FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZRT.

Adatkezelési Tájékoztatója
a http://mivaltozzunk.fcsm.hu/esomento weboldalon található játékkal és nyereményjátékkal
összefüggő személyes adatok kezeléséről
Tisztelt Játékos!
A nyereményjáték és online-játék során szükségünk van néhány adatára a játékba való
belépéshez és nyereményjátékban való részvételhez. Az adatkezeléssel kapcsolatban az
alábbiakban adunk részletes tájékoztatást.
Kérjük, hogy figyelmesen olvassa végig az alábbi adatkezelési tájékoztatót!
Az adatkezelő neve, elérhetőségei
Cégnév:
Székhely:
Levelezési cím:
Cégjegyzékszám:
Nyilvántartó cégbíróság:
Adószám:
E-mailcím:
Honlap:

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.
1426 Budapest 72, Pf. 114.
Cg. 01-10-042418
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
10893850-2-44
pr@fcsm.hu
http://www.fcsm.hu

Az adatkezelő adatvédelmi tisztségviselője:
dr. Szanyi András
1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.
E-mail: adatvedelmi.felelos@fcsm.hu
Az adatkezelés célja
Az adatkezelés célja a http://mivaltozzunk.fcsm.hu/esomento weboldalon található online-játék, és
a hozzá kapcsolódó nyereményjátékkal kapcsolatos kapcsolattartás, kapcsolatfelvétel, illetve a
játékhoz és nyereményjátékhoz kapcsolódó egyedi regisztráció és a játékba való azonosítás és
belépés.
Az adatkezelés jogalapja
A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (továbbiakban: FCSM Zrt.) személyes adatainak kezelésére
azért jogosult, mert Ön az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének (a
továbbiakban: „GDPR”) 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglaltak és az önkéntes, játékba és
nyereményjátékba való regisztrációja szerint ahhoz önként hozzájárult. Hozzájárulását bármely
időpontban visszavonhatja a pr@fcsm.hu e-mailcímre küldött kérésével, azonban a hozzájárulás
visszavonása nem érinti a visszavonás előtt, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés
jogszerűségét.
A játékba és a nyereményjátékba való regisztráció során csak azokkal vehető fel a kapcsolat és
csak azoknak adható át a megnyert nyeremény, akik a valós adataikat megadták. Valós adatok
nélkül nincs lehetőség kapcsolatfelvételre és válaszadásra.

A kezelt személyes adatok köre
A játékba és nyereményjátékba való regisztráció során megadott név, e-mailcím és jelszó.
Az adatkezelés időtartama
Adatait kizárólag a játék és nyereményjáték lezárását követő 2 naptári évig tároljuk és kezeljük.
A 2 éves időtartamra azért van szükség, hogy a játékos a nyereményjáték lezárulását követően
is be tudjon lépni a játékba és azzal játszani tudjon. A pr@fcsm.hu e-mailcímre küldött, a
hozzájárulás visszavonásával kapcsolatos, a regisztrációban megadott e-mailcímmel
megegyező e-mailcímről küldött elektronikus kérelem esetén adatait késedelem nélkül töröljük.
Az adatokhoz való hozzáférés, adattovábbítás (címzettek)
Adatfeldolgozók:
Webdream Magyarország Számítástechnikai Kft.
Székhely: 1037 Budapest, Testvérhegyi lejtő 10., e-mailcím: info@webdream.hu,
cégjegyzékszám: 01 09 908813 / tárhelyszolgáltató, a szerver üzemeltetője, az internetes játék
és a hozzá kapcsolódó weboldal fejlesztője és üzemeltetője.
Dream Agency Kft.
Székhely: 1065 Budapest, Nagymező utca 3. 4. emelet 6., e-mailcím: info@dreamagency.hu,
cégjegyzékszám: 01 09 376761 / a játék és nyereményjáték lebonyolítója.
Bolesza Szivattyúk és Kapumozgatók Kft.
Székhely: 1161 Budapest, Pálya u. 131. fsz. 9., e-mailcím: boleszakft@gmail.com,
cégjegyzékszám: 01 09 716513 / nyereménytárgy átadásának lebonyolítója.
Google Ireland Limited
Székhely: Gordon House Barrow Street 4. Dublin Ireland, cégjegyzékszám: 368047 /
látogatottsági statisztikák.
Az FCSM Zrt. a hatályban lévő jogszabályok alapján kötelezhető az Ön személyes adatainak
nyomozóhatóság, rendőrség, bíróság részére történő átadására, amennyiben erre vonatkozó
kötelezést, felhívást kap, vagy az hatósági ellenőrzés alkalmával indokolt.
Fentieken kívül az adatok 3. személy részére nem kerülnek átadásra.
Az adatok megismerésére jogosultak: az adatkezelő azon munkavállalói, akik a játék
szervezésével foglalkoznak, illetve az adatfeldolgozók kizárólag a munkájukhoz szükséges
mértékben és ideig.
Jogok, jogorvoslat, panasz
Önt az adatkezelés időtartamán belül megilleti a hozzáférés joga, vagyis adatkezelőtől
tájékoztatást kérhet, arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e,
és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, annak céljáról, jogalapjáról, kezelt személyes adatok
köréről stb. (lásd. még GDPR 15. cikk). Az FCSM Zrt. a kérelem benyújtásától számított
legrövidebb idő alatt (de maximum 1 hónapon belül) írásban, közérthető formában díjmentesen
tájékoztatja Önt. Kérheti adatainak helyesbítését, a fentiek szerint kérelmezheti az adatok
törlését (amennyiben Ön a hozzájárulását visszavonja, személyes adatait töröljük) és a
személyes adatok kezelésének korlátozását, illetve tiltakozhat adatainak kezelése ellen.
Amennyiben Ön szerint az FCSM Zrt. megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó
törvényi rendelkezést, akkor kérjük, hogy forduljon az FCSM Zrt. adatvédelmi tisztviselőjéhez az
adatvedelmi.felelos@fcsm.hu e-mailcímen. Az Ön által vélelmezett jogellenes adatkezelés
megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
eljárását is kezdeményezheti (levelezési cím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., e-

mailcím: ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve az Infotv. 22.§-ában meghatározottak szerint
bírósághoz fordulhat (A bíróságok elérhetőségei: http://birosag.hu).
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