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Adatvédelmi tájékoztató 
 
 
 
A jelen adatvédelmi tájékoztató tartalmazza a https://karrier.arsboni.hu/jogasz-kutatas-2020/ 
és https://www.surveymonkey.com/r/FH56Z5Z  webcímeken végzett, online kérdőív 
kitöltéséhez szükséges személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást. Ebben a 
tájékoztatóban az Arsboni Korlátolt Felelősségű Társaság törvényi kötelességének eleget 
téve részletesen tájékoztatja a kérdőívben résztvevőket az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, 
időtartamáról és azokról a jogokról és jogorvoslati lehetőségekről, amelyekkel a kérdőív 
kitöltője élhet az adatkezelést illetően. A kérdőív kitöltésével a felhasználók nyilatkoznak arról, 
hogy az adatvédelmi tájékoztatást megismerték és elfogadják. 
 

1. Adatkezelő személye 
 
A kezelt adatokat az Arsboni Korlátolt Felelősségű Társaság (1052 Budapest, Aranykéz utca 
2., fm. 3), azaz az Adatkezelő munkatársai kizárólag az Arsboni HR-riport elnevezésű 
kérdőívének kiértékeléséhez használják. 
 

2. Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás 
 
A kérdőív során az alábbiakban megjelölt személyes adatok megadása szükséges: 
 

- Válaszadó neme 
- Válaszadó email címe (amennyiben a nyereményjátékban részt kíván venni) 
- Válaszadó életkora 
- Válaszadó iskolai végzettsége 
- Válaszadó lakóhelyének településtípusa 18 éves kora előtt 
- Válaszadó lakóhelyének településtípusa 

 
A kérdőív emlékezetető funkció használatához az alábbiakban megjelölt személyes adat 
megadása szükséges 
 

- Válaszadó email címe 
 
A HR Riporthoz kapcsolódó kedvezményes ajánlatkéréshez az alábbiakban megjelölt 
személyes adatok megadása szükséges 
 

- Válaszadó neve 
- Válaszadó email címe 
- Válaszadó munkahelye (opcionális) 
- Válaszadó telefonszáma (opcionális) 

 
 

https://karrier.arsboni.hu/jogasz-kutatas-2020/
https://www.surveymonkey.com/r/FH56Z5Z
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3. Az adatkezelés célja 
 
Az Adatkezelő a kezelt adatokat a kérdőív kiértékelése, valamint az általa lebonyolított 
nyereményjáték végeredményének megállapítása, a kérdőív emlékeztető funkció 
bekapcsolásához, valamint ajánlattételi megkeresés küldése céljából kezeli.  
 
A különböző célokhoz kezelt adatokat a Válaszadó az adott célokhoz kapcsolódóan, külön-
külön adja meg, ezeket az adatokat az Adatkezelő is külön tárolja, azokat nem vonja össze. 
 
Az adatok tárolása során a nyereményjátékban résztvevő Adatalanyok email címei 
elkülönítésre kerülnek a többi megadott személyes adattól, az Adatkezelő így biztosítja a 
kérdőív teljes anonimitását. 
 

4. Nyereményjáték szabályai 
 
Adatkezelő a kérdőív népszerűsítése céljából az email címűket megadó Válaszadók között 
kisorsol (a nyertes Válaszadó választása szerint) 4 db Szigetjegyet, egy 75.000 Ft-os IKEA 
utalványt vagy egy 75.000 Ft-os Repjegy.hu utalványt. A Nyereményjátékban való részvétel 
feltétele, hogy Válaszadó a kérdőívben megadja email címét. A Nyereményjátékba határidő 
nélkül, mindaddig becsatlakozhat a Válaszadó, amíg Adatkezelő a kérdőív kitöltésének 
lehetőségét online nyilvánosság számára biztosítja.  
 
Adatkezelő a megadott email címek alapján, a kérdőív lezárását követően egy online program 
(https://random-ize.com/pick-from-list/) segítségével véletlenszerűen kiválasztja a győztes 
email címét, akivel felveszi a kapcsolatot a Nyeremény átadása érdekében. A nyereményt 
2021. augusztus 31-ig lehet felhasználni.  
 
A Nyereményjátékban Válaszadók fejenként egy email címmel vehetnek részt. Adatkezelő 
fenntartja a jogot, hogy amennyiben megállapítja, hogy egy Válaszadó rosszhiszeműen több 
email címet is megadott, úgy az adott Válaszadót kizárja a nyereményjátékból  
 

5. Adatok tárolásának helye 
 
A Válaszadó által megadott személyes adatokat az Adatkezelő az Arsboni Korlátolt 
Felelősségű Társaság virtuális tárhelyén tárolja. Adatkezelő a Válaszadó által a kérdőívben 
megadott, személyhez nem kötött, és azonosításra nem alkalmas adatokat időkorlát nélkül 
tárolja.  
 
 
 

6. Adatbiztonság 
 
Az Adatkezelő az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít a 
regisztrált adatok titokban tartása és védelme érdekében. 

https://random-ize.com/pick-from-list/
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7. Az adatok nyilvántartásának ideje 

 
Az adatokat az Arsboni Korlátolt Felelősségű Társaság egy évig tárolja. 
 

8. Adatszolgáltatói jogok 
 
A kérdőívet kitöltő felhasználóknak lehetőségük van az általuk megadott adatok 
lekérdezésére, módosítására és javítására. A regisztrált felhasználó írásban, az alábbi email 
címre elküldött levélben kérheti adatai módosítását vagy törlését: arsboni@arsboni.hu 
 

9. Jogorvoslat 
 
Az Adatalany, amennyiben úgy érzi, hogy az Adatkezelő megsértette személyes adatai 
védelméhez való jogát, az adatkezelés ellen kifogással élhet a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóságnál (NAIH). 
 

10. Bírósági jogérvényesítés 
 
Amennyiben az Adatalany az adatkezeléssel kapcsolatban bírósági jogérvényesítéssel kíván 
élni, peres eljárást kell kezdeményeznie. A per elbírálása törvényszéki hatáskörbe tartozik. A 
perre illetékességgel az Adatalany választása alapján a lakóhelye vagy tartózkodási helye 
szerinti törvényszék rendelkezik. 
 

11. Kártérítés és sérelemdíj 
 
Amennyiben az Adatalany adatait az Adatkezelő jogellenesen kezeli, vagy az Adatalany 
személyiségi jogait az Adatkezelő megsérti, az Adatalany sérelemdíj iránti igényt terjeszthet 
elő. A sérelemdíj megfizetése alól az Adatkezelő mentesül, ha igazolni tudja, hogy a 
károkozást vagy a személyiségi jog megsértését az adatkezelés körén kívül eső 
elháríthatatlan ok idézte elő, valamint abban az esetben is, ha a kár vagy személyiségi 
jogsérelem bekövetkezésére az Adatalany gondatlanságából származtatható magatartás 
miatt került sor. 
 
Kelt: 2020. március 27. 
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