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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ  

A „NAGY-SZÍN-PAD!” TEHETSÉGMUTATÓ VERSENYHEZ KAPCSOLÓDÓ 
SZAVAZÁSHOZ 

A www.nagyszinpad.com oldalon, az Instagram oldal által, illetve az SMS beküldésével 
történő szavazás során Ön személyes adatokat ad meg, melyeket az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 
továbbiakban: „Infotv.”), 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 szóló 2016/679 Európai Parlament és Tanács (EU) 
általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „GDPR”), valamint a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) alapján és azzal 
összhangban kezelünk. A hivatkozott jogszabályok előírásainak megfelelően ezúton 
tájékoztatjuk Önt a személyes adatai kezelésének részleteiről, valamint ezzel kapcsolatos 
jogairól.  
 

1. Az adatkezelő és elérhetőségei 
 
A VOLT Produkció Kft. (1033 Budapest, Hajógyári sziget 23796/58. hrsz., Cg. 01-09-
695549, adószám: 12625150-2-41, e-mail: nagyszinpad@volt.hu, a továbbiakban: 
Adatkezelő). 

Az Adatkezelő határozza meg a Szavazóktól elkért adatok körét, célját és időtartamát és az 
adatkezelés jogalapját. 
 

2. Hozzájárulás az adatkezeléshez 

A Szavazásban történő részvétellel Ön kifejezetten, a megfelelő tájékoztatás birtokában 
hozzájárul a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban szereplő, és Ön által megadott személyes 
adatoknak a Szervező általi, a Szavazás lefolytatása és a Szavazás tárgyával összefüggő 
feladatok végrehajtásának kezeléséhez, továbbá a jelen Tájékoztatóban meghatározott 
adatfeldolgozók részére történő továbbításához. Ennek keretében Ön különösen hozzájárul 
ahhoz, hogy személyes adata(i) a Szervező, illetve az adatfeldolgozók adatbázisaiba 
kerüljön/(kerüljenek). A személyes adatok kezelésére kizárólag Magyarország területén kerül 
sor. A személyes adatokat a Szavazás megvalósításában közreműködő személyek és a 
vonatkozó technikai és személyzeti feladatokat végző személyek ismerhetik meg.  

3. A kezelt adatok köre, célja, időtartama és az adatkezelés jogalapja  

A kezelt személyes 
adatok 

Adatkezelési cél Adatkezelés 
időtartama 

Adatkezelés 
jogalapja 

SMS szavazás esetén 
a nyertes és 

A Szervező által 
biztosított SMS 

A Szavazó 
hozzájárulásának 
visszavonásáig, 

A Szavazó 
kifejezett 
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pótnyertes Szavazó 
telefonszáma 

Az Adatkezelő csak a 
nyertesek és az 
esetleges 
pótnyertesek 
telefonszámát 
ismerheti meg, 
minden egyéb 
szavazó  
telefonszámát, adatát 
a Telekom New 
Media Szolgáltató 
Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (sz
ékhely: 1222 
Budapest, 
Nagytétényi út 29., 
cégjegyzékszám: 01-
10-046367, adószám: 
14745199-2-43, a 
továbbiakban: TNM) 
kezeli a szavazással 
összefüggésben. 

szavazáshoz kapcsolódó 
nyereményjáték 
nyerteseinek értesítése. 

ennek hiányában a 
Szervező, 
amennyiben  
pótnyertest kell 
sorsolni, úgy 2019. 
június 12-ig, 
ellenkező esetben 
2019. június 8-ig 
törli ezt az adatot.   

A hozzájárulást a 
nagyszinpad@volt.
hu címre küldött e-
mailben bármikor 
vissza lehet vonni. 

hozzájárulása a 
GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés a) pontja 
alapján. 

Az SMS szavazás 
nyertesének vagy 
pótnyertesének 
vezetékneve és 
keresztneve  

A nyeremény (bérlet) 
névre szóló, ezért a 
nyertes vagy a 
pótnyertes csak akkor 
tudja a nyereményt 
átvenni és felhasználni, 
ha azon fel van tüntetve 
a neve. 

A nyertes 
hozzájárulásának 
visszavonásáig, 
ennek hiányában a 
Szervező 2019. 
június 26-ig törli 
ezt az adatot. 

A hozzájárulást a 
nagyszinpad@volt.
hu címre küldött e-
mailben bármikor 
vissza lehet vonni. 

A Szavazó 
kifejezett 
hozzájárulása a 
GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés a) pontja 
alapján. 

Az SMS szavazás 
nyertesének e-mail 
címe 

A nyeremény e-mail 
útján történő átadása. 

A nyertes 
hozzájárulásának 
visszavonásáig, 
ennek hiányában a 
Szervező 2019. 
június 26-ig törli 

A Szavazó 
kifejezett 
hozzájárulása a 
GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés a) pontja 
alapján 
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ezt az adatot. 

A hozzájárulást a 
nagyszinpad@volt.
hu címre küldött e-
mailben bármikor 
vissza lehet vonni. 

Az SMS szavazás 
nyertesének 
kísérőjének vezeték-
és keresztneve 

A nyeremény (bérlet) 
névre szóló, ezért a 
nyertes vagy a 
pótnyertes kísérője csak 
akkor tudja a 
nyereményt átvenni és 
felhasználni, ha azon fel 
van tüntetve a neve. 

A nyertes vagy az 
érintett (kísérő) 
hozzájárulásának 
visszavonásáig, 
ennek hiányában a 
Szervező 2019. 
június 30-ig törli 
ezt az adatot. 

A hozzájárulást a 
nagyszinpad@volt.
hu címre küldött e-
mailben bármikor 
vissza lehet vonni. 

Szerződés 
teljesítése a GDPR 
6. cikk (1) bekezdés 
b) pontja alapján 

Online szavazás 
esetén a Szavazó 
Facebook ID 
azonosítója  

 

Annak biztosítása, hogy 
egy szavazási etapban 
egy Szavazótól csak 1 
érvényes szavazat 
érkezzen egy fellépőre, 
azaz a szavazás 
tisztaságának 
biztosítása. 

A Facebook ID, azaz 
Facebook felhasználói 
azonosító egy 
számsorból álló 
azonosító, amellyel Ön 
közvetlenül nem 
azonosítható, a 
Facebook azonosítója 
segítségével tehát nem 
közvetlenül Önt 
azonosítjuk, csak az 
egyedi szavazatokat 
számoljuk össze. 

A Szavazó 
hozzájárulásának 
visszavonásáig, 
ennek hiányában a 
Szervező a verseny 
nyertesének 
kihirdetését követő 
3 munkanapon 
belül törli.  A 
hozzájárulást a 
nagyszinpad@volt.
hu   címre küldött 
e-mailben bármikor 
vissza lehet vonni. 

A Szavazó 
kifejezett 
hozzájárulása a 
GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés a) pontja 
alapján. 
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Instagramon történő 
szavazás esetén a 
Szavazó által 
feltöltött kép vagy 
videó 

Az Instagram szavazás 
lebonyolítása. 

A Szavazó 
hozzájárulásának 
visszavonásáig, 
ennek hiányában a 
Szervező a verseny 
nyertesének 
kihirdetését követő 
3 munkanapon 
belül törli. 

A hozzájárulást a 
nagyszinpad@volt.
hu   címre küldött 
e-mailben bármikor 
vissza lehet vonni. 

A Szavazó 
kifejezett 
hozzájárulása a 
GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés a) pontja 
alapján. 

Instagramon történő 
szavazás esetén a 
Szavazó Instagram 
profilhoz kapcsolódó 
neve 

Annak biztosítása, hogy 
egy szavazási etapban 
egy Szavazótól csak 5 
érvényes szavazat 
érkezzen egy Jelöltre, 
azaz a szavazás 
tisztaságának 
biztosítása. 

A Szavazó 
hozzájárulásának 
visszavonásáig, 
ennek hiányában a 
Szervező a verseny 
nyertesének 
kihirdetését követő 
3 munkanapon 
belül törli. 

A hozzájárulást a 
nagyszinpad@volt.
hu  címre küldött e-
mailben bármikor 
vissza lehet vonni. 

A Szavazó 
kifejezett 
hozzájárulása a 
GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés a) pontja 
alapján. 

4. A személyes adatokhoz hozzáférő személyek, adatfeldolgozók: 
- Az Ön Facebook ID-jéhez az online szavazást biztosító Goldstein Invest Kft. (1118 

Budapest, Somlói út 68. B. ép. 2. em. 3., Cg. 01-09-302541, adószám: 01-09-302541),  
  

- telefonszámához az SMS szavazás és a sorsolás szolgáltatást biztosító Telekom New 
Media Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1222 Budapest, 
Nagytétényi út 29., cégjegyzékszám: 01-10-046367, adószám: 14745199-2-43),  
 

- az Instagram profiljához kapcsolódó nevéhez az Instagram szavazást lehetővé tevő 
DONE DIGITAL Kft. (1095 Budapest, Gát utca 21. fszt. 1., Cg. 01-09-977186, 
adószám: 23766866-2-43), mint adatfeldolgozók férhetnek hozzá, feladataik ellátása, 
vagyis a szavazatok összesítése érdekében.  
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Ezenkívül az Instagram profiljához kapcsolódó nevéhez a Szervező által megbízott web 
projekt koordinátor férhet hozzá. 

Az Ön szavazás keretében feltöltött képei és videói a nagyszinpad.com-on bárki által 
megtekinthetők a szavazási etap lezárásáig. 

Tájékoztatjuk, hogy a fentieken túl a Facebook, illetve az Instagram önálló adatkezelő, 
ennélfogva az Ön személyes adatainak kezeléséért önállóan felelnek, így különösen a 
Facebook tudja Önt azonosítani a Facebook ID-ja alapján. 

Az egyes platformok kapcsán további részletes információkat és beállítási tudnivalókat az 
egyes platformok adatvédelmi nyilatkozatában talál: 

https://help.instagram.com/519522125107875  

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

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data 

5. Adatbiztonság 

Adatkezelő az általa rögzített személyes adatokat a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek 
megfelelően kezeli. Az Adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos 
jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. 

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és 
szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, 
hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok 
megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. 

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz – a feltöltött képek és videók 
kivételével - illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne 
továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. 

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok ne sérüljenek, 
illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési 
tevékenységében résztvevő munkavállalói, illetve Adatkezelő megbízásából eljáró 
Adatfeldolgozók részére is előírja. 

6. Az Ön jogai, jogorvoslat, panasz 
 

Ön a GDPR alapján hozzáférést kérhet a személyes adataihoz, az adatkezelésről tájékoztatást 
kérhet (melyet Adatkezelő legkésőbb 30 napon belül ad meg), kérheti a személyes adatok 
helyesbítését, törlését, vagy az adatkezelés korlátozását, illetve automatizált adatkezelés 
esetén kérheti, hogy az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat az Adatkezelő tagolt, széles 
körben használt, géppel is olvasható formátumban az Ön számára átadja. Bizonyos esetekben 
(pl. közvetlen üzletszerzési, direktmarketing cél) Ön tiltakozhat személyes adatainak kezelése 
ellen. 
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Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó 
törvényi rendelkezést, akkor kérjük, forduljon elsősorban hozzánk a fenti elérhetőségeken 
vagy a következő e-mail címen: nagyszinpad@volt.hu. Ennek eredménytelensége esetén a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) eljárását kezdeményezheti 
(levelezési cím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; e-mail: 
ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve bírósághoz fordulhat. /Egyebekben az Infotv. 14-23. §  és a 
GDPR 15., 17.,18., 21. cikkei irányadók./ 

Adatkezelő automatizált döntéshozatalt vagy profilalkotást a jelen adatkezelés körében nem 
végez. 

7. Felelősség  
 

Adatkezelő nem vállal felelősséget azért, ha a Szavazás időtartama alatt a jelen Adatkezelési 
Tájékoztatót tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. Adatkezelő 
nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az internetes hálózatban keletkezett 
technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek 
következményeiért. 

A Szavazást a Facebook, illetve az Instagram semmilyen formában nem támogatja, azt nem a 
Facebook vagy az Instagram rendelte meg és nem a Facebook vagy az Instagram kezeli. A 
Facebook, valamint az Instagram az általa végzett adatkezelésért önállóan felel.  
 

2019. május 7.. 

 

 

 

 

 


