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NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK ÉS 
ADATVÉDELMI INFORMÁCIÓK 

Európa-bajnokság tippjáték 

A Hoffmann SE nyereményjátékán való részvétel kizárólag a Hoffmann SE és a NewClicks 
UG (korlátozott felelősségű) & Co. KG részvételi feltételeihez igazodik.  
A nyereményjáték a labdarúgó Európa-bajnokság tippjátékára vonatkozik, amelyet a 
Hoffmann SE üzemeltet a kick4tools.hoffmann-group.com oldalon. A tippjáték szolgáltatója a 
NewClicks UG (korlátozott felelősségű) és Co. KG, D-47495 Rheinberg. A NewClicks UG 
(korlátozott felelősségű) és Co. KG részvételi feltételei az alábbi szakaszban találhatók.  

 

1. Részvételi feltételek és időtartam 

A részvételre jogosultak a legalább 18 éves életkorú természetes személyek a részt vevő 

országok egyikéből (Németország, Hollandia, Franciaország, Lengyelország, Nagy-

Britannia, Spanyolország, Dánia, Magyarország, Románia, Szlovénia, Csehország). A 

Hoffmann Group munkatársai és azok hozzátartozói a részvételből ki vannak zárva.  

Minden személy csak egyszer vehet részt.  

A tippjáték a 2021. évi Európa-bajnokság első meccsnapjával kezdődik és az Európa-

bajnokság 2021. július 11-i döntője után ér véget. 

 

2. Regisztráció a nyereményjátékra 

A tippjátékon való részvétel a résztvevő adatainak regisztrációjával történik 

a kick4tools.hoffmann-group.com címen, valamint személyes tippek megadásával minden 

játéknapra. 

A regisztrációs folyamat részeként a felhasználó E-Mailben kap egy regisztrációs 

visszaigazolást a megadott E-Mail címre. A regisztráció a regisztrációs űrlap elküldésével 

befejeződött. 

A résztvevő megerősíti, hogy a regisztráció során a személyéről megadott információk 

valósághűek és helytállóak. 

A regisztrációra nem lehet jogot formálni. Minden felhasználó felelős minden olyan 

cselekményért, amely a jelszavával történik. Ha harmadik fél visszaél a jelszóval, akkor az 

üzemeltetőket erről E-Mailben haladéktalanul tájékoztatni kell. 

A játékos neve megjelenik a ranglistán, ezért az nyilvánosan megtekinthető. Ezen felül a 

résztvevők opcionális információkat tehetnek közzé a játékos profiljukról. 

 

3. Nyeremények és a nyertesek meghatározása 

1. helyezett: GARANT GridLine műhelykocsi 

2. helyezett: Szerszámkészlet, 59 darabos 

3.. helyezett:: Szerszámkészlet, 20 darabos 

4.+5. helyezett: Bosch fúrókalapács  

6. helyezett: Joker csillag-villáskulcs, 11 darabos 

7.-9. helyezett: Leatherman Wingman 

10.+11. helyezett: GARANT csavarhúzó készlet, 14 darabos 
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12.+13. helyezett: Blakläder babzsákfotel 

14.+15. helyezett: Helly Hansen sporttáska 

 

Az egyes résztvevők pontjait a részvételi időszak végén összesítjük és rangsorban 

megjelenítjük. Az 1. és 15. helyezéseket a legmagasabb pontszám csökkenő sorrendjében 

osztjuk ki. Pontazonosság esetén a sors véletlenszerűen dönt a végső helyezésről. A 

Hoffmann SE által meghatározott adatok a meghatározóak. 

 

4. A nyeremény elküldése 

A nyerteseket E-Mailben értesítjük, és megkérjük őket, hogy adják meg a címüket a 

nyeremény elküldéséhez. Ha a nyertesek az E-Mail elküldésétől számított 14 napon belül 

nem válaszolnak, a nyereményre való jogosultság lejár. A nyereményt a nyertesek 

kihirdetését követő 40 napon belül postán, a Hoffmann SE-n keresztül küldjük el, kizárólag a 

résztvevő országok szállítási címeire. A csere, a készpénzfizetés vagy a harmadik feleknek 

történő átutalás kizárt. 

 

5. A résztvevő kötelezettségei 

A résztvevő vállalja, hogy betartja az interneten folytatott interakció etikai és általánosan 

elfogadott szabályait és a netikettet. 

  

A tippjátékban nyílt, tisztelettudó és udvarias bánásmódra van szükség a játékosok között. 

Szigorúan tilos a többi résztvevőt, a támogatókat vagy harmadik feleket sértegetni, 

szidalmazni, rágalmazni és fenyegetni. Regisztrációkor feltétlenül válasszon semleges 

játékosnevet. A rasszista, rágalmazó, sértő, szexista, erőszakot dicsőítő és szerzői jogokkal 

védett felhasználóneveket kommentár nélkül letilthatjuk vagy törölhetjük.  

 

Az általános játékszabályok érvényesek, amelyek a kick4tools.hoffmann-group.com oldalon 

találhatók a "Szabályok" részen. Ezeket minden résztvevő kifejezetten elfogadja a 

regisztráció és a használat során. A jelentős szabálymódosításokat a résztvevőkkel a 

weboldalon vagy E-Mailben közlik. 

  

A tippjátékkal nem lehet visszaélni, különösen 

  

- nem szabad törvénytelen vagy erkölcstelen tartalmú információkat továbbítani vagy 

közzétenni, és nem szabad ilyen információkra utalni. Ide tartoznak mindenekelőtt azok az 

információk, amelyek az StGB 130, 130a és131 §-a szerinti népuszításra, az erőszak 

dicsőítésére vagy elbagatellizálására szolgálnak, szexuálisan sértőek, az StGB 184. §-a 

értelmében pornográfok, alkalmasak gyermekeket vagy fiatalokat morálisan súlyosan 

veszélyeztetni vagy a jólétüket rontani, vagy károsítani a Hoffmann-csoport hírnevét. Az 

állami ifjúsági médiaszerződés és az ifjúságvédelmi törvény rendelkezéseit be kell tartani. 

  

- figyelembe kell venni a nemzeti és nemzetközi szerzői jogokat és márkajegyeket, 

szabadalmi-, név- és védjegy jogokat, valamint harmadik felek egyéb ipari oltalmi jogait és 

személyiségi jogait. Ismételt vagy súlyos kötelességszegés esetén a Hoffmann SE jogosult 

a résztvevőt véglegesen kizárni a tippjátékban való részvételtől. 

  

A résztvevő saját maga felelős a hozzáférési azonosítóján keresztül terjesztett minden 

tartalomért, például képekért vagy szövegekért. A Hoffmann SE nem végzi el ezeknek a 

tartalmaknak az általános ellenőrzését vagy felülvizsgálatát. 
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A tippjáték keretében a résztvevő mentesíti a Hoffmann SE-t minden olyan harmadik féltől 

érkező követelések alól, amelyek a nyújtott információk, szolgáltatások és adatok 

jogszerűtlen használatából erednek vagy az ő jóváhagyásával történnek, vagy amelyek 

különösen a tippjáték használatához kapcsolódó adatvédelmi jogi, szerzői jogi vagy egyéb 

jogi vitákból származnak. Ha a résztvevő felismeri vagy fel kell ismernie, hogy ilyen 

jogsértés áll fenn, kötelessége haladéktalanul értesíteni a Hoffmann SE-t. 

 

6. Felelősség 

A Hoffmann SE nem vállal felelősséget azért, hogy a tippjátékban rendelkezésre bocsátott 

információk és adatok - különösen a játéktartalmak, tippek, kiszámított pontok, rangsor 

helyezések vagy nyeremények - teljesek, helyesek és minden esetben aktuálisak. Ez 

vonatkozik az összes olyan, linkeken keresztül kapcsolódó internetes oldal tartalmára is, 

amelyekre a webhely közvetlenül vagy közvetve hivatkozik. A Hoffmann SE nem felelős 

ezen oldalak tartalmáért. A Hoffmann SE semmilyen körülmények között nem felelős olyan 

károkért, amelyeket a használati lehetőségek hiánya vagy az adatok elvesztése okoz a 

dokumentumok vagy információk felhasználásával összefüggésben, vagy a ezen a 

weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban. 

A Hoffmann SE a törvényi előírásoknak megfelelően korlátlan felelősséget vállal a gondatlan 

vagy szándékos kötelezettségszegésen alapuló, emberek életének, testi épségének vagy 

egészségének károsodásából eredő károkért, valamint a termékfelelősségről szóló törvény 

rendelkezései szerinti felelősség által érintett károkért. Ugyanez vonatkozik a szerződés 

szándékos vagy súlyosan gondatlan megszegésére, a garancia megsértésére, a 

rosszindulatra vagy a rosszindulatú megtévesztésre. A jelen weboldal használatából 

közvetlenül vagy közvetetten eredő károkért való további felelősség kizárt. 

A webhelyek tartalmának és ajánlatainak elérhetőségére vonatkozó garancia nem 

biztosítható és arra jog nem formálható. Ez vonatkozik a felhasználó jelszóval védett 

bejelentkezésének jogosulatlan vagy helytelen használatából eredő károkra is. Az ajánlat 

hibáiért sem vállalunk felelősséget. Hibák, adatok elvesztése vagy az eredmények, pontok, 

tippek, rangsorok vagy egyéb tartalmak korrekciója esetén nincs jog az utólagos javításra. 

 

7. Záró rendelkezések 

A részvételi feltételekre a Német Szövetségi Köztársaság anyagi joga érvényes az ENSZ 

kereskedelmi jogának kizárásával.  

A Hoffmann SE kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés és indokolás 

nélkül befejezze a nyereményjátékot, illetve megváltoztassa a kialakítást vagy a speciális 

feltételeket.  

Amennyiben a jelen szerződés egy vagy több rendelkezése teljesen vagy részben 

érvénytelenné vagy semmissé válna, vagy ez a megállapodás egy hézagot tartalmazna, 

jelen szerződés többi rendelkezésének érvényessége nem változik 

 

A versenyben való részvétellel a résztvevő kifejezetten elfogadja ezeket a részvételi 

feltételeket. 
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A NewClicks UG (korlátozott felelősségű) 

& Co. KG részvételi feltételei 

 

Ennek a tippjátéknak az üzemeltetője (Hoffmann SE) felelős minden olyan tartalomért, 

amelyekhez az egyedi részvételi feltételek és díjak is tartoznak. Ennek a játéknak a 

fejlesztője és forgalmazója - a NewClicks UG [korlátozott felelősségű] & Co. KG - nem 

felelős az tippjáték tartalmáért. 

  

A játékban való részvételhez regisztráció szükséges. Regisztrációs adataira az üzemeltető 

adatvédelmi szabályai vonatkoznak. Biztonsági okokból a regisztrációs fiókja jelszóval 

védett. Győződjön meg róla, hogy felhasználói fiókjának jelszavát ne bocsássa harmadik fél 

rendelkezésére! Az üzemeltető nem vállal felelősséget harmadik felek semmilyen olyan 

tevékenységéért, amelyeket jelszó vagy felhasználói fiók használatával hajtottak végre. 

  

A résztvevő személyes adatait a nyereményjáték lebonyolítása céljából elektronikus úton 

dolgozzuk fel, és visszavonásig tároljuk. A nyereményjátékra való jelentkezéssel a résztvevő 

elfogadja, hogy az üzemeltető a nevét adott esetben nyilvánosságra hozza. 

  

Az üzemeltető személyes adatokat gyűjt, amikor felhasználói fiókot hoz létre. Minden önként 

megadott információt visszavonásig tárolunk. Abban az esetben, ha az üzemeltető visszaél 

az adatokkal, semmilyen lehetőség nincs arra, hogy az értékesítési társaságot - a NewClicks 

UG [korlátozott felelősségű] & Co. KG-t vagy a játék licenc szolgáltatóját felelőssé tegye 

ezért. Az igények kizárólag a játék üzemeltetőjére irányulnak. Megszegés esetén nincs 

lehetőség a játék fejlesztőjének vagy terjesztő cégének - a NewClicks UG [korlátozott 

felelősségű] és Co. KG - felelősségre vonására. Az igények kizárólag a játék üzemeltetőjére 

irányulnak. 

  

A jogi út ki van zárva. 
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A labdarúgó EB tipp nyereményjáték adatvédelmi információi 
 
A labdarúgó EB tippjáték keretében zajló nyereményjáték adatvédelmi nyilatkozata a Hoffmann SE általános 
adatvédelmi nyilatkozatának kiegészítéseként: https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/company/datenschutz. 
 
Az alábbiakban arról nyújtunk tájékoztatást, hogy mi milyen adatokat dolgozunk fel, ha Ön részt vesz a 
kick4tools.hoffmann-group.com alatti nyereményjátékunkban és Önt a személyes adataira vonatkozóan milyen jogok 
illetik meg. 
 
 

1. Adatkezelő és kapcsolattartó személy 
 
A nyereményjátékon való részvétel során az EU általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) értelmében az 
adatainak a kezeléséért a felelős a Hoffmann SE, Haberlandstr. 55, 81241 München.  

A Hoffmann SE adatvédelmi tisztviselőjét postai úton érheti el a fenti címen az adatvédelmi tisztviselő részére küldött 
levélben, és e-mailben a dataprotection@hoffmann-group.com címen.  

 

2. Az Ön adatainak feldolgozása 
 

2.1 A weboldal megnyitása 
A műszaki hozzáférési adatokat úgynevezett szerver naplófájlokban tároljuk, mint pl. a kért fájl nevét, a megnyitás 
dátumát és időpontját, az átvitt adatok mennyiségét és a megkereső szolgáltatót. Ezen adatok kezelésének a 
jogalapja a GDPR 6. cikk 1. bek. f) pontja. Jogos érdekünk kizárólag az oldal problémamentes működésének 
biztosításában és kínálatunk javításában mutatkozik meg.  
További személyes adatok csak akkor kerülnek rögzítésre, ha a weboldal felhasználója önként adja meg az 
információkat, például kérelemkor vagy regisztrációkor, vagy böngészőjének beállításain keresztül. 
 

2.2 Az EB tippjáték regisztrációja 
A tippjátékra történő regisztráció céljából az EB tippjátékban a felhasználói fiók létrehozásához a következő 
személyes adatokat rögzítjük:  
 

• Törzsadatok (név, keresztnév) 

• Kommunikációs adatok (E-Mail cím) 

• Felhasználói adatok (játékos neve) 
 

2.3 Nyeremények megküldése 
A nyereményről történő értesítés és a nyeremény elküldése céljából az Ön következő személyes adatait kezeljük: 
 

• E-mail cím 

• Kereszt- és vezetéknév 

• Cím 
 
Az Ön 2.2. és 2.3. pont alatt nevezett adatai feldolgozásának jogalapja minden esetben a GDPR 6. cikk 1. bek. b) 
pontja, vagyis a kezelés a szerződés, itt a részvétel feltételeinek a teljesítéséhez szükséges.   
 

2.4 A tippjáték lebonyolítása 
A tippjáték lebonyolításához és a nyertesek megállapításához az Ön felhasználói adatait, például a tippelési 
eseményeket és a játékos nevét rögzítjük és kezeljük. A kezelés jogalapja a GDPR 6. cikk 1. bekezdés b) pontja 
(részvételi feltételek). 
 

2.5 Nyilvánosan megtekinthető adatok 
A résztvevők ranglistájának összeállítása céljából a játékos nevét közzétesszük a ranglistán. Ennek jogalapja a 
GDPR 6. cikk 1. bek. b) pontja (részvételi feltételek). 
 
Ezen kívül további személyes adatokat is közzé tehet a játékosprofiljából más résztvevőkkel folytatott átfogó 
eszmecsere céljából.   

https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/company/datenschutz
http://kick4tools.hoffmann-group.com/
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Az opcionális információk többek között a következők: 
 

• E-mail cím 

• Kereszt- és vezetéknév 

• Tippelési eredmények 
 
A felhasználói fiók beállításaiban látható, hogy mely további adatokat teheti közzé.  
Ezen adatok feldolgozásának jogalapja az Ön hozzájárulása a GDPR 6. cikk 1. bek. a) pontja értelmében. Bármikor 
visszavonhatja beleegyezését a jövőre nézve, ha ennek megfelelően módosítja a felhasználói fiókja beállításait.   

 

2.6 Kapcsolatfelvétel 
Lehetősége van a kapcsolatfelvételi űrlap segítségével kapcsolatba lépni velünk. Ebben az összefüggésben kizárólag 
az Önnel való kommunikáció céljából kezeljük az adatokat. A jogalap a GDPR 6. cikk 1. bek. b) pontja. A 
kapcsolatfelvételi űrlap használata során az általunk gyűjtött adatokat a kérelme teljes feldolgozását követően 
automatikusan töröljük, kivéve, ha szerződéses vagy törvényi kötelezettségeink teljesítéséhez továbbra is szükségünk 
van kérelmére. 
 
 

3. Hírlevél feliratkozás  
 
Önnek lehetősége van feliratkozni hírlevelünkre, amelyben rendszeresen tájékoztatjuk Önt az akciókról. Hírlevelünk 
megrendeléséhez az úgynevezett kettős opt-in eljárást alkalmazzuk, ami azt jelenti, hogy csak akkor küldjük el Önnek 
a hírlevelet e-mailben, ha az értesítési e-mailünkben található linkre kattintva megerősíti, hogy Ön a megadott e-mail 
cím tulajdonosa. Ha megerősíti e-mail címét, mi mindaddig tároljuk az e-mail címét, a regisztráció idejét és a 
regisztrációhoz használt IP címet, amíg le nem iratkozik a hírlevélről. A tárolás egyetlen célja a hírlevél elküldése és a 
regisztráció igazolása.  
A hírlevélről bármikor leiratkozhat. A megfelelő leiratkozási link megtalálható minden hírlevélben. Ehhez 
elegendő egy üzenet a fenti vagy a hírlevélben megadott elérhetőségekre (pl. E-mailben). A kezelés jogalapja 
az Ön hozzájárulása a GDPR 6. cikk 1. bekezdésének a) pontja értelmében.  

 
 

4. Az Ön adatainak továbbadása 
 
Amennyiben a Hoffmann SE vagy a Hoffmann-Group egy vállalata a szolgáltatás nyújtáshoz külső szolgáltatókat vesz 
igénybe (tárhelyszolgáltató, szállítási szolgáltató stb.), vagy a feldolgozásért a Hoffmann-Group egy másik vállalata a 
felelős, az érintett vállalatok csak olyan mértékben kapnak hozzáférést az Ön adataihoz, amennyire ez a feladataik és 
funkcióik teljesítéséhez szükséges. A külső szolgáltatókat gondosan választottuk ki és bíztuk meg.  
 
A tippjáték lebonyolításához a NewClicks UG (korlátozott felelősségű) és Co. KG szolgáltatót vesszük igénybe. Az 
együttműködés a NewClicks UG & Co. KG-vel a megrendelések feldolgozása keretében zajlik a GDPR 28. cikkének 
megfelelően. Ez azt jelenti, hogy a szolgáltatót szerződés köti az utasításainkhoz, és megfelelő technikai és 
szervezeti intézkedésekkel rendelkezik az érintett személyek jogainak védelmére. A NewClicks UG & Co. KG által 
végzett adatkezeléssel kapcsolatos további információk ezen adatvédelmi nyilatkozat alsó szakaszában találhatók. 

 
Amennyiben ez a szolgáltató és a Hoffmann-Group vállalata az Ön adatait az Európai Unión kívül kezeli, ez azt 
eredményezheti, hogy adatait olyan országba továbbítják, amely nem ugyanazokat az adatvédelmi előírásokat 
nyújtja, mint az Európai Unió. Ebben az esetben biztosítjuk, hogy az Ön adatainak címzettjei szerződéssel vagy más 
módon garantálják az Európai Unióéval megegyező szintű adatvédelmet.  
 
 
 

5. Miért használ ez a weboldal sütiket?  

A weboldalunk meglátogatásának vonzóvá és bizonyos funkciók használatának lehetővé tétele érdekében 
úgynevezett sütiket használunk különböző oldalakon. Ezek a készülékén tárolt kis szövegfájlok. Az általunk használt 
sütik egy részét a böngésző munkamenet végén, azaz a böngésző bezárása után töröljük (ún. munkamenet cookie-
k). Más sütik az eszközén maradnak, és lehetővé teszik számunkra, hogy a böngészőt a következő látogatáskor 
ismét felismerjük (állandó sütik). Beállíthatja a böngészőjét úgy, hogy Ön tájékoztatást kapjon a sütik elhelyezéséről, 
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és egyénileg döntse el, elfogadja-e azokat, vagy kizárja a sütik elfogadását bizonyos esetekben vagy általában. Ha 
nem fogadja el a sütiket, akkor weboldalunk működése korlátozott lehet.  

A legtöbb webböngészőt (lásd a böngésző menüsorának súgófunkcióját) Ön úgy állíthatja be, hogy ne fogadja el az új 
sütiket, hogy üzenetet kapjon arról, hogy új süti került elhelyezésre, vagy hogy az összes kapott süti ki van 
kikapcsolva. Okostelefonok, táblagépek, valamint egyéb mobil és helyhez kötött eszközök esetén a szükséges 
beállításokat a megfelelő kezelési útmutatóban olvashatja el. Mi azt javasoljuk azonban, hogy hagyja teljesen 
bekapcsolva a süti funkciókat, mivel weboldalunk további javítása az Ön igényei szerint csak sütikkel lehetséges. A 
sütik nem tárolnak semmilyen érzékeny adatot, például jelszavakat vagy hasonlókat. Nem okoznak kárt az 
eszközben, és nem tartalmaznak vírusokat.  

Az elektronikus kommunikációs folyamat végrehajtásához vagy bizonyos Ön által kívánt funkciók (pl. nyelvi 
beállítások) elvégzéséhez szükséges sütiket a GDPR 6. cikk 1. bek. f) pontja alapján tároljuk. A weboldal 
üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a sütik tárolásához szolgáltatásainak technikailag hibamentes és optimalizált 
biztosítása érdekében. Ha más sütiket (pl. szörfözési viselkedésének elemzésére szolgáló sütiket) tárolunk, ezeket 
külön kezeljük ebben az adatvédelmi nyilatkozatban.  

 

6. Milyen statisztikákat és marketing sütiket használunk? 

Amennyiben engedélyezte a statisztikai (elemző) és a személyes (marketing) sütiket, akkor a következő sütik 
gyűjtése, tárolása és kiértékelése történik a GDPR 6 cikk 1. bek. a) pontja alapján.  

6.1. Google Fonts 
Weboldalunkon Google Fonts betűtípusokat használunk külső betűtípusok megjelenítésére. Ezt a szolgáltatást a 
Google LLC, az 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (a továbbiakban: „Google”) nyújtja. 
Bizonyos betűtípusok weboldalunkon történő megjelenítésének lehetővé tétele érdekében kapcsolat jön létre az 
Egyesült Államokban található Google szerverrel, amikor weboldalunkat elérik. 
A weboldalunk meglátogatásakor a Google-lal létrehozott kapcsolat által a Google meg tudja határozni, hogy melyik 
webhelyről küldték el kérését, és melyik IP-címre kell továbbítani a betűtípus megjelenítését. 
A Google a 
https://adssettings.google.com/authenticated 
https://policies.google.com/privacy 
alatt további információkkal szolgál, különös tekintettel az adatok felhasználásának megakadályozására. 
 

6.2. AddThis 
Webhelyünkön az AddThis szolgáltatás beépülő moduljait használjuk, amelyeket az AddThis, LLC, 1595 Spring Hill 
Rd, Suite 300, Vienna, VA 22182, USA („AddThis”) üzemeltet. Az AddThis eszközöket kínál weboldalak 
létrehozásához és kialakításához (www.addthis.com), amelyek célja, hogy megkönnyítsék a webhely látogatóinak, 
hogy e-mailben vagy közösségi hálózatokon könnyebben megosszák az aktuális oldalt más internethasználókkal. A 
beépülő modulokat a weboldalunk egyes részeibe integrált „Tweet”, „E-Mail”, „LinkedIn” és „g+1” felületek alapján 
ismerheti fel. Az AddThis olyan eszközöket is kínál a weboldal üzemeltetőinek, amelyek célja a saját weboldaluk 
használatának elemzése és javítása, vagy a felhasználók közvetlen megszólításának lehetővé tétele. Az AddThis 
sütiket és webjelzőket is használ (kis grafikák, "nyomkövető képpontok", amelyek lehetővé teszik a naplófájlok 
rögzítését és a naplófájlok elemzését). AddThis beépülő modul használata esetén az internetböngésző közvetlen 
kapcsolatot létesít az AddThis szerverekkel és adott esetben a kiválasztott közösségi hálózattal. Az ennek során 
keletkezett adatokat (például a használat idejét vagy a böngésző nyelvét) továbbítják az AddThis-nek, és ott kezelik. 
Ha weboldalunkról küld tartalmat a közösségi hálózatokba, kapcsolat létesülhet a weboldal látogatása és a megfelelő 
közösségi hálózaton található felhasználói profilja között. Az AddThis által végzett adatkezelésről és adatvédelemről 
szóló további információkért lásd: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy. 
Az érintett adatokat nem kezeljük és adjuk tovább harmadik feleknek. Az AddThis általi adatgyűjtést és tárolást 
bármikor visszavonhatja a jövőre nézve az úgynevezett Opt-Out sütik beállításával. Ehhez 
lásd: http://www.addthis.com/privacy/opt-out. 
 
 

https://adssettings.google.com/authenticated
https://policies.google.com/privacy
http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy
http://www.addthis.com/privacy/opt-out
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7. Mikor történik az adatainak törlése? 
Az összes felhasználóval kapcsolatos adatot a nyereményjáték befejezése után 30 nappal töröljük, kivéve a 
nyertesek adatait. A nyertesek adatait a szerződés teljes körű végrehajtását követően a további felhasználáshoz 
zároljuk, és az adó- és kereskedelmi törvény szerinti megőrzési határidők után töröljük, hacsak Ön kifejezetten hozzá 
nem járult az adatainak további kezeléséhez, vagy mi fenntartjuk a jogot az adatok ezen túlmenő felhasználására, 
melyet a törvény megenged, és erről jelen adatvédelmi nyilatkozat tájékoztat.  
 
A felhasználói fiókját bármikor törölheti. Ehhez elegendő egy üzenet, például E-Mailben a fent megadott 
kapcsolattartási lehetőségre. 
 
 

8. Milyen adatvédelmi jogokkal rendelkezik Ön? 
Önnek Hoffmann SE-vel szemben a mindenkori törvényi előírások alapján joga van a tájékoztatásra (GDPR 15. cikk), 
a helyesbítésre (GDPR 16. cikk), a törlésre (GDPR 17. cikk), a kezelés korlátozására (GDPR 18. cikk), valamint az 
adatok hordozhatóságára (GDPR 20. cikk). Önnek joga van panaszt benyújtani egy adatvédelmi felügyeleti 
hatóságnál (GDPR 77. cikk).  

Ha beleegyezését adta a Hoffmann SE számára, ezt a jövőben bármikor visszavonhatja E-Mailben, faxon vagy 
levélben a fenti elérhetőségeken. 

Ha a Hoffmann SE az adatait érdekeinek mérlegeléseinek alapján kezeli, akkor kifogást emelhet az 
adatkezelés ellen. Ha kifogást emel, adatait a továbbiakban nem kezeljük, kivéve, ha a Hoffmann SE 
bizonyítani tudja a feldolgozás kényszerítő, jogos érdekeit, amelyek felülmúlják az Ön érdekeit, jogait és 
szabadságait, vagy a kezelés jogi igények érvényesítésére, gyakorlására vagy védelmére szolgál.  
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