ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT
A Vodafone Magyarország Zrt. (1096 Budapest Lechner Ödön fasor 6.), mint adatkezelő (a
továbbiakban: Adatkezelő és Szervező) szervezi a “Ki Mit Tube” megnevezésű játékot (a
továbbiakban: Játék).
A Játék lebonyolítója és adatfeldolgozója (a továbbiakban Lebonyolító és Adatfeldolgozó) a Mito
Communications Zrt. (1051 Budapest, Nádor u. 23. V./4.) és a Red Lemon Content (1112 Budapest,
Budaörsi út 153.) A Játékban való részvétel és adatszolgáltatás önkéntes.
Az Adatok kezelését Szervező, feldolgozását a Lebonyolító végzi. A Játék során a pályázók alábbi
adatait kezeljük:
• teljes név
• e-mail cím
• YouTube csatorna címe
• születési dátum
• IP cím
• Facebook profilkép
• Facebook like-ok
A Játékban résztvevők a Játékban történő részvételi feltételek elfogadásával és teljesítésével
kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy adataik a Szervező adatbázisába bekerüljenek és azokat a
Szervező - esetleges tiltási nyilatkozatuk kézhezvételéig - a Játék működtetése során, valamint a
Játékkal összefüggésben azt követően is felhasználhassa.
A Játék során szolgáltatott személyes adatokat a Szervező a Játékostól a játékra jelentkezés során
kapott felhatalmazása alapján abból a célból kezeli és dolgozza fel, hogy a Játék nyerteseit
megállapítsa és értesítse. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi
rendelkezések megtartásával történik.
A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a résztvevőknek arra, hogy az nyilatkozat@kimittube.hu email címen, vagy a Vodafone Magyarország Zrt. 1476 Budapest, Pf.: 350. levelezési címen
tájékoztatást kérjenek személyes adataik kezeléséről, kérjék azok törlését vagy helyesbítését. Ezen
kívül a résztvevőket megilleti a személyes adataik kezelése elleni tiltakozás joga is.
Amennyiben a tiltakozásuk alapján Szervező által meghozott döntéssel nem értenek egyet, úgy a
résztvevők bírósághoz fordulhatnak. A Játékosok a játékban való részvétellel minden tekintetben
elfogadják a játékszabályzat valamennyi rendelkezését és adataikat a valóságnak megfelelően,
hiánytalanul adják meg. Amennyiben a Játékos nem a valóságnak megfelelő adatokat ad meg, vagy az
adatokat nem hiánytalanul adja meg, úgy az a Játékból való kizárását vonja maga után.
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