JÁTÉKSZABÁLYZAT

A SZENTKIRÁLYI-KÉKKÚTI ÁSVÁNYVÍZ KFT. „Merülj el a nyárban a Theodorával és
nyerj!” ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

1. Részvételi feltételek
1.1. A Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Termelő és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 1117 Budapest, Neumann János utca 1. Infopark A. ép. 1. em. cégjegyzékszám:
Cg. 01-09-717667, adószám: 13079026-2-44, képviselője: Martin Olivér ; a továbbiakban:
„Szervező”) a jelen részvételi szabályzatban („Játékszabályzat”) részletezett
nyereményjátékot szervez (a továbbiakban együtt: Nyereményjáték) 2018. június 1. – július
31. közötti időszakban („a Játék időtartama”). A Játék Szervező által megbízott lebonyolítója
a Fastridge Hungary Kft. (székhely: 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 33-43.; Cg.: 01-09910619; a továbbiakban: „Lebonyolító”).
A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes, abban kizárólag 16. életévüket betöltött,
nem cselekvőképtelen és állandó, nyilvántartott magyarországi lakóhellyel rendelkező
természetes személyek („Játékosok”) vehetnek részt, akik a Nyereményjáték időtartama
alatt promóciós csomagolású, „Merülj el a nyárban a Theodorával és nyerj!” felirattal
ellátott, 1,5 literes Theodora Kereki szén-dioxiddal enyhén dúsított, szén-dioxiddal dúsított,
szénsavmentes, vagy 1,5 literes Theodora Kékkúti szénsavmentes természetes ásványvizet,
vagy 1,5 literes Theodora ízesített ásványvizet vásárolnak ÉS az ezüst kupakban
megtalálható kódot 2018. június 1. és július 31. között feltöltik és regisztrálnak a
www.theodorajatek.hu oldalra.
Szervező felhívja valamennyi Játékos figyelmét, hogy a kupakot őrizze meg, mivel a fődíj
átadásának feltétele, hogy azt a Játékos a Szervezőnek bemutassa, illetve Szervező
valamennyi egyéb Nyertes Játékostól is kérheti a nyertes kódot tartalmazó kupak
bemutatását.
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A Játékos a Nyereményjátékba történő regisztrációval kifejezetten elismeri, hogy teljes
körűen megismerte a jelen Játékszabályzatot és a benne foglalt Adatkezelési tájékoztatót,
és azt feltétel nélkül elfogadja.
1.2. A Játékban nem vehetnek részt
A Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Kft., valamint a Fastbridge Hungary Kft. tulajdonosai,
vezető tisztségviselői, munkavállalói és egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő
egyéb cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint ezek közeli
hozzátartozói (házastárs, egyenesági rokon, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek,
örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér (a Polgári törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában közeli hozzátartozóként meghatározottak).
2. A Nyereményjáték időtartama 2018. június 1. 00 óra 00 perc 00 másodperc - 2018. július 31.
23 óra 59 perc 59 másodperc. A határidő a kupakkód beérkezésének határidejére vonatkozik.
Egy kód akkor tekinthető beérkezettnek, ha a jelen Nyereményjáték időtartama alatt a rendszer
adatbázisában rögzítésre került. A kód feltöltésének időpontja az adatbázisban való
rögzítésének a szerver belső órája szerinti időpontja. Amennyiben a Játékos kódfeltöltése
sikeresen megtörtént, a honlapon megjelenik a „Sikeres kódfeltöltés” válaszüzenet.

3. A Nyereményjáték menete és a megnyerhető Nyeremények
3.1. A Játékosnak a Nyereményjátékban való részvételhez a promóciós csomagolású, 1,5 literes
Theodora Kereki szén-dioxiddal enyhén dúsított, szén-dioxiddal dúsított, szénsavmentes, vagy
1,5 literes Theodora Kékkúti szénsavmentes természetes ásványvizek, vagy 1,5 literes Theodora
ízesített ásványvizek ezüst színű kupakjának belsejében található egyedi nyolc jegyű kódot kell
feltöltenie a www.theodorajatek.hu oldalra. Az oldalon ezt követően regisztrációra van szükség,
ahol a vezeték-, és utónév, a születési dátum, nem, a lakhelyéül szolgáló megye, telefonszám és
az e-mail cím együttes megadása, egyúttal a Játékszabályzat és a benne foglalt Adatkezelési
tájékoztató elfogadása szükséges.
A kódfeltöltést követően a Játékos kiválaszthatja, hogy melyik napi nyereményért szeretne
indulni. Egy Játékos korlátlan számú kódfeltöltésre jogosult, így az adott nyereményekre egy
Játékos esélyei a feltöltött kódok függvényében változhatnak. Egy Játékos ugyanazon kódot csak
egy alkalommal töltheti fel, valamint egy kód csak egy alkalommal tölthető fel.
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Egy Játékos csak egyszer jogosult regisztrálni és csak egy e-mail címről jogosult regisztrálni. A
helyes kódot a rendszer automatikusan fogadja, de amennyiben egy regisztráló e-mail címéről
öt helytelen kód érkezik feltöltésre, úgy az adott regisztrációt a rendszer automatikusan letiltja
az adott napra. Amennyiben a rendszer nem fogadja el ötödik próbálkozás esetén sem a
helyesen begépelt kódot, a Játékos segítséget igényelhet a Szervezőtől az alábbi e-mail címen:
info@theodorajatek.hu.
3.2. A Játék indulását megelőzően 2018. május 31-én, a Játék időtartama alatt minden napra
gépi módszerrel kisorsolásra kerül a 122 (2x61) db napi, illetve 24 (3x8) db heti nyerő időpont
(óra-perc-másodperc), amiről jegyzőkönyv készül. A nyerő időpontok titkosak. Ez alapján
kerülnek ki a napi és heti nyeremények nyertesei (2 játékos naponta, 3 játékos hetente), ők
azok, akik az előre kisorsolt időponthoz legközelebbi időpontokban (óra-perc-másodperc) töltik
fel a kódjukat. Amennyiben két Játékos a nyerő időponttól azonos időbeni távolságra tölt fel
kódot, az a nyertes, aki a nyerő időpontot követően töltötte fel a kódját. A pótnyertesek a
nyertesek utáni legközelebbi időpontban feltöltő Játékosok, vagy az azonos időpontban, a
sorban következő Játékosok. Amennyiben Nyertes Játékos nem tesz eleget a Játékszabályzatban
leírt kötelezettségeinek a nyeremény átvételét illetően, vagy ha bebizonyosodik, hogy a Nyertes
egyébként nem vehetett volna részt a Játékban, mert nem felel meg a Játékszabályzat 1.
pontjában írt részvételi feltételeinek, pótnyertes kerül a helyébe.
A fődíj sorsolása közjegyző jelenlétében történik, amin minden érvényesen feltöltött kód részt
vesz, amit a Játékosok a Nyereményjáték ideje alatt küldtek be. A fődíj nyertese mellett
kisorsolásra kerül 3 db pótnyertes is. A sorsolás helyszíne: Fastbridge Hungary Kft., 1082
Budapest, Vajdahunyad utca 33-43. A sorsolás időpontja: 2018. augusztus 3.
Egyik sorsolás sem nyilvános.
3.2.1. A Nyereményjáték során az alábbi nyeremények („Nyeremények”) találnak gazdára:
Napi nyeremények:
Naponta 1 db Piknik pakk (piknik pléd és hátizsák 7900 Ft értékben), és 1 db páros napi
fesztiváljegy STRAND fesztiválra (17980 Ft értékben).
Heti nyeremények:
Hetente 1 db Csepel Torpedo kerékpár (99 000 Ft értékben), 1 db JBL Pulse 3 vízálló hordozható
bluethooth hangszóró (68 990 Ft értékben) 1 db kétéjszakás wellness hétvége a Balatoni Yacht
Clubban (93 700 Ft értékben).

3

A wellness utalványok 2018. 08.01 – 2019.05.31. között érvényesek, azonban az alábbi
időszakokban nem érvényesíthetőek:


2018. 08.18. – 20.



2018. 10.20. – 23.



2018. 12.22. – 26.



2018. 12.30. – 2019. 01.01.



2019. 03.15. – 17.

Fődíj:
A fődíj 1 db Volkswagen e-up! személygépkocsi
4. Kódfeltöltés, Nyertesek értesítése, Nyeremények átvétele
4.1. A Szervező egy kódot csak egy alkalommal fogad el érvényes pályázatnak. Ennek
megfelelően, amennyiben ugyanazt a kódot több Játékos is feltölti, Szervező azon Játékos
kódját, aki felhívásra, a kódot tartalmazó kupakot nem tudja a Szervező részére bemutatni,
kizárja és törli a kódját. A nyeremény átvételére azon személy jogosult, aki a nyertes kódot
tartalmazó kupakot a nyeremény átvételekor bemutatja (fődíj esetében) illetve elektronikus
úton elküldi a nyertes kódot tartalmazó kupak fotóját (heti nyeremény esetében).
4.2. A fődíj esetén a kupak hiányában a nyereményt a Szervezőnek nem áll módjában átadni. A
Szervezőnek nem áll módjában a nyertességet érvényesnek tekinteni, amennyiben a Játékos a
kupakot csak fényképen tudja bemutatni, vagy csak a feladást igazoló okiratot tudja felmutatni.

4.3. A napi és heti nyereményeket nyert Nyertes Játékosokat az adott promóciós hét utáni
hétfőn értesíti a Szervező/Lebonyolító e-mailben a Játékos által regisztrált e-mail címen,
melyben tájékoztatja őket, hogy milyen címre küldjék el a nyertes kódot tartalmazó kupakot,
illetve annak fotóját, továbbá a fesztiváljegy nyeremény megnyerése esetén abbéli igényüket,
hogy az adott fesztivál mely napjára szeretnének napijegyet, továbbá felkéri a Nyertes
Játékosokat a Nyeremények postázásához szükséges cím megadására. A Szervező/Lebonyolító
minden Nyertes Játékos esetében fenntartja a jogot a nyertes kódot tartalmazó kupak
bekérésére vagy bemutatására, mely a Szervező/Lebonyolító által meghatározott módon
történhet fénykép, fax, vagy digitális kép formájában, vagy személyesen bemutatva. A
Szervező/Lebonyolító a napi, illetve heti nyereményeket postai úton kézbesíti ajánlott,
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tértivevényes postai küldeményként a nyertes Játékosnak. A Szervezők/Lebonyolító nem
vállalnak felelősséget a kézbesítés hibájából következő problémákért.
A fődíj nyertesét, a Szervező/Lebonyolító a sorsolást követő 3 munkanapon belül e-mailben a
Játékos által regisztrált e-mail címen és/vagy a Játékos által megadott telefonszámon értesíti és
tájékoztatja az átadás-átvétel részleteiről. A fődíj átadása személyes átadás-átvétel útján
történik.
A Játékos elfogadja, hogy a fődíj átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben
hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészében, akár részleteinek kezeléséhez és
felhasználásához az Adatkezelő bármely marketing vagy promóciós anyagában.
4.4. A Nyertes Játékosok neve és lakhelyük megyéjének megjelölése a www.theodorajatek.hu
honlapon az adott hét hétfőjén kerülnek közzétételre.
4.5. A Nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átadására
legkésőbb a kihirdetést követő 30 napon belül sor kerülhessen. Ha ezen együttműködési
kötelezettségének a Nyertes nem tesz eleget, és így a Nyeremény időben való átadása
meghiúsul, úgy ezen körülmény nem írható a Szervező terhére. A Szervező a Nyeremény
kiküldését ezen határidőn belül teszi meg, valamint az átvételének lehetőségét ezen határidőn
belül tudja biztosítani, maximum kétszeri kiküldési alkalommal.
4.6. Amennyiben a Nyertes részére a nyeremény a Szervezőnek fel nem róható okból nem
adható át, a pótnyertes kerül értesítésre. A pótnyertesek kapcsán a 3.2-es pontban foglalt
szabályok az irányadók.
4.7. Amennyiben a nyertes Játékos nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételek
bármelyikének, és így utóbb kizárásra kerül, vagy az értesítéstől számított 14 napon belül a
Nyereményjátékban használt e-mail címen nem elérhető, úgy a Nyereményt részére a
Szervezőnek nem áll módjában átadni és a soron következő pótnyertest illeti meg a nyeremény.
5. Egyéb feltételek
5.1. A Játékos nevezésének hiányosságáért/hibájáért (pl. kódelírás, téves vagy nem valós adat)
sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal. A Szervező, illetve a
Lebonyolító kizárja felelősségét cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása
nélküli regisztrációjából, valamint egyéb okból eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy
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által elszenvedett károk tekintetében. Az adatok helytállóságát a Nyereményjátékra történő
jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek, illetve a Lebonyolítónak nem áll módjában
ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény
minden esetben a Játékost terheli.
Amennyiben a Nyertes a Nyereményét nem veszi át a 4.5 pont szerint az értesítéstől számított
30 napon belül, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.
A Szervező, illetve a Lebonyolító kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási
igényért a Nyereményjátékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Nyereményjáték
vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó
költségekért, károkért, veszteségekért. A weboldal teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-,
valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal kedvezőtlenül
befolyásolhatják a Szervezőn, illetve a Lebonyolítón kívül álló tényezők (pl. kapcsolati hiba, a
szerver számítógépek teljesítménye, stb.). Szervező, illetve a Lebonyolító nem vállal felelősséget
azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a Nyereményjáték, illetve az azt tartalmazó
weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el, túlterhelt vagy esetlegesen leáll.
Szervező, illetve a Lebonyolító kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható
események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely számára nem
felróható módon következtek be.
5.2. A Szervező kizárja a Nyereményjátékból azt a Játékost, aki nem felel meg a jelen
szabályzatban írt személyi feltételeknek, valamint rosszul adja meg adatait, kupakkódját. A
Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. Szervező
fenntartja a jogot, hogy a Játékból kizárja azt a Játékost, továbbá kártérítési eljárást
kezdeményezzen azzal a Játékossal szemben, aki a Nyereményjáték internet oldalának
feltörésével vagy egyéb, tisztességtelen úton kíván a Játék során előnyhöz jutni vagy visszaél
más Játékos regisztrációs adataival.
5.3. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a napi és heti Nyertesektől bekérje a személyes
dokumentumok másolatát, illetve a fődíj átadása esetén kérje ugyanezen dokumentumok
ismételten való személyes bemutatását a Nyeremények átvételére való jogosultság
igazolásaképpen. A kódfeltöltés során megadott adatoknak minden esetben egyezniük kell a
bemutatott dokumentumok adataival.
5.4. A Nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók. A
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Nyereményhez tartozó mindennemű adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. A Szervezőt a
Nyeremény hiánytalan átadásán és az adó megfizetésén kívül további kötelezettség nem terheli.
5.5. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjátékot bejelentés nélkül megváltoztassa
vagy visszavonja vis maior bekövetkezésekor. Továbbá fenntartja a jogot, hogy elutasítson
minden illetéktelen (a Játékban való részvételre nem jogosult) személy által beküldött vagy
érvénytelen kódot.
5.7. A Nyereményjátékkal kapcsolatos információk megtalálhatók a www.theodorajatek.hu-n,
illetve az info@theodorajatek.hu e-mail címen, és a 06 80 200 329-es a fogyasztói szolgálat a
telefonszámán kérhetők. A Szervező bármikor jogosult a jelen Játékszabályzatot módosítani,
amely a módosított szabályzat fenti honlapon történő közzétételével lép hatályba.
5.8. A Szervező a Nyereményjáték lezárulta utáni 90 napon túl semmilyen, a Nyereményjátékkal
kapcsolatos reklamációt nem fogad el.
5.9. Azáltal, hogy a Játékos Nyereményjátékba regisztrál, kifejezett, feltétel nélküli
beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakóhelye megyéjét a Szervező
nyilvánosságra hozza. A Játékos a regisztrációval tudomásul veszi továbbá, hogy a nyeremények
átadásáról kép, hang- és filmfelvétel is készülhet; így a fentiek alapján egyben hozzájárul ezen
felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi - a Szervező által szervezett - reklám
promóciókhoz történő felhasználásához, az első videó megjelenésétől számított egy éven
keresztül, külön díjazás nélkül.
5.10. Ha a Játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a Játékkal kapcsolatos érdemi
ügyintézésre csak a törvényes képviselőjével, gondnokával együtt jogosult.
5.11 A Szervező kizárja a felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs
anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibákért.
5.12 A nyeremények tekintetében a Szervező a változtatás jogát fenntartja.
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6. Adatvédelmi tájékoztató
6.1. A Játékosok a Játékban való részvétellel kifejezett és önkéntes hozzájárulásukat adják
ahhoz, hogy a megadott személyes adataikat minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés
nélkül a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően a Játék lebonyolítása céljából a
Szervező a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.
A kezelt adatok köre:
- a Játékban való részvételhez megadott személyes adatok: vezeték-, és utónév, a születési
dátum, nem, a Játékos lakhelyéül szolgáló megye, telefonszám és az e-mail cím
- a nyeremény kézbesítése céljából megadott további személyes adatok: lakcím
Az adatkezelés célja: a Játék lebonyolítása, nyeremények kézbesítése
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
Az adatkezelés ideje: Az Adatkezelő, valamint az adatfeldolgozó a Játékkal összefüggésben
kezelt személyes adatokat a nyeremények átadását követően, de legkésőbb a Nyereményjáték
lezárást követő 90. napig törli.
6.2. Az adatok kezelését a Szervező, mint Adatkezelő, feldolgozását a Szervező megbízásából a
FastBridge Hungary Kft. (székhely: 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 33-43.; Cg.: 01-09-910619
a továbbiakban: „Adatfeldolgozó”) végzi. Az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő
tevékenysége: a Játék lebonyolításával kapcsolatos adatkezelési tevékenységek.
További adatfeldolgozók:
Tárhelyszolgáltató: Ngroup Kft. (székhely: 1146 Budapest, Thököly út 162. földszint 4.; Cg.: 01 09
999285) a továbbiakban: „Adatfeldolgozó”
Fejlesztő cég: Ngroup Kft. (székhely: 1146 Budapest, Thököly út 162. földszint 4.; Cg.: 01 09
999285) a továbbiakban: „Adatfeldolgozó”
6.3. Adattovábbítás
Az adatbázis harmadik félnek nem kerül átadásra.
6.4. Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó a Játékos által megadott személyes adatokat bizalmasan
kezelik és betartják a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokat, így különösen az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az egyének
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védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján
kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, valamint a természetes személyeknek
a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 EU
rendelet (GDPR) rendelkezéseit.
Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó a biztonságos adatkezelés érdekében az adattároláshoz,
feldolgozáshoz, adattovábbításhoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést
elősegítő valamennyi intézkedést megteszik, illetve biztosítják. Az Adatkezelő és az
Adatfeldolgozó a tőlük elvárható módon megteszik a szükséges intézkedéseket az általuk kezelt
személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés,
sérülés, megsemmisülés elleni védelem biztosítása, az ehhez szükséges technikai feltételek
garantálása érdekében.
6.5. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: A Játékosok által megadott személyes
adatokhoz kizárólag az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó azon munkavállalói, megbízottjai
férhetnek hozzá, akiknek ezen adatok megismerése a feladataik teljesítése érdekében
szükséges.
6.6. A Játékosok jogai
Jelen tájékoztató célja, hogy a Játékosok az adatkezeléssel összefüggő tényekről és
információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjanak.
Önnek bármikor lehetősége van, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e, amennyiben igen, jogosult arra, hogy a személyes
adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
a)
az adatkezelés céljai;
b)
az érintett személyes adatok kategóriái;
c)
azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes
adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket,
illetve a nemzetközi szervezeteket;
d)
adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem
lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e)
azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok
kezelése ellen;
f)
a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g)
ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető
információ;
h)
automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben
az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen
adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel
jár.
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Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérése esetén az Ön
rendelkezésére bocsátja. További másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken
alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.
A Játékos bármikor jogosult kérni a pontatlan személyes adatok helyesbítését, illetve a
kiegészítését, mely kérelemnek az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles eleget
tenni.
A Játékos jogosult továbbá arra, hogy a hozzájárulását bármely időpontban visszavonja.
Amennyiben a Játékos a hozzájárulást visszavonja, az Adatkezelő a visszavonást követő 5
munkanapon belül a Játékos személyes adatait a nyilvántartásából törli.
A Játékos kérésére az Adatkezelő köteles arra, hogy a Játékosra vonatkozó személyes adatokat
indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben
- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
módon kezelték;
- a Játékos visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs
más jogalapja;
- - a személyes adatokat jogellenesen kezelték; vagy
- a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a jelen pont értelmében azt
törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével
megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak
érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő Adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte
tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának,
illetve másodpéldányának törlését.
A törlésre vonatkozó fenti rendelkezés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés
szükséges:
-a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi
jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából vagy
djogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A Szervező felhívja ugyanakkor a figyelmet, hogy ha a Játékos a személyes adatainak törlését a
Nyereményjáték befejezése, illetve a Nyeremények átadása előtt kéri, ez a Nyereményjátékból
történő kizáráshoz vezet tekintettel arra, hogy a Játékos személyes adatai nélkül a Játék nem
bonyolítható le.

10

A Játékos kérésére az Adatkezelő köteles korlátozni az adatkezelést, amennyiben
- a Játékos vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok
pontosságát;
- az adatkezelés jogellenes, és a Játékos ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Játékos
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás
kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme
érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az
Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés
korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

A Játékos a fentiek túl kérheti az Adatkezelőtől, hogy a megadott személyes adatait tagolt,
széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja és jogosult arra, hogy ezeket
az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná,
valamint amennyiben technikailag az megvalósítható, kérheti a személyes adatok Adatkezelők
közötti közvetlen továbbítását is.
A kérelmek benyújtására az alábbi címeken van lehetőség: Facebook üzenetben (Theodora
Facebook oldalon), valamint az info@theodorajatek.hu e-mail címen vagy postai úton: 1082
Budapest, Vajdahunyad u. 41-43. alatti címen.
A beazonosítás miatt mindig szükséges a pontos személyes adatok megadása.
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől
számított 30 napon belül tájékoztatja a Játékost a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán
hozott intézkedésekről.
Ha a Játékos elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint
elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha a Játékos azt másként kéri.
Az Adatkezelő helyesbítésről, korlátozásról, illetve a törlésről a Játékost, továbbá mindazokat
értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.
Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a Játékos kérelme nyomán késedelem nélkül, de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, akkor tájékoztatja a Játékost az
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a Játékos panaszt nyújthat be valamely
felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
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Ha a Játékos kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt –
túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért
intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
a) díjat számíthat fel, vagy
b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt
terheli.
6.7. A Játékos fenti jogainak megsértése esetén bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz fordulhat.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Budapest, 2018. 05. 14.
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