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Adatkezelési Tájékoztató 
KOMETA Klub hírlevél 

 
Az adatkezelő neve és elérhetőségei: 
KOMETA 99 Zrt. (cjsz: 14-10-300239) 
postai cím: 7400 Kaposvár, Pécsi utca 67-69. 
e-mail: kometa@kometa.hu telefon: +36 82 502 400 
Társaságunk további adatairól és elérhetőségeiről, az Ön személyes adatainak védelmét biztosító 
technikai és szervezései intézkedésekről és az Ön személyes adataihoz hozzáféréssel rendelkező 
harmadik személyekről az „A” mellékletben tájékozódhat. 
 
Az adatkezelés célja: 
Az érintett tájékoztatása a KOMETA Klubbal kapcsolatos információkról, akciókról és egyéb hírekről, 
és részvétel a KOMETA Klub hírlevél nyereményjáték nyereményjátékban (a továbbiakban: 
Nyereményjáték) 
 
Az adatkezelő által kezelt személyes adatok: 
Az Ön neve és e-mail címe, továbbá amennyiben Ön a Nyereményjáték során nyer, az Ön címe és 
adóazonosító jele 
 
Az adatkezelés jogalapja: 
Az Ön hozzájárulása, melyet Ön a hírlevélre feliratkozás előtt a hozzájáruló nyilatkozat előtti négyzet 
megjelölésével ad meg, és bármikor visszavonhat a hírlevélről történő leiratkozással (azonban a 
hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét). 
Az adatkezelés céljairól, az adatkezelés jogalapjáról, a Társaságunk által kezelt személyes adatokról 
további részletek és az adatkezeléssel kapcsolatos, kiegészítő információk a „B” mellékletben 
találhatóak. 
 
Az Önt, mint érintettet az adatkezeléssel kapcsolatban megillető jogok: 
Önt a Társaságunk által végzett adatkezeléssel kapcsolatban megilletik a GDPR illetve az Info tv. által 
biztosított jogok, így különösen a hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, adatkezelés 
korlátozásához, és adathordozhatósághoz való jog, továbbá az a jog, hogy Ön a felügyeleti hatóságnál 
panaszt tegyen. Külön felhívjuk figyelmét, hogy az adatkezelés közvetlen üzletszerzés érdekében 
történik, ezért Önt megilleti a tiltakozáshoz való jog. 
Felhívjuk figyelmét, hogy az adatkezelés részleteitől függően a jogszabályok által biztosított egyes 
jogainak tényleges gyakorlása a jogszabályokban meghatározott feltételektől függhet. 
Az Önt megillető jogokról és azok gyakorlásának módjáról a „C” mellékletben tájékozódhat 
részletesebben. 
 
 
FONTOS! A jelen tájékoztatóban hivatkozott mellékletek elérhetőek a jelen tájékoztatóhoz 
mellékelve. Az adatkezelés elmaradásának következménye, hogy Ön nem vesz részt a 
Nyereményjátékban és Társaságunk nem küld hírlevelet az Ön által megadott e-mail címre. 
 
 
Jogorvoslati lehetőségek: 
Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban kifogása van, vagy amennyiben az Ön megítélése szerint 
az adatkezelés jogszabályt sért, úgy Önnek lehetősége van kifogását Társaságunk felé jelezni, vagy a 
NAIH-hoz panaszt benyújtani, vagy az illetékes Törvényszékhez fordulni. 
A Társaságunk által biztosított, illetve a hatósági és bírósági jogorvoslati lehetőségekről részletesen a 
„D” mellékletben tájékozódhat. 
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A. melléklet: Az Adatkezelő és az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei 
 

Az Adatkezelő kiléte: 
Az Adatkezelő neve: KOMETA 99 Élelmiszeripari Zártkörűen működő Részvénytársaság 
Székhely: 7400 Kaposvár, Pécsi utca 67-69. 
Cégjegyzékszám: 14-10-300239 
Adószám: 13749619-2-14 
Nyilvántartó bíróság: Kaposvári Törvényszék Cégbírósága 
Képviselői: Hollósy Tibor más munkavállaló, dr. Prohászka Balázs igazgatósági tag, továbbá a cégkivonatba 
bejegyzett további igazgatósági tagok és más munkavállalók; minden képviselő együttes képviseleti joggal 
rendelkezik 
 
 
Az Adatkezelő elérhetőségei: 
Postai elérhetőség: 7400 Kaposvár, Pécsi utca 67-69. 
E-mail: kometa@kometa.hu Telefon: +36 82 502 400 
 
 
Társaságunk adatvédelmi tisztviselőt nem alkalmaz. 
 
 
Társaságunk az Ön személyes adatainak védelem érdekében az alábbi technikai és szervezési intézkedéseket 
alkalmazza: 
 
Társaságunk az Ön személyes adatainak védelmét jelszóvédelemmel, biztonsági mentésekkel és naprakész 
vírusvédelmi szoftverek alkalmazásával biztosítja. 
 
 
Társaságunkon, illetve Társaságunk munkavállalóin túl az alábbi harmadik személyek ismerhetik meg az 
Ön személyes adatait, a hírlevélre feliratkozó érintettek nyilvántartásában és a hírlevelek kiküldésében az 
alábbi személyek működnek közre: 
 
Társaságunk adatfeldolgozói: 

Az adattovábbítás 
címzettje Célország Címzett minősége A címzett 

elérhetősége A címzett feladata 

Lt Communication 
Reklámügynökség 
Kft. (cjsz: 01-09-
905208, adószám: 
14469554-2-41) 

Magyarország adatfeldolgozó 
1139 Budapest, 

Fáy utca 20. 
hello@ltcom.hu  

sorsolások, nyertesekkel 
történő kommunikáció, 

ügyfélszolgálat 

EXOT Labs Kft. 
(cjsz: 01-09-

323014, adószám: 
26302900-2-41) 

Magyarország adatfeldolgozó 

1139 Budapest, 
Országbíró utca 2. 

3. em. 12. 
hello@exot.hu 

weboldal üzemeltetése, 
technikai ügyfélszolgálat 

GENERAL 
LOGISTICS 
SYSTEMS 

HUNGARY Kft. 
(cjsz: 13 09 111755 

adószám: 
12369410244) 

Magyarország további 
adatfeldolgozó 

2351 Alsónémedi, 
GLS Európa u. 2., 
info@glshungary.

com 

nyeremény kiszállítása, 
átadása az érintettnek 
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B. melléklet: Részletes tájékoztatás az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, a kezelt személyes adatokról, és 
az adatkezeléssel kapcsolatos kiegészítő információkról 

 
Az adatkezelés célja: 

Az érintett tájékoztatása a KOMETA Klubbal kapcsolatos információkról, akciókról és egyéb hírekről és 
részvétel a Nyereményjátékban: Társaságunk a hírlevélre feliratkozó érintetteket rendszeresen illetve eseti 
jelleggel tájékoztatja a KOMETA Klubbal kapcsolatos információkról, az elérhető illetve tervezett 
kedvezményekről, akciókról, továbbá az egyéb, a Társaságunkkal kapcsolatos hírekről. Továbbá Társaságunk a 
hírlevélre feliratkozott személyek között havonta nyereményt sorsol ki a Nyereményjáték keretein belül. 
 
Az adatkezelés jogalapja: 

A GDPR 6. Cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön, mint érintett hozzájárulása. 
A hozzájárulás az Ön, mit az érintett önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű nyilatkozata, amit 

Ön, a hírlevélre feliratkozás előtt, az „Elfogadom a KOMETA Klub hírlevél Adatkezelési irányelveit” szöveg 
előtt található négyzet pipával megjelölésével adhat meg. 

Ön a hozzájáruló nyilatkozatát a hírlevélben található, „Leiratkozás” linkre kattintva, a KOMETA Klub 
Internetes oldalán saját profiljába belépve bármikor visszavonhatja. 

Felhívjuk figyelmét, hogy a Nyereményjáték során a nyeremények a Nyereményjáték Részvételi- és 
Játékszabályzatában meghatározott időpont(ok)ban a hírlevélre feliratkozott személyek között kerül 
kisorsolásra! 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőzően végzett 
adatkezelés jogszerűségét. 
 
Tájékoztatás az Ön személyes adatai kezelésének szükségességéről: 

A Társaságunk által kezelt, Önre vonatkozó 
személyes adat 

Az Önre vonatkozó személyes adat kezelésének 
indokai 

Az Ön neve Az Ön neve szükséges az Ön, mint az adatkezelés 
érintettjének azonosítása érdekében 

Az Ön e-mail címe Az Ön e-mail címe szükséges ahhoz, hogy meg tudjuk 
küldeni Önnek a hírlevelet, amire Ön feliratkozott 

Az Ön címe Amennyiben Ön a Nyereményjáték nyertese, úgy 
szükségünk van az Ön címére, hogy átadhassuk Önnek 
a Nyereményét. 

Az Ön adóazonosító jele Amennyiben Ön a Nyereményjáték nyertese, úgy az 
adózással kapcsolatos jogszabályoknak való 
megfelelés érdekében szükségünk van az Ön 
adóazonosító jelére annak érdekében, hogy átadhassuk 
Önnek a Nyereményét. 

 
Az Ön személyes adatai tárolásának időtartama: 

Társaságunk az Ön személyes adatait az Ön hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig, azaz az Ön hírlevélről 
történő leiratkozásáig kezeli. Ugyanakkor amennyiben Ön a hozzájáruló nyilatkozatát visszavonja, a 
Nyereményjáték sorsolásain a visszavonást követően nem fog részt venni, és hírlevelünket nem kapja meg. 
 
A Társaságunk által kezelt, Önre vonatkozó személyes adatok forrása: 

Társaságunk az Ön személyes adatait közvetlenül Öntől ismeri meg. 
 
Tájékoztatás arról, hogy az Ön személyes adatainak szolgáltatása Önt terhelő szerződéses kötelezettségen 
alapul-e: 

Nem, Önt szerződés nem kötelezi arra, hogy a jelen tájékoztatóban foglalt célból személyes adatokat 
szolgáltasson Társaságunk számára. 
 
Tájékoztatás arról, hogy az Ön személyes adatainak szolgáltatása előfeltétele-e annak, hogy Társaságunk 
Önnel szerződést kössön: 
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Kizárólag a Nyereményjáték nyerteseinek esetén, az adatkezelés előfeltétele annak, hogy Társaságunk a 
nyertesnek átadja a nyereményét, ami jogi szempontból ajándékozási szerződésnek minősül. 
 
Tájékoztatás arról, hogy Ön köteles-e a személyes adatait megadni: 

Nem, Ön nem köteles személyes adatait megadni. 
 
Tájékoztatás arról, milyen jogkövetkezményekkel jár, ha Ön a személyes adatait nem adja meg 
Társaságunknak: 

Amennyiben Ön a személyes adatait nem adja meg, illetve amennyiben a jelen tájékoztatóban foglalt 
adatkezeléshez nem járul hozzá vagy hozzájárulását visszavonja, úgy Társaságunk nem küldi meg az Ön részére 
a jelen tájékoztatóban meghatározott hírlevelet. 

Amennyiben Ön a Nyereményjáték nyerteseként címét és adóazonosító jelét nem adja meg, úgy Társaságunk 
nem lesz képes átadni Önnek a nyereményét, és ennek következtében Ön a Nyereményjáték Részvételi- és 
Játékszabályzatában foglaltak szerint elveszti a Nyereményre való jogosultságát. 
 
Tájékoztatás arról, hogy a Társaságunk által végzett adatkezelés során sor kerül-e kizárólag automatizált 
adatkezelésen alapuló döntés meghozatalára: 

Nem, az adatkezelés során kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés meghozatalára nem kerül sor. 
Társaságunk Önről profilt sem automatizált, sem más módon nem készít. 
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C. melléklet: Az érintettet az adatkezeléssel kapcsolatban megillető jogok 
 
Bevezető – általános tudnivalók 

Az érintettet megillető jogokat a GDPR III. Fejezete (különösen a 15-22. Cikkek), illetve a GDPR 77-79. és 82. 
Cikkei, továbbá a magyar 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) II/A. és VI. Fejezete biztosítja. 

Tájékoztatjuk, hogy az Info tv. 15. § (1) bekezdés b) pontja alapján az Ön megillető jogok érvényesítésére 
irányuló kérelmet Társaságunk annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon 
belül elbírálja, és döntésünkről Önt értesítjük. A GDPR 12. Cikk (3) bekezdés alapján e határidő két hónappal 
meghosszabbítható, melyről azonban Önt az eredeti határidőn belül értesítjük. 

Tájékoztatjuk, hogy a GDPR 12. Cikk (2) bekezdése alapján az Ön kérelmének teljesítését Társaságunk 
megtagadhatja, amennyiben nem áll módunkban azonosítani Önt, mint az adatkezelés érintettjét. Az Info tv. 15. § 
(4) bekezdése szintén úgy rendelkezik, hogy az Ön kérelmét csak az Ön személyazonosságának hitelt érdemlő 
igazolását követően teljesítjük. Fentieknek megfelelőem, amennyiben nem tudjuk megállapítani, hogy valóban Ön 
a tárgyi adatkezelés érintettje, úgy Társaságunk kizárólag általános jellegű tájékoztatást bocsát az Ön 
rendelkezésére. 

Ön jogosult kérelmében megadni azt is, hogy Társaságunk a kérelemre adott tájékoztatását, döntést mely 
elérhetőségre, címre küldje meg. Amennyiben Ön ilyen, értesítési címet nem jelöl meg, úgy Társaságunk döntését 
a feladó címére küldi meg. 
 
Az Önt, mint érintettet a Társaságunk által végzett adatkezeléssel kapcsolatban megillető jogok 

Hozzáférési jog: Ön bármikor kérhet Társaságunktól visszajelzést azzal kapcsolatban, hogy Társaságunk kezeli-
e az Ön személyes adatait, továbbá amennyiben ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult az adatkezelés 
részleteit – az adatkezelés célját, a kezelt személyes adatok kategóriáit, az adatkezelés címzettjeit, a személyes 
adatok megőrzési idejét, az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogait, a nem Öntől gyűjtött személyes  adatok forrása 
és az esetleges automatizált döntéshozatallal kapcsolatos  információk – megismerni, az adatkezeléssel kapcsolatos 
információkhoz hozzáférni. 

Helyesbítéshez való jog: Ön bármikor jogosult az Önre vonatkozó pontatlan – különösen tévesen rögzített vagy 
időközben megváltozott – személyes adatainak helyesbítését kérni, továbbá Ön jogosult az adatkezelés célját is 
figyelembe véve az Önre vonatkozó hiányos személyes adatokat kiegészíteni. 

Törléshez való jog: Ön a GDPR 17. Cikk (1) bekezdésében meghatározott esetekben – így különösen 
hozzájárulása visszavonása esetén, ha az adatkezelésnek más jogalapja nincs – jogosult kérni, hogy Társaságunk 
indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat. Felhívjuk figyelmét, hogy 
Társaságunk e kérését a GDPR 17. Cikk (3) bekezdésében foglalt okokból megtagadhatja. 

Adatkezelés korlátozásához való jog: Ön a GDPR 18. Cikk (1) bekezdésében meghatározott esetekben jogosult 
kérni az adatkezelés korlátozását. Az adatkezelés korlátozása esetén Társaságunk az Ön személyes adatait csak a 
GDPR 18. Cikk (2) bekezdésében meghatározott feltételekkel kezelheti. Társaságunk az adatkezelés 
korlátozásának feloldásáról Önt előzetesen értesíti. 

Tiltakozáshoz való jog: tájékoztatjuk, hogy tekintettel arra, hogy az adatkezelés közvetlen üzletszerzés érdekében 
történik, Ön a GDPR 21. Cikk (2) bekezdése alapján bármikor jogosult az Ön személyes adatainak kezelése ellen 
tiltakozni, mely esetben Társaságunk az Ön személyes adatait a továbbiakban e célból nem kezelheti. 

Adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy a Társaságunk által automatizált módon kezelt, Önre 
vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Ön 
jogosult továbbá kérni Társaságunkat, hogy az Ön személyes adatait más adatkezelőnek továbbítsuk. E jogok 
gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot és nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. 

Hozzájárulás visszavonásnak joga: Ön jogosult arra, hogy az Ön személyes adatainak kezeléséhez adott 
hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonására a hírlevélben található, „Leiratkozás” linkre 
kattintva, a KOMETA Klub Internetes oldalán saját profiljába belépve Önnek bármikor lehetősége van. Felhívjuk 
figyelmét, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés 
jogszerűségét. 

Jogorvoslati jogok: Ön jogosult az adatkezelés ellen a felügyeleti hatóságnál panasszal élni, továbbá Ön jogosult 
hatékony bírósági jogorvoslatra. Az Önt megillető jogorvoslati jogokról részletesebben a „D” mellékletben 
tájékozódhat. 
 
Az Önt megillető jogok gyakorlásának módja 

Társaságunk bármely – „A” mellékletben meghatározott – elérhetőségére címzett bármely kérelmet befogadja 
és feldolgozza. 
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D. melléklet: Az érintettet megillető jogorvoslati lehetőségek 
 

Önnek, mint az adatkezelés érintettjének több eljárás megindítására is lehetősége van, amennyiben az Ön 
megítélése szerint a Társaságunk által végzett adatkezelés nem felel meg a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezéseknek. Az alábbiakban bemutatjuk, Önnek, hogy milyen eljárásokat tud igénybe venni Társaságunk 
szervezetén belül, illetve azon kívül is. 
 
1. Társaságunk által biztosított jogorvoslati lehetőségek 

Társaságunk az „A” mellékletben meghatározott elérhetőségeken fogadja az Ön adatkezeléssel kapcsolatos 
észrevételeit, panaszait, kérelmeit, melyeket Társaságunk legkésőbb 25 napon belül érdemben megvizsgál, és 
tájékoztatja Önt az Ön észrevételével, panaszával illetve kérelmével kapcsolatos döntéséről. 
 
2. A felügyeleti hatóság eljárása (GDPR 77. Cikk, Info tv. VI. fejezet) 

Amennyiben az Ön megítélése szerint a Társaságunk által végzett adatkezelés sérti a személyes adatok 
kezelésére vonatkozó jogszabályokat (különösen a GDPR-t), úgy Ön kezdeményezheti az Ön szokásos 
tartózkodási helye, az Ön munkahelye, vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam felügyeleti 
hatóságának eljárását. 

Tájékoztatjuk, hogy Magyarországon a felügyeleti hatóság szerepét a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság (NAIH) látja el. 

A NAIH elérhetőségei: 

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11 

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Telefon: +36 (1) 391 1400 

Honlap: https://www.naih.hu/ 

Online ügyindítás: https://www.naih.hu/online-ugyinditas 

Tájékoztatjuk, hogy az Info tv. 52. § (4) bekezdése alapján a NAIH vizsgálata ingyenes, annak költségeit a 
NAIH előlegezi és viseli. 
 
3. Bírósági jogorvoslat (GDPR 79. Cikk) 

Amennyiben az Ön megítélése szerint a Társaságunk által végzett adatkezelés sérti a személyes adatok 
kezelésére vonatkozó jogszabályokat (különösen a GDPR-t), úgy Ön jogosult hatékony bírósági jogorvoslatra, 
azaz arra, hogy – az Ön választása szerint, a panasztételhez való jog sérelme nélkül – a Társaságunk tevékenységi 
helye szerinti tagállam bírósága előtt eljárást indítson Társaságunk ellen. 

Tájékoztatjuk, hogy Magyarországon a személyes adatok sérelmével kapcsolatos perekre a törvényszékek bírnak 
hatáskörrel. Ön az eljárást megindíthatja a Társaságunk székhelye szerint illetékes törvényszék előtt, vagy, az Info 
tv. 23. § (3) bekezdése alapján az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is. 

Az Info tv. 23. § (5) bekezdés alapján amennyiben a törvényszék az Ön keresetének helyt ad, úgy kötelezheti 
Társaságunkat a jogellenes adatkezelési művelet megszüntetésére, az adatkezelés jogszerűségének 
helyreállítására, illetve az Ön jogai érvényesülésének biztosítására pontosan meghatározott magatartás 
tanúsítására, továbbá határoz az Ön esetleges kártérítés, sérelemdíj iránti igényéről is. 


