
A FŐTÁV Zrt. az általa a www.facebook.com/fotavzrt címen elérhető nyereményjátékra való 

jelentkezés során adatokat kér be az I LOVE PANEL –  Pimp My Pipe Játékban részt vevő személyektől.

A FŐTÁV Zrt. a regisztrációs eljárás során, az adatmezők kitöltésén kívül egyéb adatokat semmilyen 

módon nem gyűjt, és nem szerez meg. A regisztráló tudomásul veszi, hogy regisztrációjával hozzájárul 

adatainak kezeléséhez. A személyes adatok kezelése minden esetben a vonatkozó és mindenkor 

hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően történik.

A Játékosok a Játékban történő részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott 

adataik (név, e-mail cím, lakcím) a FŐTÁV Zrt. mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a 

FŐTÁV Zrt. minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a nyeremények kisorsolása, 

illetve a nyertesek értesítése céljából, legfeljebb a sorsolást követő 6 hónapig.

A nyertesek név és lakcím adatait a nyeremények kézbesítése és az ezzel kapcsolatos ügyintézés 

érdekében a FŐTÁV Zrt. (adatkezelő) mint Megbízó átadhatja a MyAd Marketing Kft-nek 

(adatfeldolgozó), mint a játék lebonyolítójának. Játékos hozzájárul ahhoz, hogy nyertessége esetén 

nevét és pályaművét a FŐTÁV Zrt. a sajtó számára közölhesse.

A FŐTÁV Zrt. a regisztrációs eljárásban beszerzett adatokat kizárólag az ott megjelölt célra használja 

fel, és nem egyesíti más forrásból származó adatbázisaival. A regisztrációs eljárás során beszerzett 

adatokat harmadik félnek semmilyen formában nem adja át.

A FŐTÁV Zrt. minden tőle elvárhatót megtesz a birtokába került adatok titokban maradásáért, az 

adatbiztonság követelményeinek teljesítéséért, azonban nem tud felelősséget vállalni az adatok 

esetleges vis maior esemény miatti nyilvánosságra kerüléséért.

A személyes adatok nyilvántartásba vétele és kezelése az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a kutatás és a közvetlen üzletszerzés 

célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény előírásai alapján 

történik.

A FŐTÁV Zrt. – a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett adatvédelmi 

nyilvántartásba bejelentett adatkezeléseinek nyilvántartási azonosító száma (40599) és annak részletei 

a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (www.naih.hu) honlapján, valamint a FŐTÁV 

Zrt. (www.fotav.hu) honlapján tekinthetők meg.

A rögzített adatokat a FŐTÁV Zrt. törli a nyilvántartásából, amennyiben a törvényen vagy más 

jogcímen történő adattárolás feltételei már nem állnak fenn. A regisztrált felhasználó bármikor kérheti 

személyes adatainak törlését a nyilvántartásból.

ADATVÉDELMI 
NYILATKOZAT



 Egyéb adatvédelmi információk

A FŐTÁV Zrt. nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a honlap létezéséből, használatából, 

használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, teljes egészére 

vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - szüneteltetéséből, illetve a teljes 

leállításából eredően, továbbá vonal vagy rendszerhibából, esetlegesen általa hordozott vírusból, vagy 

az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek.

A FŐTÁV Zrt. célja a hivatalos Facebook oldala fenntartásával, hogy ott minél többen közvetlen, de 

udvarias módon mondhassák el véleményüket, ezért…

•  nem osztható meg diszkriminatív, uszító, rasszista, trágár, obszcén, felkavaró, illetve törvénytelen 

megjegyzés,

•  nem osztható meg szerzői jog által védett tartalom a tulajdonos beleegyezése nélkül,

•  nem írható ki hozzászólás más, mások nevében,

•  nem osztható meg kereskedelmi, illetve reklámcélú tartalom

•  spamek (kéretlen üzenetek) elhelyezése nem engedélyezett

A kritikát mindig örömmel vesszük, hiszen segít jobbítani szolgáltatásainkon, azonban kérjük, az 

maradjon a kulturált véleménynyilvánítás keretei között.

A közösségi média felületét együtt tehetjük hasznossá és kellemessé, ha…

•  törekszünk arra, hogy igazságosak, őszinték és korrektek legyünk,

•  nem személyekre, hanem a szolgáltatásokra, a tartalomra, a lényegre figyelünk,

•  ha a kommentek elsősorban az aktuális poszthoz kapcsolódóan kerülnek fel,

•  tiszteletben tartjuk mások személyét és személyiségi jogait

•  mások hibáira, vagy félreértéseire kíméletesen és objektivitásra törekedve világítunk rá,

•  óvjuk személyes adatainkat, nem osztunk meg telefonszámokat, postacímeket, igazolványok stb. 

    számát

•  nem felejtjük el, hogy az oldalt a FŐTÁV Zrt. munkatársai szerkesztik, akik maguk is

•  emberek, ezért követhetnek el hibákat, akár helyesírási, akár tartalmi értelemben.

•  A FŐTÁV Zrt. törli a közzétett hozzászólások közül azokat, amelyek:

•  akadályozzák a fórum rendeltetésszerű használatát,

•  a FŐTÁV Zrt. rendszerének, vagy bármely felhasználó számítógépének működését általuk 

   nem kívánt módon befolyásolják,

•  tartalma jogszabályba ütközik, vagy etikailag kifogásolható.

Kirívóan súlyos esetben a FŐTÁV Zrt. az adott regisztrált felhasználót törölheti.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen észrevétele van, kérem forduljon bizalommal a 

moderátorhoz, az ilovepanel@fotav.hu email címen.


