 
visszavonható az 1. pontban megadott 
elérhetőségek valamelyikén. A visszavonás 

 
1 A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján „A könyvviteli elszámolást közvetlenül és 
közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező 
nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján 
visszakereshető módon megőrizni.” Az 1995. évi CXVII. szja törvény 70. § (2) pontja szerint egyes meghatározott 
juttatásként adózik cégünk, ha legfeljebb évi három alkalommal csekély értékű ajándékot adunk. Ennek megfelelően a 
nyertesek itt megjelölt adatait  külön is nyilvántartjuk 1 évig. 

https://mailchimp.com/help/mailchimp-european-data-transfers/
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nem érinti az azt megelőző adatkezelés 
jogszerűségét. [GDPR 6. cikk (1) a.)] 

 
4. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei 
3.A, 3.B. és 3.D esetekben: A hozzájárulás visszavonásán túl, Ön bármikor kérhet felvilágosítást (hozzáférést) 
személyes adatainak kezeléséről, kérheti adatainak helyesbítését, törlését, korlátozhatja azok kezelését, 
illetve kérheti a személyes adatok átadását.  
 
3.C esetben: Ön bármikor kérhet felvilágosítást (hozzáférést) személyes adatainak kezeléséről, kérheti 
adatainak helyesbítését, illetve korlátozhatja azok kezelését.  
 
Amennyiben úgy látja, hogy személyes adatainak kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 
előírásaival, panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), illetve 
bírósághoz is fordulhat.  
 
Jogairól részletes tájékoztatást a http://www.beres.hu/beres/adatvedelmi_tajekoztato/ oldalon található 
adatkezelési tájékoztatóban, illetve az adatvedelem@beres.hu e-mailcímre, vagy a 1037 Budapest, Mikoviny 
utca 2-4. címre küldött tájékoztatást kérő levele útján kaphat. 
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