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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
Országos közvéleménykutatás a magyar felnőtt társadalom körében 

2022. augusztus 

 
Amennyiben Ön részt vesz a 2022. augusztusában végzett országos 
közvéleménykutatásban a magyar felnőtt társadalom körében, akkor az Ön által megadott 
személyes adatok (email cím) védelme rendkívül fontos számunkra. Az Adatkezelő a jelen 
Adatkezelési tájékoztatót azért dolgozta ki, hogy információt nyújtson arról, hogy milyen 
személyes adatot, milyen célból és jogalappal kezel Önről, továbbá milyen szervezési és 
technikai intézkedéseket tesz a személyes adatok védelme érdekében, valamint, hogy 
tájékoztatást adjon az Ön jogairól. 

 
1. Az Adatkezelő adatai 

 
Adatkezelő: 21 Kutatóközpont Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) 
Adatkezelő székhelye: 1032 Budapest, Szőlő utca 88. 2. em. 10 a. 
Cégjegyzékszám: 01-09-359214 
Adószám: 27962521-2-41 
Honlap: http://21kutatokozpont.hu 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: info@21kutatokozpont.com 
 

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló általános jogszabályok 
 

• 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 irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (GDPR) 

• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (Infotv.) 

 
3. Adatkezelési tevékenységek:  

 
a.) Nyereményjátékban való részvétel 

 

Adatkezelés célja Nyereményjátékban való részvétel 

Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: szerződés 
teljesítése (Játékszabályzatban foglaltak 
alapján) 

Az érintettek kategóriái Nyereményjátékban résztvevő   

Személyes adatok köre Email cím 
Az email címen kívül más személyes adat 
kezelése nem történik. Nincs szükség a 
résztvevő nevének megadására sem.   

Adatmegőrzési idő Nyereményjáték időtartama alatt, de 
legkésőbb a nyeremény kisorsolását követő 1 
hónapig   

http://21kutatokozpont.hu/
mailto:info@21kutatokozpont.com
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Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás 
nem történik 

Címzettek Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz 
igénybe: 

• SurveyMonkey üzemeltetője: 
SurveyMonkey Europe UC 
(székhely: 2 Shelbourne Buildings, 2nd 
Floor, Shelbourne Road, Ballsbridge, 
Dublin 4, Írország) 

Adatok forrása Nyereményjátékban résztvevő   

Adatszolgáltatás módja, 
következménye 

Az adatok megadása önkéntes. Amennyiben 
Ön úgy dönt, hogy nem adja meg a személyes 
adatait, ez semmiféle következménnyel nem 
jár azon kívül, hogy nem tud részt venni a 
Nyereményjátékban, de ez nem akadálya 
annak, hogy a kutatásban részt vegyen 
személyes adatok megadása nélkül 

 
b.) Nyertes értesítése 

 

Adatkezelés célja Nyertes értesítése a nyereményről 

Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: szerződés 
teljesítése (Játékszabályzatban foglaltak 
alapján) 

Az érintettek kategóriái Nyertes 

Személyes adatok köre Email cím, név (opcionális)  

Adatmegőrzési idő A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§ 
(1) és (2) bekezdései alapján 8 év 

Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás 
nem történik 

Címzettek Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t nem vesz 
igénybe. 
A Játékszabályzatnak megfelelően a szerződés 
teljesítése céljából adattovábbítás történik a 
következő önálló Adatkezelő(k) részére:  

• Wolt Magyarország Kft. (székhely: 
1085 Budapest, Salétrom u. 4. 
földszint., cégjegyzékszám: 01-09- 
322693) 

• Tízpróba Magyarország Kft. (székhely: 
2040 Budaörs, Baross u. 146., 
cégjegyszékszám: 13-09-105988) 

• Extreme Digital-eMAG Kft. (székhely: 
1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., 
cégjegyzékszám: 01-09-727285) 

• LIBRI Kft. (székhely: 1066 Budapest, 



3 
 

Nyugati Tér 1., cégjegyszékszám: 01-
09-164883) 

A nyereményektől függően a kupon 
felhasználásához szükség lehet bekérni a 
Nyertes nevét, amennyiben ezt a nyereményt 
biztosító cég kéri. 

Adatok forrása Nyertes  

Adatszolgáltatás módja, 
következménye 

Az adatok megadása önkéntes. Amennyiben 
úgy dönt, hogy nem adja meg a személyes 
adatait, ez semmiféle következménnyel nem 
jár azon kívül, hogy az Adatkezelő nem tudja 
értesíteni a Nyereményről 

 
c.) A kutatással összefüggésben politikai vélemény, mint személyes adat gyűjtése 

 

Adatkezelés célja Társadalmi értékekkel és közéleti 
preferenciákkal kapcsolatos adatok gyűjtése   

Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: 
hozzájárulás 

Az érintettek kategóriái Nyereményjátékban résztvevő 

Személyes adatok köre Társadalmi értékekkel és közéleti 
preferenciákkal kapcsolatos vélemények, 
email cím 
Ezen személyes adatok csak a 
nyereményjátékban résztvevő személyek 
esetében kapcsolhatók természetes 
személyhez, amennyiben az Ön email 
címében a neve szerepel.  

Adatmegőrzési idő Hozzájárulás visszavonásáig 

Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás 
nem történik 

Címzettek Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz 
igénybe: 

• SurveyMonkey üzemeltetője: 
SurveyMonkey Europe UC 
(székhely: 2 Shelbourne Buildings, 2nd 
Floor, Shelbourne Road, Ballsbridge, 
Dublin 4, Írország) 

Adatok forrása Nyereményjátékban résztvevő 

Adatszolgáltatás módja, 
következménye 

Az adatok megadása önkéntes. Amennyiben 
Ön úgy dönt, hogy nem adja meg a személyes 
adatait, ez semmiféle következménnyel nem 
jár azon kívül, hogy nem tud részt venni a 
Nyereményjátékban, de ez nem akadálya 
annak, hogy a kutatásban részt vegyen 
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személyes adatok megadása nélkül 

 
Érintetti jogok: a GDPR alapján az alábbi jogok gyakorolhatók: tájékoztatáshoz való jog 
(GDPR 13. cikk); hozzáférési jog (GDPR 15. cikk); helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk); 
törléshez való jog (GDPR 17. cikk); az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk); 
az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk); tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk); a 
felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk).  
 
Jogorvoslat: 
Ön a jogainak megsértése esetén kártérítés iránt az Adatkezelő ellen bírósághoz is 
fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Ön panasszal a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is fordulhat (székhely: 1055 Budapest, 
Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., telefon: +36 (1) 391-1400, 
email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu).  
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