
Együttjó – Termékminta Regisztráció Egyedi Adatkezelési Tájékoztató 
 
 

Jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató vonatkozik a 

https://www.babaszoba.hu/egyuttjo/jelentkezes linken elérhető Pampers Pants 

termékminta regisztrációra. 
 
A Felhasználó önkéntes regisztrációval Pampers Pants termékmintát igényelhet a 

https://www.babaszoba.hu/egyuttjo/jelentkezes linken elérhető regisztrációs form 

kitöltésével. 

 
A regisztrációs időszak 2020. május 18. és 2020. július 13. között zajlik. 
 
I. A termékminta kézbesítése, átvétele 

  
A Felhasználó köteles együttműködni a Central Média-val a termékminta átvétele, 
illetve igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a 

termékminta átvétele meghiúsul, a termékminta a továbbiakban nem vehető át, illetve 
nem vehető igénybe, és a Central Média-t semmilyen felelősség nem terheli. 
 
A termékmintákat a Central Média kézbesítteti az iLogistic Kft.-vel (2051 Biatorbágy, 
Verebély László utca 2., adószám: 13737467-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-185133) a 
regisztrálóknak. A termékminta kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a 
Felhasználó értesítési adatainak hiánytalan és pontos megadása.  

 
A Central Média nem vállal felelősséget a termékminta kézbesíttetése során felmerülő 
hibákért vagy hiányosságokért, a kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag a 
kézbesítő vállalkozásnál iLogistic Kft.-nél (2051 Biatorbágy, Verebély László utca 2.) 
tehető meg. 
 
A termékminta kizárólag Magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 

rendelkező Felhasználónak áll módunkban kézbesíttetni. Central Média a termékmintát 
egy alkalommal kézbesítteti. 
 
A termékmintát a regisztráló helyett közokiratba vagy magánokiratba foglalt 
meghatalmazással meghatalmazottja is átveheti oly módon, hogy a meghatalmazás 
tényéről a Central Média-t előzetesen értesíti, és a meghatalmazás eredeti példányát a 
Central Média részére átadja.  

 
 

II. Adatkezelés 
 
A Felhasználó személyes adatainak kezelésére a jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató 
irányadó. Az itt nem szabályozott kérdéseket a Central Médiacsoport Zrt. Általános 

Adatkezelési tájékoztatója fejti ki részletesen (link: 
https://centralmediacsoport.hu/company/adatkezelesi-tajekoztato/).  
 

1. Az adatkezelő adatai 
 

Adatkezelő, üzemeltető: Central Médiacsoport Zrt. 
Cím: 1037 Budapest, Montevideo u. 9. 

Levélcím: 1872 Budapest 
E-mail: info@centralmediacsoport.hu 
Web: www.centralmediacsoport.hu 
Telefon: +36 1 437 1100 
Fax: +36 1 437 3737 

https://cas.sanomamedia.hu/owa/redir.aspx?C=PahwX7c4k_RkKtN3R8G3NulAuR4Cr9-QgwT9h5Z9Enr_ocHOV_bXCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.babaszoba.hu%2fegyuttjo%2fjelentkezes
https://cas.sanomamedia.hu/owa/redir.aspx?C=PahwX7c4k_RkKtN3R8G3NulAuR4Cr9-QgwT9h5Z9Enr_ocHOV_bXCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.babaszoba.hu%2fegyuttjo%2fjelentkezes
https://centralmediacsoport.hu/company/adatkezelesi-tajekoztato/


Adószám: 25087910-2-41 
Cégjegyzékszám: 01 -10- 048280 
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 
 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@centralmediacsoport.hu 
Cégjegyzésre jogosult törvényes képviselő: Varga Zoltán vezérigazgató 
 
Adatbiztonság HTTPS protokoll titkosított adatátvitelhez.  
A Central Médiacsoport Zrt. a Drávanet Zrt.-nél telepített, 24 órás őrzéssel védett 
szerveren tárolja a személyes adatokat. 

 
 

2. Adatkezelési cél, jogalap és időtartam 

A Felhasználó a regisztráció során megadott adatainak alábbi adatkezelési célból történő 
kezeléséhez járul hozzá, illetve az alábbiak szerinti jogalap keletkezik. A regisztráció 
során kapott adatokat kizárólag a cél megvalósulásáig és a jogszabályban meghatározott 
ideig kezeli az adatkezelő. 

 
Kezelt adatok és az 
adatkezelés 
megnevezése 

Az adatkezelés 
célja 

Az adatkezelés 
jogalapja 

Időtartam 

A regisztráló felhasználó 
teljes neve, lakcíme, 
telefonszáma 

A termékminta 
kézbesítése 

Az érintett 
hozzájárulása 

a Regisztrációs 
időszak alatt és 
azt követő 6 
hónap 

A regisztráló felhasználó 
teljes neve, lakcíme, 
telefonszáma 

Átláthatóság 
biztosítása, 
többszörös 
regisztráció 
kiszűrése 

A Central Média és 
regisztráló felhasználók 
jogos érdekén alapuló 
érdekmérlegelés, jogos 
érdek: a 
termékteszt 
tisztességessége, 
egyenlő esélyek 
biztosítása 

a 
Regisztrációs 
időszak alatt 
és azt követő 
6 hónap 

A regisztráló felhasználó 
neve és e-mail címe 

A regisztráló 
megszólítása és 
felkérése a termék 
véleményezésére 
az 

https://www.babaszo
ba.hu/egyuttjo/jelent
kezes oldalon 

Az érintett 
hozzájárulása 

a 
Regisztrációs 
időszak alatt 
és azt követő 
6 hónap 

A regisztráló felhasználó 
adatainak kezelése (név, 
lakcím vagy tartózkodási 
hely, telefonszám) 

A termékminta 
kiküldéséhez 
kapcsolódó 
adminisztráció, a 

termékminta 
átadása 

Az érintett 
hozzájárulása 

a 
Regisztrációs 
időszak alatt 
és azt követő 

6 hónap 

 

A Central Médiacsoport Zrt. adatkezelési gyakorlatáról, a Felhasználókat megillető 
adatkezelési igényekről (Igényérvényesítési cím: ugyfelszolgalat@babaszoba.hu, Central 
Médiacsoport Zrt. 1037 Budapest, Montevideo utca 9.) és egyéb a jelen Adatkezelési 

Tájékoztatóban nem szabályozott adatkezelési feltételekről az Általános Adatkezelési 
Tájékoztató rendelkezik. 

 
Adattovábbítások és a továbbítás címzettjei 

a) Jogi vita, hatósági eljárás vagy csalárd magatartás esetén az érintett Pályázó 
adatai az adatkezelővel együttműködő jogi képviselőkhöz illetve tanácsadókhoz kerül 
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továbbításra. 
b) Central Média a termékminta kézbesítéséhez szükséges adatait az iLogistic Kft. 

(2051 Biatorbágy, Verebély László utca 2.) részére átadja. Az adatkezelés részletei 
itt olvashatóak: (https://ilogistic.hu/adatvedelmi-tajekoztato). 

 
Az érintett jogai és jogorvoslat 

Részletes tájékoztatást a Central Médiacsoport Zrt. Általános Adatkezelési 
Tájékoztató X. pontja fejti ki részletesen (link: 
https://centralmediacsoport.hu/company/adatkezelesi-tajekoztato/). 

 
 

III. Egyéb 

 

 
Az Adatkezelési Tájékoztató a Regisztráció időtartama alatt elérhető az 
egyuttjo.babaszoba.hu weboldalon. 
 
Amennyiben a Termékmintával kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a 
Termékminta igényléskor megadott e-mail címről az ugyfelszolgalat@babaszoba.hu e-
mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel az Együttjó-Termékminta elnevezést. 
 
 

Kelt: Budapest, 2020. május 12. 
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