
We Love Balaton Weboldal  

Adatkezelési Tájékoztatójának összefoglalója 

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy röviden bemutassuk, hogyan és milyen személyes adatokat kezelünk a https://welovebalaton.hu 

weboldal („Weboldal”) használatával összefüggésben. 

Adatkezelő 

We Love Budapest Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (nyilvántartási szám: 01-09-174253; székhely: 1011 Budapest, 
Székely utca 2-4. 1. em. 1/1A; e-mail cím: info@welovebalaton.hu; „We Love Budapest”, illetve „mi”) 

Adatkezelési célok és jogalapok 

A Weboldal fenntartásával, üzemeltetésével, illetve a Weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások nyújtásával összefüggésben személyes adatait a 

következő célokból kezeljük: 

• Online tartalomszolgáltatás: a Weboldal működtetése során tartalom, szolgáltatás nyújtása céljából, a Weboldal Süti Tájékoztatója szerint 

sütiket helyezünk el az Ön böngészésre használt eszközén. A funkcionális sütik esetében az adatkezelés jogos érdekünkön alapul. 

• Analitika: Elemzési célokból megőrizzük és kiértékeljük a Weboldalunkon tett legutóbbi látogatásaira vonatkozó információkat, valamint 

azt, hogyan mozog a Weboldalunk különböző részein, hogy megértsük, hogyan használják az emberek a Weboldalunkat, és így még 

intuitívabbá tudjuk tenni azt; ehhez az Ön hozzájárulására támaszkodunk. 

• Célzott hirdetések: Az Ön által olvasott cikkek alapján azonosított, az Ön érdeklődési körének megfelelő, célzott reklámok alkalmazására 

használjuk fel ezeket az információkat; e célból az Ön hozzájárulására támaszkodunk. 

• Nyereményjátékok lebonyolítása: a Weboldal Nyereményjáték Szabályzata szerinti nyereményjátékok a Weboldal Facebook-oldalán 

történő lebonyolításakor az Ön nyereményjátékban való részvétele, a nyertes személyének kisorsolása, a nyertessel történő kommunikáció 

és a nyeremény átadása érdekében személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük. A nyereményjátékok lebonyolításával 

összefüggésben áfafizetési és számviteli bizonylati megőrzési kötelezettségünket jogszabály írja elő. 

• „Ajánlj helyet!” funkció használata: a Weboldal „Ajánlj helyet!” funkciója használatakor az Ön által beküldött ajánlás fogadásával és 

feldolgozásával kapcsolatban az Ön e-mail címét és ajánlásának tartalmát jogos érdekünk alapján kezeljük. 

• Megkeresések megválaszolása: Az Ön adatainak kezelése szükséges ahhoz, hogy a kérésében megjelölt kérdéseit és panaszát kezelni 

tudjuk, amihez jogalapként jogos érdekünkre támaszkodunk. 

Adattovábbítás címzettjei 

Az adatait az Európai Unió területén belül és azon kívül működő szolgáltatóinkkal és együttműködő partnereinkkel oszthatjuk meg, akik a 
tevékenységünk során segítenek bennünket. Ehhez megfelelő garanciákat vezettünk be, és megőrizzük az adatai biztonságát. 

Az Ön jogai 

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében Ön a hozzájárulását bármikor szabadon és korlátozás nélkül visszavonhatja. A hozzájárulás 
visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 
 
Ön jogosult tájékoztatást kérni tőlünk az Önről kezelt személyes adataival kapcsolatban, kérheti azok helyesbítését, tiltakozhat a személyes adatai 
kezelése ellen, meghatározott keretek között kérheti azok törlését, másolatot kérhet ezen adatokról, gyakorolhatja az adathordozhatósághoz 
fűződő jogát, illetve részben kérheti azok kezelésének korlátozását. 

TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG 
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a személyes adatai általunk történő kezelése ellen, mely 
esetben nem kezelhetjük tovább az Ön személyes adatait. Amennyiben Önt a tiltakozáshoz való jog megilleti, és Ön gyakorolja ezen jogát, az 
Ön személyes adatait nem kezeljük tovább ilyen célokból. Ezen jog gyakorlása költségekkel nem jár. 

 

További információkért kérjük, olvassa el a Weboldal teljes Adatkezelési Tájékoztatóját. – v.0.99, 2022.08.29. 
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We Love Balaton weboldal teljes Adatkezelési Tájékoztatója 

v.0.99, 2022.08.29. 

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy bemutassuk, hogyan és milyen személyes adatokat kezelünk a 

https://welovebalaton.hu weboldal („Weboldal”) használatával összefüggésben. 

Adatkezelő We Love Budapest Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (nyilvántartási szám: 

01-09-174253; székhely: 1011 Budapest, Székely utca 2-4. 1. em. 1/1A; e-mail cím: 

info@welovebalaton.hu; „We Love Budapest”, illetve „mi”) 

Személyes adatok 

kezelésének céljai 

A Weboldal fenntartásával, üzemeltetésével, illetve a Weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások 

nyújtásával összefüggésben személyes adatait a következő célokból kezeljük: 

• Online tartalomszolgáltatás: a weboldal működtetése során tartalom, szolgáltatás nyújtása 

céljából, a weboldal Süti Tájékoztatója szerint sütiket helyezünk el az Ön böngészésre használt 

eszközén. A funkcionális sütik esetében az adatkezelés jogos érdekünkön alapul. 

• Analitika: Elemzési célokból megőrizzük és kiértékeljük a weboldalunkon tett legutóbbi 

látogatásaira vonatkozó információkat, valamint azt, hogyan mozog a weboldalunk különböző 

részein, hogy megértsük, hogyan használják az emberek a weboldalunkat, és így még 

intuitívabbá tudjuk tenni azt; ehhez az Ön hozzájárulására támaszkodunk. 

• Célzott hirdetések: Az Ön által olvasott cikkek alapján azonosított, az Ön érdeklődési körének 

megfelelő, célzott reklámok alkalmazására használjuk fel ezeket az információkat; e célból az 

Ön hozzájárulására támaszkodunk. 

• Nyereményjátékok lebonyolítása: a weboldal Nyereményjáték Szabályzata szerinti 

nyereményjátékok a weboldal Facebook-oldalán történő lebonyolításakor az Ön 

nyereményjátékban való részvétele, a nyertes személyének kisorsolása, a nyertessel történő 

kommunikáció és a nyeremény átadása érdekében személyes adatait az Ön hozzájárulása 

alapján kezeljük. A nyereményjátékok lebonyolításával összefüggésben áfafizetési és 

számviteli bizonylati megőrzési kötelezettségünket jogszabály írja elő. 

• „Ajánlj helyet!” funkció használata: a weboldal „Ajánlj helyet!” funkciója használatakor az Ön 

által beküldött ajánlás fogadásával és feldolgozásával kapcsolatban az Ön e-mail címét és 

ajánlásának tartalmát jogos érdekünk alapján kezeljük. 

• Megkeresések megválaszolása: Az Ön adatainak kezelése szükséges ahhoz, hogy a kérésében 

megjelölt kérdéseit és panaszát kezelni tudjuk, amihez jogalapként jogos érdekünkre 

támaszkodunk. 

Kezelt személyes 

adatok típusai 

A fent meghatározott adatkezelési célok elérése érdekében az alábbi személyes adatokat kezeljük:  

• Kapcsolattartási adatok: elérhetőség, megkeresés tartalma. 

• Nyereményjátékok sorsolásához szükséges adatok: Facebook felhasználónév, profilkép, 

felhasználó azonosító (User ID), hozzászólás tartalma. 

• Nyereményjáték nyertesének adatai: Nyertes neve, neme, e-mail címe, levelezési címe, 

telefonszáma, számlavezető bankjának neve és bankszámlaszáma. 

• Felhasználói adatok: süti azonosítók, eszköz adatok. 

Személyes adatok 

kezelésének 

jogalapjai 

Személyes adatainak kezelésekor az alábbi jogalapokra támaszkodunk: 

• Az Ön hozzájárulása esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja. 

• Jogszabályi kötelezettségek teljesítése esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja. 

• Ha a személyes adatok kezelése jogos érdekünkön alapul, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) 

pontja. 

 

Személyes adatait az alább található célokból és jogalapokra támaszkodva kezeljük: 

Adatkezelési cél Kezelt személyes adatok 

kategóriái 

Jogalap 

https://welovebalaton.com/
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Online tartalomszolgáltatás Felhasználói adatok Jogos érdek 

Analitika Felhasználói adatok Hozzájárulás 

Célzott hirdetések Felhasználói adatok Hozzájárulás 

Nyereményjátékok 

lebonyolítása 

Nyereményjátékok sorsolásához 

szükséges adatok 

Nyereményjáték nyertesének 

adatai 

Hozzájárulás 

 

Jogszabályi 

kötelezettség 

„Ajánlj helyet” funkció 

használata 

Kapcsolattartási adatok Jogos érdek 

Megkeresések megválaszolása Kapcsolattartási adatok Jogos érdek 

 

A Weboldal működtetése során jogos érdekünkben áll, hogy a Weboldal alapvető működéséhez 

szükséges egyes adatokat elhelyezzünk az Ön böngészésre használt eszközén. Ez az Ön személyes 

adataihoz fűződő rendelkezési jogának szükséges és arányos jogkorlátozását jelenti, mivel ebben az 

esetben előnyt élvez a Weboldal alapvető működtetésére vonatkozó jogos érdekünk. Ezen 

túlmenően az Ön hozzájárulása esetén lehetőségünk van egyes kényelmi, analitikai és hirdetési 

funkciók működtetése érdekében további, ezen célokkal összefüggésben álló adatokat elhelyezni az 

Ön eszközén. 

 

Amennyiben Ön a Weboldal „Ajánlj helyet!” funkciója alkalmazásával részünkre ajánlást küld, jogos 

érdekünk és észszerűen elvárható, hogy az ajánlásban szereplő információkat megvizsgáljuk, 

feldolgozzuk, és azok alapján a Weboldalra tartalmat gyártsunk. 

 

Jogos érdekünkben áll továbbá, hogy az Öntől beérkező kéréseket, kérdéseket és panaszokat 

kivizsgáljuk és megválaszoljuk, továbbá, hogy ezekkel kapcsolatban adott esetben külső szolgáltató, 

például ügyvédi iroda segítségét vegyük igénybe. Megkeresésével kapcsolatban Ön észszerűen 

számíthat arra, hogy a visszajelzés során a megkereséséhez kötődő személyes adatokat kezelni 

fogjuk. 

 

Amennyiben további információra van szüksége jogos érdekeinkkel kapcsolatban, kérjük, vegye fel 

velünk a kapcsolatot az info@welovebalaton.hu e-mail címen keresztül. 

Személyes adatai 

tárolásának 

időtartama 

Személyes adatait kizárólag addig kezeljük, ameddig arra kötelezettségeink és szolgáltatásaink 

teljesítéséhez szükség van, illetve annyi ideig, amely azon cél eléréséhez szükséges, amely 

érdekében az adatot rögzítettük. Amennyiben személyes adatainak kezelése már nem szükséges, az 

adatokat töröljük. 

 

• Az Ön hozzájárulása alapján kezelt adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük. 

• Az Ön hozzánk érkező megkereséseit legfeljebb egy naptári évig tároljuk. 

• A nyereményjátékok lebonyolítása kapcsán a sorsoláshoz szükséges adatokat, valamint a 

nyertes azon személyes adatait, amelyek szükségesek a nyeremény átadásához, a 

nyeremény átadásáig kezeljük. 

• A nyereményjátékok lebonyolítása kapcsán áfafizetési kötelezettség teljesítéséhez 

kapcsolódó bizonylat-megőrzési kötelezettségünk teljesítéséhez szükséges adatokat öt 

évig őrizzük meg. 

• A nyereményjátékok lebonyolítása kapcsán számviteli bizonylati megőrzési 

kötelezettségünk teljesítéséhez szükséges adatokat nyolc évig őrizzük meg. 

• A Weboldal üzemeltetésével összefüggésben (online tartalomszolgáltatás, analitika, 

célzott hirdetések) kezelt adatokat a látogatás végéig, de legfeljebb 1 évig kezeljük. 

Adattovábbítás 

címzettjei 

Az Ön személyes adataihoz csak az erre felhatalmazással rendelkező munkatársak, valamint 

szolgáltató üzleti partnereink munkatársai férhetnek hozzá a „szükséges ismeret” elve alapján. 

mailto:info@welovebalaton.com


 

Az Ön személyes adatait az alábbi címzetteknek továbbítjuk: 

 

• Adatfeldolgozók: az Ön személyes adatait az alább meghatározott harmadik feleknek 

továbbítjuk azért, hogy az általunk meghatározott célokból a mi utasításainknak 

megfelelően kezeljék az adatokat. Az adatfeldolgozók kötelezettséget vállalnak arra, hogy 

megfelelő szervezési és technikai módszereket alkalmaznak az adatok megóvása 

érdekében, valamint, hogy kizárólag az utasításoknak megfelelően kezelik az adatokat 

 

Adatfeldolgozó Székhely Tevékenység 

Hydra Solutions Kft. 1036 Budapest, 

Lajos u. 131. 

Weboldalfejlesztés, -üzemeltetés 

Be Social Kft. 1037 Budapest, 

Seregély u. 5-7. 

Nyereményjáték sorsolásának 

lebonyolítása 

 

• Közös adatkezelők részére: az Ön adatait megoszthatjuk vagy közös adatkezelőként 

kezelhetjük együtt bizonyos külső szolgáltatókkal (Facebook, Instagram, Google, 

Youtube), ha azok szolgáltatásait igénybe vesszük, így rajongói oldal üzemeltetése, 

analitika és reklámok küldése során.  

 

Közös 

adatkezelő 

és székhelye 

Szolgáltatásai Közös adatkezelői megállapodás tartalma 

Meta 

Platforms 

Ireland 

Limited, 

Hanover 

Reach 5-7 

Hanover 

Quay, 

Dublin 2, 

Írország 

Facebook.com 

Instagram.com 

és a beépülő 

moduljaik 

A Meta Platforms Ireland Limited (Facebook) közös 

adatkezelőnek minősül a közös adatkezelési tevékenység 

során, és az ezzel kapcsolatos tájékoztatás elérhető a Facebook 

Ireland Adatkezelési szabályzatában a következő címen: 

https://www.facebook.com/about/privacy, ahol további 

információ arról, hogy a Facebook hogyan kezeli a személyes 

adatokat, ideértve az adatkezelés jogalapját és az érintettek 

jogainak gyakorlására szolgáló lehetőségeket is a Facebook, 

mint adatkezelő vonatkozásában. 

 

Google 

Ireland Ltd, 

Gordon 

House, 

Barrow 

Street, 

Dublin 4, 

Írország 

Google 

Analytics 

A Weboldal a Google Analytics webes elemző szolgáltatását 

használjam akkor a GDPR szempontjából a Google az ennek a 

beállításnak a keretében megosztott és használt adatok 

kezelője az alábbi feltételek szerint: 

https://support.google.com/analytics/answer/9024351?hl=hu  

 

• Egyéb harmadik felek: személyes adatait továbbíthatjuk olyan szervezetek részére is, 

amelyek a személyes adatok kezelésének eszközeit és céljait önállóan, illetve másokkal 

együtt határozzák meg. Ilyen harmadik félnek minősülnek például a magyar ügyvédi 

irodák, könyvvizsgálók és hatóságok. 

Nemzetközi 

adattovábbítás 

A Weboldal használatával kapcsolatban az Ön személyes adatait továbbíthatjuk az Európai 

Gazdasági Térségen kívülre, az Amerikai Egyesült Államokba is. Amennyiben ilyen adattovábbításra 

kerül sor, a jogszabályi kötelezettségeinknek eleget téve megfelelő intézkedésekkel biztosítjuk, hogy 

a személyes adatai a megfelelő védelemben részesüljenek, függetlenül az adattovábbítás 

https://www.facebook.com/about/privacy
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címzettjének országától. Ilyen intézkedés például olyan szerződéses kötelezettségvállalás 

megkövetelése és beszerzése minden, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező harmadik 

személytől, amely biztosítja, hogy az Ön személyes adatai legalább olyan szintű védelemben 

részesülnek, mint amilyenben az EGT-n belül részesülnek. Az EGT-n kívülre továbbított személyes 

adatok vonatkozásában, kérésre átadjuk az általunk biztosított garanciák másolatát, vagy ha további 

információkra van szüksége ezen intézkedésekkel kapcsolatban, keressen meg minket a fent 

szereplő elérhetőségeinken. 

Az Ön érintetti jogai Ha a személyes adatainak kezelésére az Ön hozzájárulása alapján kerül sor, a hozzájárulást bármikor 

visszavonhatja, amely esetben a hozzájárulás alapján kezelt személyes adatokat töröljük. A 

hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét. 

 

Ezen túlmenően Önt az alábbi jogok illetik meg: 

 

1. Hozzáféréshez való jog: Ön jogosult arra, hogy igazolást/visszajelzést kapjon tőlünk arra 

vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és ha amennyiben 

folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy személyes adataihoz hozzáférést kapjon. 

2. Helyesbítéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére helyesbítsük az Önre vonatkozó 

pontatlan személyes adatokat. 

3. Tiltakozáshoz való jog:  

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 

a személyes adatai általunk történő kezelése ellen, mely esetben nem kezelhetjük 

tovább az Ön személyes adatait. Amennyiben Önt a tiltakozáshoz való jog megilleti, 

és Ön gyakorolja ezen jogát, az Ön személyes adatait nem kezeljük tovább ilyen 

célokból. Ezen jog gyakorlása költségekkel nem jár. 

4. Adatkezelés korlátozásához való jog: Ön jogosult arra, hogy kérje a személyes adatai 

kezelésének korlátozását. 

5. Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog): Ön jogosult személyes adatai törlését kérni. 

6. Adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által 

rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat rendszerezett, széles körben használt, 

géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezen személyes 

adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk. 

 

Ön jogosult továbbá a We Love Budapest adatkezelésével kapcsolatban panasszal fordulni a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., 

telefon: +36-1-391-1400, Fax: +36-1-391-1410, e-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu). 
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