A HÁDA-1" IPARI ÉS KERESKEDELMI KFT ÁLTAL SZERVEZETT FOTÓZZ ÉS NYERJ
A HÁDÁVAL
ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI
KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR
VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ!
1. JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS LEBONYOLÍTÓJA
A Fotózz és Nyerj a Hádával elnevezésű nyereményjáték (”Játék”) szervezője a HÁDA-1"
Ipari és Kereskedelmi Kft (Székhelye: 4493 Tiszakanyár, Kölcsey út 12., adószám:
13554585-2-15 a továbbiakban: „Szervező”). A Játék lebonyolításával összefüggő, annak
végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség,
Maxxon Reklám Kft. (székhely: 2120 Dunakeszi Széchenyi u. 68. adószám:24064442-2-13)
(”Lebonyolító”) látja el.
2. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI és MENETE
2.1. A Játékban kizárólag azon 18. életévüket betöltött, magyar állampolgárok, természetes
személyek és a 2.9-es pontban nem tartozó (a továbbiakban: Játékosok) vehetnek részt, aki
a Játék 3. pontban írt időtartama alatt :
2.1.1.Vállalják, hogy legalább egy alkalommal,publikus módon közzéteszik a Instagramon
#hada #hasznaltruhahonap hashtaggel ellátott olyan képet, amin a Játékos egy Hádás
ruhát visel,bármelyik Háda üzlet próbafülkéjében készült, és a fénykép tartalmazza a Háda
üzlet próbafülkéjének tükrén található „ használt ruha hónap” matricát.
2.1.2.A Játékban történő részvétellel –tehát a fénykép feltöltésével egyidejűleg
automatikusan elfogadja a jelen játékszabályzatban (”Játékszabályzat”) leírt valamennyi
feltételt, beleértve az adatkezelési rendelkezéseket is. (a továbbiakban együtt: ”Pályázat”) A
játékos tudomásul veszi, hogy a fényképek beküldése előtt az ő kötelessége előzetesen
tájékozoni a Játékszabályzat rendelkezéseiről.
2.2.Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt korlátlanszámú Pályázatot beküldhet, de
ugyan azon ruhában egy Pályázatot jogosult beküldeni, és a Pályázati fotó egyféle álló
beállítással tölthető fel, úgy hogy a Háda ruha jól látható legyen a fényképen.Ugyanaz a
Pályázat több nézetből való fotózása / feltöltése 1 (egy) pályázatnak minősül. Amennyiben
ugyan azon beállítással történik a feltöltés (többes feltöltés történik), a Pályázat a
Lebonyolító egyoldalú döntése alapján kizárásra kerül. Amennyiben a ruha vagy a
„használtruha hónap matrica nem látszódik teljesértékűen, úgy a Pályázat Lebonyolító
egyoldalú döntése alapján kizárásra kerül.
Amennyiben a HÁDA márka
értékével összeegyeztethetetlen vagy sértő fotó kerül
feltöltésre, úgy azon pályázat a Lebonyolító egyoldalú döntése alapján kizárásra kerül.

2.3.Egy Pályázat csak egy képet tartalmaz. A képet nyilvánosan a Résztvevő saját
felhasználói profil oldalán kell megosztani. A részvétel akkor érvényes, ha a megosztott kép
az alábbi oldalon: http://hada.hu/fotoverseny megtalálható. Sikeres részvételről nem történik
visszaigazolás. Résztvevő felelőssége ellenőrizni, hogy nevezett kép megjelenik-e az adott
oldalon. A kitett kép időtartama és a weboldalon való megjelenés között időbeni eltérés az
Instagram technikai szabályzata alapján előfordul.
A képnek feltétele a játékos személyes megjelenése Háda ruhában és jól látható módon
tartalmaznia kell a „használt ruha hónap” matricát.

2.4 A Játékosos a Pályázat feltöltésre során rendelkezésre bocsátott adataik alapján
kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén
kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, e-mail
cím törlése, elérhetetlensége, stb.) Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
2.5.A Játékszabályzatnak megfelelő, de nem valós adatokat tartalmazó Pályázatok
érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembe vételre a Játékban.
2.6. A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból.
2.7.A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező és
Lebonyolító megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Résztvevő bármely
okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Résztvevőt a Játékból
kizárhatja.
2.9 A Játékból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító, valamint a Játék szervezésében
részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 1.
pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
2.10. A Játékos a beküldött érvényes pályázatot korlátlanul használhatja, népszerűsítheti
más fórumon is.
3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA
A Játékban 2020. szeptember 01. napján 00 óra 01 perc és 2020. szeptember 30 napján
23 óra 59 perc között leadott Pályázatok vesznek részt. A Szervező és Lebonyolító
fenntartja a jogot a moderálásra.
4. A JÁTÉK MENETE:
NYEREMÉNYEK, SORSOLÁS MÓDJA, DÍJÁTADÁS
4.1. A játék időtartama alatt összes beérkezett érvényes pályázatok között kerülnek
kisorsolásra a díjak.
4.2. A Játék ideje alatt (2.3 pont) az érvényes Pályázatot beküldő Játékosok az alábbi üzleti
célú juttatásokat nyerhetik meg.
1 db Teljes átalakítás profi sminkessel és fodrásszal
30 db Catrice smink készlet 5000 Ft értékben
4.4 A Nyeremények másra át nem ruházhatóak,készpénzre át nem válthatóak., és
kereskedelmi forgalomba nem hozhatóak.
4.5. A napi nyerő időpontok kisorsolására 2020. augusztus 31-én 14.30 órakor közjegyző
jelenlétében, számítógép segítségével kerül sor Dr. Kuti Szilvia Közjegyző irodájában a 1052
Budapest, Szervita tér 5. 1/1. címen . A sorsolás nem nyilvános. A kisorsolt 30 db napi nyerő
időpont a közjegyző által hitelesített okiraton kerül átadásra a Lebonyolítónak megismerés
céljából.
A sorsoláson nyerő időpontok kerülnek kisorsolásra (nap, óra, perc, másodperc
pontossággal) a véletlenszerűség elvének megfelelően. A Játék folyamán, aki a nyerő
időpontban vagy ilyen Pályázat hiányában, a nyerő időpontot követően elsőként küld be

érvényes Pályázatot, üzleti célú juttatásban részesül az adott napi vagy heti nyeremény
nyerteseként.
A Lebonyolító a sorsoláson minden napi üzleti célú juttatás esetében egy időpontot sorsol.
Az előre sorsolt időpontok a Játékosok részére titkosak.
Abban az esetben, amennyiben a napi, nyeremények nyerteseinek bármelyike, vagy az
előbbi személy Pályázata nem felel meg a jelen Szabályzatban írt személyi és alaki feltételek
valamelyikének, és így kizárásra kerül, helyette tartaléknyertesként az időben közvetlenül
utána beérkezett és azonos típusú (napi) nyereményt a Játékban még nem nyert érvényes
Pályázat beküldője válik jogosulttá az üzleti célú juttatásra, amennyiben eleget tesz a jelen
Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételnek, ha pedig ő sem felel meg a
Játékszabályzat előírásainak, úgy mindig az utána következő, érvényes Pályázatot beküldő
és a Játékszabályzat minden feltételét teljesítő, azonos típusú (napi) nyereményt még nem
nyert Játékos lesz jogosult az adott nyereményre.

4.6. A Fődíj, vagy is az 1 db üzletpoltikai célú juttatás Teljes átalakítás profi sminkessel és
fodrásszal sorsolására, a Játék lezárását követően, 2020. október 02-án, 10.45 órakor
közjegyző jelenlétében, számítógép igénybevételével kerül sor Dr. Kuti Szilvia Közjegyző
irodájában a 1055 Budapest Szervita tér 5. 1/1 címen. A sorsoláson az összes beküldött
érvényes Pályázat részt vesz. A díj nyertes és a kisorsolásra kerülő 1 tartaléknyertes a
közjegyző által hitelesített okiraton kerülnek átadásra a Lebonyolító részére.
4.7. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény
átvételére fentiekben leírtak alapján sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének
a nyertes nem tesz eleget, és így a Nyeremények átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a
Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremények átvételére
újabb lehetőséget nem tud biztosítani.
4.8. A Szervező a nyereményről a Játékosokat profil oldalukra küldött direkt üzenetben vagy
kép alatti kommentben értesítik A Nyerteseknek a posztban meghatározott címre kell
küldeniük egy e-mailt a nyeremények átadásának egyeztetése céljából. Amennyiben a
nyertes nem érhető el a regisztrációkor megadott elérhetőségen (profiloldal), vagy nem
jelentkezik a meghatározott időn belül, a Szervező az első kapcsolat felvételi kísérlet
Szervezőnél nyilvántartott időpontjától számított 14 munkanapon belül egyszeri alkalommal
megkísérel kapcsolatba lépni a nyertessel. Amennyiben a nyeremények nyertese attól a
naptól számított 5 munkanapon belül, sem érhető el, hogy a Szervező először kíséreltek meg
vele kapcsolatba lépni, helyébe tartaléknyertes lép.
4.9. A kisorsolt nyeremények a Játékos és a Pályázat adatellenőrzésének napjától számított
60 napon belül kerülnek kézbesítésre a Szervező által megbízott harmadik személy által
előzetes egyeztetés alapján.
5. MEGSZEREZHETŐ ÜZLETI CÉLÚ JUTTATÁSOK SZÁMA
A játékban egy Játékos 1 ( egy) db üzleti célú juttatásra jogosult.
6. ADÓZÁS
A üzleti célú juttatásokhoz tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Lebonyolító
viseli. A Lebonyolítót az üzleti célú juttatások fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk

kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. Az üzleti célú juttatások
kézbesítésével járó futárköltséget és/vagy postaköltséget a Lebonyolító viseli. Egyéb
esetlegesen felmerülő költségek a nyertes Játékosokat terhelik.

7. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL
7.1. A Játékról részletes információk a játék időszaka alatt a http://hada.hu/fotoverseny
weboldalon illetve az elérhető kommunikációs anyagokon található. A Szervező és
Lebonyolító kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban
esetlegesen előforduló nyomdai vagy hasonló hibáért.
Melléklet 1.
7.2. A Játékosok a Játékkal és nyereményekkel kapcsolatos további információért, technikai
probléma bejelentéséért ideértve a részletes Játékszabályzat ismertetését is a
Lebonyolítóhoz fordulhatnak az ugyfelszolgalat@maxxonreklam.hu ügyfélszolgálati e-mail
címen.
8.ADATVÉDELEM
8.1.Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés a Játékos önkéntes hozzájárulásán alapul, melyet a Játékos a pályázati
regisztráció során, az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával ad meg; a Játékban való
részvétellel és adatainak közlésével a Játékos elfogadja, hogy személyes adatainak
kezelésére kerül sor az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános
Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezéseinek
megfelelően, illetve a jelen pont szerinti tájékoztatás alapján. A megadott adatok
valóságtartalmáért a Játékost felelősség terheli. A hiányos, téves, továbbá valótlan
adatszolgáltatás a Játékból való kizárást vonja maga után.
A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette
figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános
Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető
feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.
8.2.A Játékban való részvétel és a Játék során megadott adatszolgáltatás önkéntes és
megfelelő tájékoztatás birtokában történt.Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes,
adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékban való részvétellel a jelen
szabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik.
Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a Játékban, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja
ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje.
8.2 Az adatkezelésre jogosult személye és az adatok megismerésére jogosult
személyek köre

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelők és Adatfeldolgozó a hatályos
jogszabályok szerint jogosultak. Az adatok feldolgozását az Adatkezelők megbízásából eljáró
alábbi adatfeldolgozók végzik.
Az adatkezelésre jogosult a Szervező a Lebonyolító és annak informatikai partnere,
adatfeldolgozó a Szervező, Lebonyolító, a Közjegyző és a megbízott, nyereményt kézbesítő
futárcég, továbbá egyes esetleben a Magyar Posta. Az adatok megismerésére a
Szervezőnek, a Lebonyolítónak, a Közjegyzőnek és a nyereményt kézbesítő futárcég, egyes
esetekben a Magyar Postának a Játék lebonyolításáért felelős munkavállalói jogosultak.
Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt –
meghatározza. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott Szolgáltatások esetében Adatkezelőnek
minősülnek
A játék fotóira az Instagram aktuális adatvédelmi szabályzata az írányadó.
https://www.instagram.com/terms/accept/?hl=hu
Adatkezelő1: A Játék Szervező HÁDA-1" Ipari és Kereskedelmi Kft (székhelye: 4493
Tiszakanyár, Kölcsey út 12., adószám: 13554585-2-15
a Maxxon Reklám Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2120 Dunakeszi, Széchenyi
utca 68.; adószáma:24064442-2-13; a továbbiakban: „Adatkezelő2”)
Az Adatkezelők Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságok.
Adatkezelő1: A Játék Szervezője a HÁDA termékek forgalmazója., HÁDA-1" Ipari és
Kereskedelmi
Kf
adatkezelési
tájékoztatója
elérhető:
https://hada.hu/adatkezelesi-tajekoztato/
Adatkezelő2: a Honlapok üzemeltetője, amely elsődlegesen tartalom-szolgáltatást végez, és
ezen főtevékenységéhez kapcsolódóan biztosítja a Honlapon keresztül elérhető
Szolgáltatásokat. A Maxxon Reklám Kft. adatkezelési tájékoztatója elérhető:
http://www.maxxonreklam.hu/adatvedelem/
Adatkezelő3: a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan elsődlegesen informatikai
szolgáltatásokat biztosít. A jelen Tájékoztatóban leírt Adatkezelések a GDPR által
meghatározott közös adatkezelésnek minősülnek, mivel a Honlapon regisztráló Felhasználó
által az adott Szolgáltatásra történő regisztrációkor és az adott Honlap használata során
megadott Személyes adatait az egyik Adatkezelő a másik Adatkezelő részére továbbítja, aki
azt a Szolgáltatás biztosítása érdekében kezeli. A közös adatkezeléssel kapcsolatos feladatés felelősségi köröket az Adatkezelők között létrejött megállapodás határozza meg. Ennek
alapján az Adatkezeléssel kapcsolatos felelősség az Adatkezelők között az alábbiak szerint
oszlik meg: mindegyik Adatkezelő felel az általa végzett Adatkezelésért, így különösen azért,
hogy az általa gyűjtött Személyes adatok jogszerűen kerülnek a másik Adatkezelő részére
rendelkezésre bocsátásra. A Felhasználó az itt hivatkozott megállapodás feltételeitől
függetlenül mindegyik Adatkezelő vonatkozásában és mindegyik Adatkezelővel szemben
gyakorolhatja a GDPR szerinti jogait. Zengő Kft (6724. Szeged, Kossuth Lajos sugárút 72)
Szolgáltató által végzett adatkezelési tevékenységre a társaság saját adatkezelési
tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók. A Zengő Kft adatkezelési tájékoztatója
elérhető: https://zengo.eu/hu/cookie
Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Az adatok feldolgozását a szervező megbízásából jelen Tájékoztatóban hivatkozott
szolgáltatások esetében Adatfeldolgozók: Szervező (HÁDA-1" Ipari és Kereskedelmi Kft ),
Lebonyolító (Maxxon Reklám Kft), Zengő Kft szolgáltató Kft ,Közjegyző ( Dr. Kuti Szilvia),
valamint a megbízott nyereménytkézbesítő futárcég (Transoflex Kft) és Magyar Posta Zrt.
8.3 Adatkezelők által kezelt adatok köre
Kezelt adatok köre és célja:
név
telefonszám
e-mail cím
lakcím
IP cím
nyertesről készült fénykép

azonosítás
kapcsolattartás
kapcsolattartás
kapcsolattartás
azonosítás
azonosítás, pályázat érvényesítés

Az adatkezelés célja az érintettek pályázatának azonosítása a sorsolás során, valamint a
kapcsolattartás.
8.4 Az adatkezelés elvei és módja
8.4.1 Az Adatkezelők a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és
átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztató
rendelkezéseinek megfelelően kezelik.
8.4.2 A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat
az Adatkezelők az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, a vonatkozó hatályos
jogszabályok teljes körű betartása mellett, kizárólag célhoz kötötten használják fel.
8.4.3 Az Adatkezelők a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban, ill. a vonatkozó
jogszabályokban meghatározott célból kezelik. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll
az Adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.
Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelők bármelyike az eredeti
adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és
ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára,
hogy a felhasználást megtiltsa.
8.4.4 Adatkezelők a megadott Személyes adatokat nem ellenőrzik. A megadott Személyes
adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.
8.4.5 Az Adatkezelők az általuk kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban
meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott –
esetekben a Külsős szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adják.
A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített
formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas
egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül
Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.
Az Adatkezelők bizonyos, jogszabályok által nem tiltott esetekben – hivatalos bírósági,
rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek
alapos gyanúja miatt az Adatkezelők érdekeinek sérelme, a Szolgáltatások biztosításának
veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszik az érintett
Felhasználó elérhető Személyes adatait.

8.5 Az adatkezelés időtartama
8.5.1 A kódfeltöltés során megadott adatokra vonatkozó adatkezelés legfeljebb (a
valamennyi) nyeremény átadásáig tart.
8..5.2 Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által
elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelők jogosultak
a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg Személyes adatait
haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség
gyanúja esetén – jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára
megőrizni is

8.6 A hozzájáruló nyilatkozat visszavonása és felhasználási jogok
A Játékos az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor visszavonhatja a
jatekertesito@maxxonreklam.hu vagy adatkezeles@maxxonreklam.hu
e-mail címre küldött vagy a Lebonyolító székhelyére (2120 Dunakeszi Széchenyi utca 68.)
postai úton megküldött levelében.
A fenti nyilatkozat kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a Játékos adatai a
Szervező/Lebonyolító nyilvántartásából törlésre kerülnek.
A Játékosok ugyanezen a címen, illetve e-mail címen kérhetik személyes adataik
helyesbítését is.
8.6.1 Játékos a fentieken kívül ingyenesen, indokolás nélkül, bármikor kérheti az adatai
törlését („elfeledtetéshez való jog”) vagy azok kezelésének korlátozását, vagy e-mailben az
adatkezeles@maxxonreklam.hu email címen, vagy postai levél útján a következő postai
címen a 2120 Dunakeszi Pf. 125. címen, a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a törlési
követően
kérelem
kézhezvételét
haladéktalanul
gondoskodik
az
adatkezelés
megszüntetéséről, és törli a Játékost a nyilvántartásából. Játékos tudomásul veszi, hogy
amennyiben kérelmére a játék érvényes időtartamának befejezése előtt következik be
személyes adatai kezelésének korlátozása vagy törlése, a Játékosnak a Játékban való
részvétele - a nyereményre való jogosultságával együtt - megszűnik.
A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék
lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremények átadása előtt kérelmezi.
8.6.2 A Felhasználó Személyes adatak kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelők
bármelyike címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a
adatkezeles@maxxonreklam.hu
e-mailben tájékoztatást kérhet. A levélben küldött
tájékoztatás kérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a
Felhasználó egyértelműen beazonosítható.
E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt a
Felhasználó pályázati regisztrált e-mail címéről küldi, ez azonban nem zárja ki, hogy az
Adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a Felhasználót más módon is beazonosítsa.
A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelők által kezelt adataira, azok
forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók
nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes
adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg
Felhasználó adatait.

8.6.3 Felhasználó kérheti az Adatkezelők által kezelt Személyes adatainak helyesbítését
vagy módosítását. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, a Felhasználó kérheti a hiányos
Személyes adatok kiegészítését. A Felhasználó által az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódóan
megadott Személyes adatok a Szolgáltatások beléptető rendszerének beállításainál, illetve
az egyes Szolgáltatásokhoz tartozó profil oldalakon módosíthatók. Személyes adat
módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók
helyre.
A
Felhasználó
kérheti,
hogy
Személyes
adatainak
kezelését
az
Adatkezelők korlátozzák, ha a Felhasználó vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát.
Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az
Adatkezelők ellenőrizzék a Személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelők megjelölik az
általuk kezelt Személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy
pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható
meg egyértelműen.
8.6.4 A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelők
korlátozzák akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt
Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. A
Felhasználó továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelők
korlátozzák, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezelők
általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
8.6.5 A Felhasználó tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen (i) ha a Személyes
adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőkre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy
az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha
az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos
kutatás; vagy (iii) ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.
Az Adatkezelők a Felhasználó tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálják, és ha a
tiltakozás megalapozottságát megállapítják, az Adatkezelést megszüntetik és a kezelt
Személyes adatokat zárolják, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett
intézkedésekről értesítik mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatok
korábban továbbításra kerültek.
8.7 Adatfeldolgozás
Az Adatkezelők tevékenységük ellátásához a jelen Tájékoztatóban fentebb nevesített
Adatfeldolgozót veszik igénybe.
8.7.1 Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelőkkel kötött
szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatfeldolgozók 2018. május
25. napját követően a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy
feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik,
kezelik, ill. dolgozzák fel, és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelők részére.
8.7.2

Az Adatkezelők ellenőrzik az Adatfeldolgozók munkáját.

8.7.3 Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelők
hozzájárulásával jogosultak.
8.8. Az Adatkezelési tájékoztató módosítása
Az Adatkezelők fenntartják maguknak a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntéssel
bármikor módosítsák. A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató
mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók
beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

8.9 Jogorvoslati lehetőségek az adatkezeléssel kapcsolatban
A Játékosok jogorvoslati lehetőségeit – többek között – az Infotv. 14-23. §-ai tartalmazzák. A
Játékosok bármikor tájékoztatást kérhetnek a személyes adataik kezeléséről, amelyet az
adatkezelő csak az Infotv. szerinti kivételes esetekben tagadhat meg. A tájékoztatás
megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli, hogy a felvilágosítás megtagadására a
törvény mely rendelkezése alapján került sor. A Játékos a jogainak megsértése esetén
bírósághoz is fordulhat, amely az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék
hatáskörébe tartozik, de a per – a Játékos választása szerint – a Játékos lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Azt, hogy az adatkezelés a
jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Ha az adatkezelő a
Játékos adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek
megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő a Játékos
adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével a
Játékos személyiségi jogát megsérti, a Játékos sérelemdíjat követelhet. Az adatkezelő
mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége
alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy a Játékos személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés
körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető
a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével
okozott jogsérelem a Játékos szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából
származott.
Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az
Adatkezelőkmunkatársaink is a adatkezeles@maxxonreklam.hu e-mail címen.
A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet
fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu)
is fordulhat.
9. VEGYES RENDELKEZÉSEK
9.1 A Szervező és a Lebonyolító a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem
vállalnak, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve
forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes a nyereményét nem veszi
át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.
9.2.A Szervező/Lebonyolító kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő
meghibásodásáért, amely időtartam alatt a weboldal nem, vagy csak korlátozottan
használható, ugyanakkor jelzés esetén haladéktalanul megtesz minden szükséges
intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.
9.3.Ha a Játékos az adatok, illetve a Pályázatok feltöltése közben bezárja a böngésző
ablakot vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgálóhelyével, abban az
esetben az adatok elvesztéséért a Szervező/Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.
9.4.Szervező/ Lebonyolító fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely
Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált profilok
létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő
magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali
hatállyal kizárja a Játékból egyoldalú döntése alapján.

9.5. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék
lebonyolításához szükséges adatok törlését a jelen Szabályzat szerint szabályozott
adatkörben az összes üzleti célú juttatás átadása előtt kérelmezi.
9.6 Résztvevő részvételével elismeri, hogy a benyújtott alkotás (különös tekintettel a
képekre, fotókra, szövegekre, rajzokra) nem ütközik harmadik fél jogaiba, kiváltképp szerzői
jogokba, gyártói jogokba, felhasználási jogokba és személyiségi jogokba.
9.7. Amennyiben a résztvevőn kívül más személyek is együttműködnek az alkotás
előállításában, úgy a benyújtás előtt résztvevő köteles kérni azok együttműködési
hozzájárulását a benyújtáshoz.

9.8. Ugyanez érvényes arra az esetre, ha egy harmadik felet feljogosítanak. Amennyiben a
benyújtott fényképeken vagy rajzokon egyéb személyek ismerhetők fel, úgy résztvevő
köteles kérni a személyiségi jog értelmében azon személyek belegyezését a benyújtáshoz
és későbbi nyilvánosságra hozáshoz.
9.9 Résztvevő felel azért, hogy a feltöltött képek, szövegek vagy egyéb tartalmak nem
ütköznek, érvényes jogokba vagy nem sértik harmadik fél jogait. Kizárásra és törlésre
kerülnek a jó ízlést sértő képek, azok a képek, amelyek esetében felmerül a gyanú, hogy a
fent jogokat és nyereményjáték-kritériumokat sértik, továbbá spamképek és márkaromboló
képanyagok.
9.10 A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog, a Játékban való
részvétellel kapcsolatban kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága
alá tartoznak.
9.11. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit tartalmazó jelen
Játékszabályzatot indokolás nélkül bármikor módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is.
Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos
nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

Budapest, 2020. augusztus 31.
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