
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
„beresmozgas.hu”

Jelen adatkezelési tájékoztató a „beresmozgas.hu” oldalon meghírdetett nyereményjátékban résztvevők 
személyes adatainak kezelésére vonatkozik. 

1. Az adatkezelő megnevezése 

Béres Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság
székhely: 1037 Budapest, Mikoviny utca 2-4.
képviseli: Major Ferenc vezérigazgató
honlap: www.beresmozgas.hu
e-mail: adatvedelem@beres.hu
(a továbbiakban: az „Adatkezelő”)

2. Adatfeldolgozók

 A hírlevelek küldését és a nyereményjátékban résztvevő e-mailcímek tárolását a Mailchimp mint 
adatfeldolgozó végzi (The Rocket Science Group, LLC; 675 Ponce de Leon Ave NESuite 5000, Atlanta, GA 
30308 USA; a Privacy Shield listán aktív);

 A honlap szerkesztését és a szerverszolgáltatást a Neo Interactive Kft. (székhely: 1118 Budapest, 
Gombócz Zoltán utca 9. A. ép. fszt. 1.) biztosítja.

3. Az adatok kezelése
3.1. Nyereményjáték esetén

Adatkezelési cél Adatok köre Adatkezelési 
idő

Adatkezelés jogalapja

Részvétel biztosítása, 
nyereményjáték 
lefolytatása

A résztvevők e-
mail címe

A nyertes 
kisorsolását 
követő 5. 
munkanapig

Hozzájárulás, amelyet a beküldéssel ad meg. A 
hozzájárulás bármikor visszavonható. A 
visszavonás nem érinti az azt megelőző 
adatkezelés jogszerűségét.

Nyeremény kézbesítése A nyertes neve, 
e-mailcíme és 
lakcíme

A nyeremény 
kézbesítésének 
megkísérléséig

A nyeremény átadásáig hozzájárulás, amelyet 
az adatok megadásával ad meg. A hozzájárulás 
bármikor visszavonható. A visszavonás nem 
érinti az azt megelőző adatkezelés 
jogszerűségét. 

Adózási és adóbevallási 
kötelezettség teljesítése

A nyertes neve, 
lakcíme és 
adóazonosító 
jele

8 évig A nyeremény átadását követően az adójogi és 
számviteli előírások1 miatt szükséges a 
megőrzés. 

3.2. Hírlevélre történő feliratkozás esetén
Adatkezelési cél Adatok köre Adatkezelési 

idő
Adatkezelés jogalapja

Hírlevél küldése A feliratkozók e-
mail címe

Leiratkozásig Hozzájárulás, amelyet a feliratkozással ad meg. 
A hozzájárulás bármikor visszavonható. A 
visszavonás nem érinti az azt megelőző 
adatkezelés jogszerűségét.

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.”

http://www.beresmozgas.hu


4. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Ön bármikor felvilágosítást (hozzáférést) kérhet személyes adatainak kezeléséről, kérheti adatainak 
helyesbítését, korlátozhatja azok kezelését, hozzájárulás esetén kérheti személyes adatai törlését 
illetve átadását. Amennyiben úgy érzi, hogy személyes adatainak kezelése ellentétes az Adatvédelmi 
Rendelet2 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.

2 GDPR (általános adatvédelmi rendelet) - 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

http://www.beres.hu/beres/adatvedelmi_tajekoztato/
mailto:adatvedelem@beres.hu

