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Rubicon Próba Online Quizjáték Adatvédelmi Tájékoztató 
 

Hatályos 2021. június 20. napjától 
 
A RUBICON-HÁZ Korlátolt Felelősségű Társaság tevékenységének végzése során kiemelt figyelmet 
szentel az Ön személyes adatainak jogszerű, átlátható és biztonságos kezelésére, az Európai Parlament 
és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletével (a továbbiakban: GDPR), a 2011. évi CXII. törvénnyel 
(továbbiakban: Infotv.), valamint a 2008. évi XLVIII. törvénnyel (a továbbiakban: Reklámtv.) 
összhangban. 
 
Jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy Ön minél teljesebb tájékoztatást kapjon arról, hogy a Rubicon 
Próba Online Quizjátékban való részvétele során milyen személyes adatait kezeljük, ezen 
adatkezelésnek mi a célja, az Ön személyes adatait kivel osztjuk meg, továbbá milyen jogok illetik meg 
Önt a személyes adatainak kezelésével összefüggésben. 
 

1. Mely adatok minősülnek személyes adatnak? 
 
Minden olyan információ személyes adatnak minősül, amely az azonosítható vagy az azonosított 
természetes személyre, azaz érintettre vonatkozik. Ilyen információ többek között az érintett neve, 
születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme, az általa használt online azonosító. 
 

2. Mit jelent az adatkezelés? 
 
A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett 
bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, 
átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy 
egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, 
illetve megsemmisítés. 
 

3. Ki kezeli az Ön személyes adatait? 
 
Az Ön személyes adatait Társaságunk, a RUBICON-HÁZ Korlátolt Felelősségű Társaság kezeli. 
 
Társaságunk adatai: 
 

- törvényes képviselője: Rácz Árpád ügyvezető 
- nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 
- cégjegyzékszám: 01-09-975059 
- székhely: 1161 Budapest, Sándor u. 60. 
- e-mail: info@rubicon.hu  
- telefonszám: +3614021848 

 
Társaságunknál adatvédelmi tisztviselő nem működik. 
 

4. Mely személyes adatainak kezelését végezzük a quizjátékkal összefüggésben? 
 
A játék végén – még az elért eredmény megismerése előtt – Önnek lehetősége van arra, hogy e-mail 
címe megadásával feliratkozzon levelezőlistánkra, amennyiben szeretné, hogy az Ön részére 
Társaságunk ingyenesen olvasható történelmi cikkeket és termékeinkkel kapcsolatosan kedvezményes 
ajánlatokat küldjön. Ha úgy dönt, hogy e listára feliratkozik, úgy e-mail címét és – amennyiben e-mail 
címe nevét is tartalmazza – nevét fogjuk kezelni. 
 
Ha e-mail címét részünkre nem adja meg, úgy Társaságunk nem rögzíti semmilyen személyes adatát. 
Ez Önre semmilyen hátrányos következménnyel nem jár. A játékban elért eredményt Ön az e-mail cím 
megadása, a levelezőlistára való feliratkozás nélkül is megismerheti. 
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5. Mi az adatkezelés célja és jogalapja? 
 
A 4. pontban meghatározott személyes adatokat azért kezeljük, hogy az Ön részére ingyenes olvasható 
történelmi cikkeket és termékeinkkel kapcsolatos kedvezményes ajánlatot küldhessünk közvetlenül, 
elektronikus levelezés útján üzletszerzés céljából. E-mail címének és ha e-mail címe nevét is 
tartalmazza, nevének kezelésére az ajánlatok, cikkek megküldése érdekében van szükség. 
 
Személyes adatait a fenti célból Társaságunk jogos érdekének érvényesítése érdekében kezeljük 
összhangban a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjával, továbbá Reklámtv. 6. § (4) bekezdésével. 
 
Társaságunk jogos érdekét a történelmi cikkek, ajánlatok megküldése útján való közvetlen üzletszerzés 
képezi. 
 
Felhívjuk figyelmét, hogy Ön a fent részletezett célból történő adatkezelést Társaságunk számára 
bármikor ingyenesen és korlátozás nélkül megtilthatja. Az adatkezelés megtiltásához elegendő az, hogy 
Ön az általunk küldött e-mailek alján található, „leiratkozás” hivatkozásra kattint, vagy tiltakozó 
nyilatkozatát írásban Társaságunk székhelyére postai úton megküldi.  
 
Tájékoztatjuk, hogy a tiltakozás kifejezését megelőzően folytatott adatkezelés nem válik jogtalanná. 
 
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a történelmi cikkek, valamint az ajánlatok küldését részünkre 
megtiltja, úgy Társaságunk e-mail címét és amennyiben e-mail címe nevét is tartalmazza, nevét abból a 
célból kezeli tovább, hogy az általunk kezelt e-mail küldő szoftverben az Ön e-mail címére való 
levélküldést letilthassuk. 
 
Ezen célból személyes adatait Társaságunk jogos érdekének érvényesítése érdekében kezeljük 
összhangban a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjával. 
 
Ez esetben Társaságunk jogos érdekét képezi, hogy biztosítsa, hogy kéretlen megkeresést az Ön részére 
ne küldjünk, az abból fakadó jogkövetkezményektől Társaságunkat megóvjuk. 
 
A fenti adatkezelést Ön részünkre bármikor megtilthatja a Társaságunk 3. pontban szereplő e-mail 
címére küldött elektronikus levél vagy a Társaságunk székhelyére küldött postai levél útján. A fenti 
tiltakozást követően e-mail címét és nevét rendszerünkben nem kezeljük tovább. 
 
Tájékoztatjuk, hogy a tiltakozás kifejezését megelőzően folytatott adatkezelés nem válik jogtalanná. 
 
A Rubicon Próba quizjátékkal összefüggésben végzett adatkezelés kizárólag önkéntes adatközlésen 
alapul, a jövőben esetlegesen Társaságunkkal kötendő szerződések megkötésének előfeltételét a játékkal 
összefüggő adatszolgáltatás nem képezi. Társaságunk nyilvánosan hozzáférhető adatbázisokból, egyéb 
nyilvántartásokból nem gyűjt személyes adatokat. 
 

6. Az adatkezelés időtartama 
 
A 4. pontban jelzett személyes adatokat közvetlen üzletszerzés céljából mindaddig kezeljük, amíg Ön 
az ellen tiltakozik. Tiltakozását követően e személyes adatokat a kéretlen levelek küldésének 
megakadályozása érdekében mindaddig kezeljük, amíg ezen adatkezelés ellen Ön nem tiltakozik. 
Amennyiben tiltakozását követően megállapítjuk, hogy az Ön e-mail címét és adott esetben nevét az 
általános adatvédelmi tájékoztatónkban ismertetett célból és jogalap alapján nem kezelhetjük tovább, 
úgy személyes adatait a tiltakozás kézhez vételét követő harminc napon belül rendszereinkből, 
nyilvántartásunkból törüljük vagy amennyiben ez nem lehetséges, ezen adatokat hozzáférhetetlenné 
tesszük vagy anonimizáljuk. 
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Amennyiben az általános adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint az Ön e-mail címét és nevét más 
célból és jogalap alapján kezelhetjük, úgy az adatkezelés időtartamára az általános adatvédelmi 
tájékoztatóban foglaltak az irányadók. 
 

7. Az Ön jogai 
 
A Társaságunk által folytatott adatkezeléssel összefüggésben Önt az alábbi jogok illetik meg: 
 

1) a hozzáférés joga – GDPR. 15. cikk 
2) a helyesbítéshez való jog – GDPR 16. cikk 
3) a törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) – GDPR 17. cikk 
4) az adatkezelés korlátozásához való jog – GDPR 18. cikk 
5) az adathordozhatósághoz való jog – GDPR 20. cikk 
6) a tiltakozáshoz való jog – GDPR 21. cikk 

 
Az egyes jogok részletes leírását megismerheti általános adatvédelmi tájékoztatónk 9. pontjából. 
 
Az adatkezeléssel összefüggő jogait a Társaságunknak címzett írásbeli kérelem útján gyakorolhatja. E 
kérelmét Társaságunk részére e-mailben, illetve postai úton juttathatja el a jelen tájékoztató 3. pontjában 
feltüntetett e-mail címre, valamint Társaságunk székhelyére. 
 
A kérelem kézhezvételét követően Társaságunk legfeljebb egy hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelem 
nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben kérelme összetett és a Társaságunkhoz beérkező kérelmek 
száma magas, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról 
Társaságunk a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon 
belül tájékoztatja Önt. 
 
Társaságunk – amennyiben kérelme nem megalapozatlan vagy túlzó – kérelmét díjmentesen köteles 
elintézni. A kérelem megalapozatlan és túlzó jellegét Társaságunk köteles bizonyítani. 
 
Amennyiben kérelme nyomán nem teszünk intézkedést, erről Önt késedelem nélkül, de legkésőbb a 
kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk az intézkedés elmaradásának okairól, 
valamint panaszjogáról, illetve a rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségekről. 
 

8. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás 
 
Tájékoztatjuk, hogy a kedvezményes ajánlatok megküldése érdekében Társaságunk az ActiveCampaign 
elnevezésű szoftver segítségével profilalkotást és automatikus döntéshozatalt végez.  
 
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy e-mail címe bekerül az alkalmazott szoftveren belüli adatbázisba, 
majd az alkalmazott szoftver az Ön részére küldött e-mailekre adott reakciója alapján profilt állít fel az 
Ön aktivitásáról és preferenciáiról. Ennek során a szoftver figyelembe veszi, hogy megnyitja-e az Ön 
részére küldött e-maileket, milyen termékekre ad le megrendelést az adatbázisban szereplő e-mail 
címének használatával, a megnyitott e-mailekben szereplő mely linkekre kattintott, mely 
Társaságunkhoz kötődő oldalakat látogatta meg az e-mailből kiindulva, és ennek alapján sorolja be Önt 
előre meghatározott kategóriákba (pl. előfizetők), amely alapján kerülnek az Ön részére kiküldésre 
további ajánlataink. 
 
Felhívjuk figyelmét, hogy Önnek bármikor jogában áll tiltakozni az ellen, hogy személyes adatait 
közvetlen üzletszerzés – ideértve a profilalkotást és az automatikus döntéshozatalt is – céljából 
használjuk fel. Tiltakozása esetén az Ön személyes adatai e célból a továbbiakban nem használhatók fel. 
 
Társaságunk a fenti jog érvényesülésének biztosítása érdekében biztosítja azt, hogy Ön 
levelezőlistánkról bármikor leiratkozhasson az 5. pontban foglaltak szerint, valamint lehetőséget biztosít 
arra is, hogy csak a profilalkotás és az automatizált döntéshozatal ténye ellen tiltakozzon 
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Társaságunkhoz címzett nyilatkozatával. Ebben az esetben Társaságunk csupán az általános, nem célzott 
ajánlatait küldi meg az Ön részére a tiltakozás kézhezvételét követően. 
 

9. A Társaságunk rendelkezésére bocsátott személyes adatok pontatlanságáért való 
felelősség 

 
Felhívjuk figyelmét, hogy Társaságunk semmilyen felelősséget nem vállal azért, ha Ön a rendelkezésre 
bocsátott személyes adatait pontatlanul adta meg részünkre. 
 

10. Ki fér hozzá a Társaságunk által kezelt személyes adatokhoz? 
 
A Rubicon Próba quizjáték során részünkre megadott személyes adataihoz Társaságunk 
tevékenységében személyesen közreműködő tagjai, munkavállalói, illetőleg Társaságunkkal egyéb 
munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek jogosultak hozzáférni. Ezen személyeken túl az 
Ön személyes adataihoz a következő címzettek férnek hozzá: 
 

- ActiveCampaign (európai fióktelep: Charlemont Exchange, Charlemont Street, Dublin, 
D02VN88, Írország): az ActiveCampaign egy olyan vállalkozás, amely Társaságunk e-mailes 
marketing tevékenységét segíti elő. Felhívjuk figyelmét, hogy az ActiveCampaign mint 
adatfeldolgozó jár el nevünkben, szolgáltatásainak igénybevétele során harmadik országba 
irányuló adattovábbítás történhet, azonban az ActiveCampaign-nel olyan szerződésünk áll fenn, 
amely biztosítja az Ön személyes adatainak megfelelő szintű védelmét. További tudnivalók az 
ActiveCampaign adatvédelmi gyakorlatáról az alábbi linken találhatók: 
https://www.activecampaign.com/legal/gdpr-updates/gdpr-overview. 
  

- Google Ireland Limited (székhely: Gordon House Barrow Street Dublin 4, D04E5W5 Ireland): 
Társaságunk a megszerzett személyes adatokat tárolja a Google Drive szolgáltatásban a 
hatékony belső ügymenet és a biztonságos tárolás megvalósítása érdekében. Ekként a Google 
Ireland Limited mint adatfeldolgozó jár el nevünkben, szolgáltatásainak igénybevétele során 
harmadik országba irányuló adattovábbítás történhet, azonban a Google Ireland Limiteddel 
olyan szerződésünk áll fenn, amely biztosítja az Ön személyes adatainak megfelelő szintű 
védelmét. További tudnivalók a Google Ireland Limited adatvédelmi gyakorlatáról a Google 
Drive kapcsán az alábbi linken találhatók: https://policies.google.com/privacy#infosecurity. 
 

- TYPEFORM SL (székhely: C/Bac de Roda (Local), 08018 – Barcelona, Spanyolország): a 
különféle feliratkozási lehetőségeket nyújtó, adott esetben személyes adatokat gyűjtő felületeket 
a TYPEFORM SL szolgáltatását igénybe véve hozzuk létre, ekként a TYPEFORM SL mint 
adatfeldolgozó jár el nevünkben, e szolgáltatóval olyan szerződést kötöttünk, amely biztosítja 
személyes adatainak megfelelő szintű védelmét. További tudnivalók a TYPEFORM SL 
adatvédelmi gyakorlatáról az alábbi linken találhatók: https://admin.typeform.com/to/dwk6gt/. 
 

- ClickFunnels, Etison LCC (székhely: 3443, W Bavaria ST, Eagle, ID 83615, Amerikai Egyesült 
Államok): a különféle feliratkozási lehetőségeket nyújtó, adott esetben személyes adatokat 
gyűjtő felületeket a ClickFunnels szolgáltatását igénybe véve hozzuk létre, ekként a 
ClickFunnels mint adatfeldolgozó jár el nevünkben, szolgáltatásainak igénybevétele során 
harmadik országba irányuló adattovábbítás történhet azonban a ClickFunnels, ETISON LCC-
vel olyan szerződésünk áll fenn, amely biztosítja az Ön személyes adatainak megfelelő szintű 
védelmét. További tudnivalók a ClickFunnels, Etison LCC adatvédelmi gyakorlatáról az alábbi 
linken találhatók: https://signup.clickfunnels.com/privacy-policy. 

 
A Rubicon Próba quizjáték során részünkre megadott személyes adatokhoz a fent felsorolt címzettek 
munkavállalói, alvállalkozói, szerződéses partnerei is hozzáférhetnek a címzettek által kötött 
szerződésekben foglaltak, valamint a címzettek belső szabályzatai szerint. 
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11. Jogorvoslat 

Amennyiben Társaságunk adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban panasza merül fel, panaszával 
közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: H-1055 Budapest, Falk 
Miksa utca 9-11.; telefon: +36-1-683-5969; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu 
hivatali kapu: NAIH, 429616918) fordulhat. 

Amennyiben Társaságunk az Ön jogait megsérti, Ön bírósághoz fordulhat az Infotv. 23. § (1) bekezdése 
alapján. A per lefolytatása törvényszéki hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – az Ön 
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Kérésére a jogorvoslat 
lehetőségéről és eszközeiről részletes felvilágosítást nyújtunk. 

Általános adatvédelmi tájékoztatónkat, valamint az általunk használt cookie-kről szóló tájékoztatónkat 
az alábbi linkeken érheti el: 

https://www.rubicon.hu/magyar/adatvedelmi_tajekoztato_2021/ 

https://www.rubicon.hu/magyar/cookie_tajekoztato_2021/ 
 


