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Asia Center Kft. adatkezelési tájékoztató 

az „AsiaCenter 20. születésnapi ajándékeső” nyeremény játékkal kapcsolatos 
adatkezelésről 

 
Az adatkezelési 
tájékoztató célja: 

Az adatkezelés az érintett számára is átlátható módon történő bemutatása 
(GDPR Preambulum (39), és 5. cikk (1) bekezdés a) pont). 

Az adatkezelés leírása: Az „AsiaCenter 20. születésnapi ajándékeső” elnevezésű nyereményjáték. 2023. 
február 16. és 2023. március 10. napok között, az AsiaCenter Facebook alapú 
nyereményjátékot szervez. Az AsiaCenter a fenti időszakban minden nap feltesz 
egy kérdést a hivatalos Facebook felületén a játékban résztvevők részére és 
adatkezelő a helyes választ adók között minden nap - online sorsoló programmal 
- kisorsol egy nyertest. A nyeremény naponta egy ajándékcsomag, amit vagy az 
AsiaCenter születésnapi rendezvényén (2023. március 11.) vagy azt követően 
személyesen 30 napon át vehetnek át a nyertesek.  A nyereményjátékot az Asia 
Center Kft. a hivatalos közösségi média felületént (hivatalos Facebook oldalán) 
jeleníti meg, teszi közzé (amely tartalmat az internetről annak sajátosságaira 
tekintettel, utólag teljes körűen törölni nem lehet), amely felületeket a Red 
Lemon Media Group Kft. adatfeldolgozóként működtet.  

Kezelt adatok kategóriája: Facebook profil név, Facebook profil fénykép, a játékosok által a 
nyereményjáték posztjához tett hozzászólások tartalma és az átvételre jogosító 
egyedi kód. 

Az adatkezelés célja: Marketing promóció, az adatkezelő és annak szolgáltatásainak népszerűsítése. 
Az adatfeldolgozó(k) és a 
művelet technikai leírása: 

A nyereményjátékon résztvevő érintettek között, minden nap az online 
alapúsorsolóprogramot kezelő adatfeldolgozó (Comment Picker) segítségével 
egy nyertes kerül kisorsolásra, akit az AsiaCenter a Facebook felületen keresztül, 
messenger üzenetben értesíti (a nyeremény átvételére jogosító egyedi kód 
megküldése mellett). Az Asia Center Kft. az adatfeldolgozótól (Red Lemon 
Media Group Kft.) megkapja a nyertes nevét és azt, hogy mikor nyerte a 
nyereményt.  A nyereményt az AsiaCenter születésnapi rendezvényén, vagy azt 
követően 30 napon át átveheti a nyertes az AsiaCenterben a nyereményét. A 
nyereményjáték felülete: https://www.facebook.com/AsiaCenterBudapest 

Az érintettek köre: A nyereményjátékon résztvevő természetes személyek. 
Az adatok forrása: Közvetlenül a résztvevőkről készülnek a képfelvételek. 
Adatkezelés időtartalma: A játékosok személyes adatait a játékot lezáró AsiaCenter születésnapi 

programját (2023. március 11.) követő 30 nap elteltével, vagy törlésre vonatkozó 
kérésük esetén haladéktalanul töröljük. 

Adattovábbítás/címzettek: Az Asia Center Kft. marketing célból kezelt adatai az interneten keresztül 
nyilvánossá válnak.  
https://www.facebook.com/AsiaCenterBudapest  

Adatkezelés jogalapja: A jogalapot az érintetti hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) 
pontja adja, amely hozzájárulás visszavonása esetén a kezelt személyes adatok 
haladéktalanul törlésre kerülnek. 

 
 



 2 

 
 
2. Adatkezelő kiléte, elérhetőségei 
Az adatkezelő megnevezése: Asia Center Kft. 
Az adatkezelő levelezési címe: 1151 Budapest, Szentmihályi út 167-169.,  
Cégjegyzékszáma: 01-09-673874 
Az adatkezelő honlapja: www.asiacenter.hu, Az adatkezelő e-mail címe: 
asiacenter@asiacenter.hu, telefonszáma: +36 1 688 8888 
Adatvédelmi tisztviselő kiléte:  
dr. Gyimesi Kende LL.M., telefonszáma: +36 1 688 8888, e-mail címe: adatvedelem@asiacenter.hu 
 
3. A rendezvény helye és időpontja:  
Az adatkezelő megnevezése: Asia Center Kft., AsiaCenter Család- és Állatbarát Bevásárlóközpont  
Rendezvény elnevezése: „AsiaCenter 20. születésnapi ajándékeső” nyereményjáték, Rendezvény 
helye: 1152 Budapest, Szentmihályi út 167-169., 
Rendezvény időpontja: 2023. február 16. és 2023. március 10. között 
 
4. Az adatfeldolgozók kiléte és elérhetőségei: 
Red Lemon Media Group Kft., 1137 Budapest, Vígszínház utca 5. III. em. 16. 
Képviselő neve: Nagy Péter János ügyvezető, e-mail címe: hello@redlemon.hu 
Adatfeldolgozói tevékenység: Facebook felület és nyereményjáték kezelése 
 
CommentPicker, Haarlem, Noord Holland, Netherlands (KvK azonosító: 73576492), e-mail 
címe: info@commentpicker.com 
Adatfeldolgozói tevékenység: online alapú sorsolóprogram biztosítása 
 
Google LLC: https://hu-hu.facebook.com/privacy/explanation és 
https://help.instagram.com/1190972084654673 
Adatfeldolgozói tevékenység: Facebook felület biztosítása 
 
5. Az érintetteket megillető jogok 
Az előzetes tájékozódáshoz való jog (GDPR 13. cikk) 
 A hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk) 
A helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk) 
Az elfeledtetéshez (törléshez) való jog (GDPR 17. és 19. cikk)  
Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)  
Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 
A tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk) 
 
 
Az érintett a jogainak megsértése esetén a 2011. évi CXII. törvény 23. § és 31.§ foglaltak szerint 
bírósághoz fordulhat, valamint a 2011. évi CXII. törvény VI. fejezetében foglaltak alapján 
megkeresheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot, amelynek az 
elérhetőségei a következők: cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., telefon: +36 (1) 391-1400, 
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu. 


