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A Versenyben való részvétel és az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező 

a nevezés során hozzáférhetővé tett (megadott) személyes adatokat arra használja, hogy a 

Verseny során szükséges értesítéseket és üzeneteket a Pályázónak és Pályázó törvényes 

képviselőjének eljuttassa. Tájékoztatjuk a Pályázót és Pályázó törvényes képviselőjét, hogy a 

megadott személyes adataik a Szervező nyilvántartásába kerülnek. Ezeket az adatokat 

kizárólag piackutató és ajánlattevői tevékenységhez használjuk fel, harmadik félnek nem 

adjuk át. A nyilvántartásból való törlést a Pályázó és Pályázó törvényes képviselője bármikor 

szabadon igényelheti, a kapott hírlevelekről szabadon leiratkozhat. Az adatkezelés során a 

Notebook BP Kft. maradéktalanul betartja az Információs önrendelkezési jogról szóló 2011. 

évi CXII. törvény – továbbiakban Infotv. -előírásait, az adatokat harmadik személynek nem 

továbbítja. A Pályázó és Pályázó törvényes képviselője a hozzájárulás megadása előtt jelen 

Adatkezelési szabályzat alapján teljeskörű tájékoztatást kapnak az adatkezelés céljáról, 

időtartamáról és kezelésének módjáról, a jogorvoslati lehetőségekről. A Versenyben való 

részvétellel egyidejűleg a Pályázó és Pályázó törvényes képviselője kijelenti, hogy a 

Versenyszabályzatot és az Adatkezelési Szabályzatot megismerte és elfogadta. A Notebook 

BP Kft. bármikor lehetőséget biztosít a Pályázónak és Pályázó törvényes képviselőjének tarra, 

hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy 

helyesbítését a következő címen: Notebook BP Kft. 1132 Budapest, Váci út 18., illetve az 

info@acer.shop.hu email címen. A nyereményjátékra regisztráltak köre a jogérvényesítési 

lehetőségeit a 2011. évi CXII. törvény, valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, 

illetve kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is 

(Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos, 1225 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C 

Postacím: 1530 Budapest Pf. 5.) A nyertesek jelen Versenyben megadott személyes adatait 

Szervező a sorsolást követő 8 évig őrzi – a Számv. Tv. rendelkezései alapján – ezt követően 

azok törlésre kerülnek. A nem nyertes megadott személyes adatai az Infotv. rendelkezéseire 

figyelemmel a sorsolást követően haladéktalanul törlésre kerülnek. A Notebook BP Kft. 

fenntartja a jogot, hogy a Versenyt felfüggessze, vagy megszüntesse, amennyiben annak 

folytatása rajta kívülálló okok alapján nem lehetséges. A Notebook BP Kft. fenntartja a jogot, 

hogy a Verseny feltételeit, így különösen a Verseny időtartamát bármikor megváltoztassa, 

melyről haladéktalanul tájékoztatja a Résztvevőket a https://www.acershop.hu/jovosuli/ 

weboldalon. 


