
Játékszabályzat

„NYEREMÉNYJÁTÉK A BÚTOR LÁMPA LAKÁSTEXTIL KIÁLLÍTÁS SZÍNPADÁN”

elnevezésű nyereményjáték részvételi- és adatkezelési szabályzata

I. A játék szervezője:

A nyereményjátékot (a továbbiakban: Nyereményjáték) a Develon Hungary Kft., mint a BÚTOR LÁMPA
LAKÁSTEXTIL KIÁLLÍTÁS Szervezője (a továbbiakban: Szervező) szervezi.
Név: Develon Hungary Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1116 Budapest, Barázda utca 18. földszint 106.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-936944
Adószám: 22638380-2-43
Email cím: info@homeinfo.hu
Honlap: www.homeinfo.hu

A nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelést, adatfeldolgozást és egyéb kapcsolódó feladatokat a

Szervező végzi. A Nyereményjátékra a jelen részvételi- és adatkezelési tájékoztatóban ill. adatkezelési

tájékoztatóban ill. -szabályzatban rögzítettek az irányadók (a továbbiakban: Játékszabályzat).

A Nyereményjáték lebonyolítására a Kiállításon, személyes részvétellel kerül sor.

II. A játékban résztvevő személyek és a részvétel feltétele:

A Nyereményjátékban részt vehet minden olyan 18. életévét betöltött természetes személy, aki

elfogadja a jelen Nyereményjáték szabályait és teljesíti a Nyereményjátékban előírt feltételeket,

illetve pályázik a Nyereményjáték lebonyolításához szükséges személyes adatainak megadásával.

A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező munkavállalói (dolgozói, alvállalkozói), illetve

ezen személyeknek a Ptk.8:1§ (1) bekezdése 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói,

családtagjai.

III. A nyereményjáték időtartama:

A Nyereményjáték 2023. február 25-26. napokon, a BÚTOR LÁMPA LAKÁSTEXTIL KIÁLLÍTÁS (a

továbbikában: Kiállítás) nyitvatartási ideje alatt történik, a sorsolások az előzetesen meghirdetett

időpontokban történnek.

IV. A Nyereményjáték leírása:

A Nyereményjátékban az vehet részt (a továbbiakban: Játékos), aki Kiállításra belépőjegyet vásárol, a

Nyereményjáték időtartama alatt érvényes belépőjeggyel belép a Kiállítás területére, majd ott az arra

kijelölt felületeken pályázik és pályázatát a nyitva álló határidőben leadja (a továbbiakban: pályázat),

továbbá elfogadja a Nyereményjáték jelen Játékszabályzatát és tudomásul veszi az Adatvédelmi

tájékoztatóját. A nyereményjátékban való részvételért a belépőjegyen felül nem kell fizetni.

A JÁTÉKOS A PÁLYÁZAT LEADÁSÁVAL KIFEJEZETTEN ELFOGADJA A NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYAIT ÉS

TUDOMÁSUL VESZI AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓT (ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATOT).

A nyereményjátékra való regisztrációs lehetőség a Kiállítás megnyitása és a meghirdetett utolsó

sorsolási időpont közötti időben folyamatosan nyitva áll. Az egyes sorsolási időpontot megelőző
órában leadott pályázat mindig az óra végén soron következő sorsoláson vesz részt.
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Az egyes meghirdetett sorsolási időpontok előtti óra végén a Szervező a pályázat leadására szolgáló

felületet lezárja, és a sorsoláson a sorsolást megelőző órában leadott érvényes pályázatok vesznek

részt. Az ezt követően leadott pályázat csak az aktuális sorsolást követő következő órában tartott

sorsoláson vesz részt, amennyiben az adott napon még van sorsolás. Az aznapi utolsó meghirdetett

sorsolási időpontot követően pályázat leadására már nincsen mód. A Nyereményjátékban érvényesen

a regisztráció maradéktalan kitöltésével és határidőben történő leadásával lehet részt venni

(Nyereményjátékban történő regisztráció vagy pályázat). Érvényes kitöltésnek – regisztrációnak -

minősül, ha a Játékos megadja a teljes nevét és e-mail címét, és elfogadja a Játékszabályzatot, a

Kiállítás látogatói szabályzat és tájékoztatót, valamint azt, hogy a Szervező az adatkezelési

tájékoztatónak megfelelően küldhet e-maileket kedvezményekről, akciókról, újdonságokról építkezés,

felújítás, lakberendezés témában. Egy név és e-mail cím párosítás csak egy alkalommal adható le

érvényesen, és csak egyszer nyerhet.

Amennyiben a Játékos regisztrációja hibás vagy hiányos (pl. nyilvánvalóan lehetetlen név, érvénytelen

e-mail cím, vagy bármelyik mező kihagyása), a Játékos a Nyereményjátékból automatikusan kizárásra

kerül. A regisztrációs adatok hibás vagy hiányos megadása esetén a felelősség a Játékost terheli, az

ebből eredő következményekért a Szervező nem vállal felelősséget.

A Szervező nem támogatja a Nyereményjátékban való részvételt harmadik személy által használt

e-mail cím megadásával. A Szervező mindennemű felelősségét kizárja a Nyereményjátékkal

kapcsolatos e-mail cím használat jogosultsági kérdésből fakadó vitákkal kapcsolatban, a megadott

e-mail cím jogszerű közléséért kizárólag a Játékos felel. Az ebből eredő vita esetén a Szervező döntése

az irányadó, amelyet a Nyereményjátékban résztvevő tudomásul vesz és elfogad.

V. A Nyereményjáték lebonyolítása:

A sorsolás helyszíne: a Kiállítás Színpadon.

A sorsolás ideje: a sorsolás óránkét történik az alábbi időpontokban:

- 2023. február 25. szombat: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

- 2023. február 26. vasárnap: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00

A sorsolás módja: Az egyes nyeremény bemutatása után következik a sorsolás és az azonnali

nyereményátadás. A Szervező képviselője elektronikus úton, számítógép által bonyolított

véletlenszerű sorolással sorsolja ki a nyertes pályázatot.

A Szervező nem vállal felelősséget az olyan lebonyolítási vagy technikai hibákért, amelyek

Szervezőnek nem róható fel.

Nyeremények: A Szervező minden esetben a Nyereménysorsolás helyszínén rendelkezésre álló, az

egyes sorsolások előtt bemutatott, nyereményként kisorsolásra kerülő nyereményeket sorsolja ki.

Nyeremények átadása-átvétele: A Szervező képviselője kihirdeti a kisorsolt nyertes pályázaton

szereplő Játékos nevét, aki a nyereményt a helyszínen azonnal átveheti. Amennyiben a nyertes

Játékos a helyszínen azonnal nem jelentkezik a nyereményért, akkor a Szervező új sorsolást végez. A

sorsolás mindaddig folytatódik, amíg a nyertesként kihirdetett Játékos át nem veszi a nyereményt. Ezt

követően kerülhet sor a következő nyeremény bemutatására és sorsolásra.

A nyertes Játékos kizárólag személyesen veheti át a nyereményét. A Játékosnak meg kell jegyeznie,

hogy a pályázatára (regisztrációra) milyen nevet és e-mail címet írt! A Szervező úgy azonosítja, hogy

valóban a nyertes Játékos jelentkezett-e a nyereményért, hogy a nyertes játékosnak meg kell tudni

mondani, hogy a kihúzott sorsjegyen lévő név mellett milyen e-mail cím került megadásra. Ezzel az
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ellenőrzési metódussal biztosítható, hogy valóban a kisorsolt nevű Játékos vehesse át a nyereményt,

illetve névazonosság esetén el lehessen dönteni a nyertes pályázó személyét.

A nyeremény átvételére kizárólag a helyszínen és közvetlenül a sorsolást követően van lehetősége a

nyertesnek. A Játékos kizárólagos felelőssége, hogy a sorsolás időpontjában a helyszínen

tartózkodjon, és a nyertessége kihirdetését követően a helyszínen azonnal át tudja venni a

nyereményét. A nyertes Játékos elveszti nyertességét, amennyiben a Szervező további új sorsolást

végez azért, mert a nyertes nem jelentkezett azonnal a nyeremény átvételére, és emiatt új sorsolás

vált szükségessé. Nyeremény későbbi átvételére vagy postai kézbesítésére nincs mód.

A Szervező a pályázaton megadott név és e-mail cím adaton kívül - illetve a név és az e-mail cím

párosítás ellenőrzésén túl - semmilyen más adatot nem vizsgál, nem kezel.

A Nyeremények készpénzre vagy egyéb nyereményre nem válthatók át.

A Szervező a nyereményekkel kapcsolatban szavatosságot nem vállal. A nyereményt átvevő Játékos a

nyereménnyel kapcsolatos szavatossági és jótállási, esetlegesen felmerülő kártérítési igényét a

jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával, ill. a szolgáltatás nyújtójával

szemben érvényesítheti. Szervező a – nem általa gyártott vagy forgalmazott – nyeremények

tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a

nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes a

nyereményét határidőben nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

A nyertes Játékos köteles a Szervezővel együttműködni és közreműködni a nyeremény megfelelő
átvételében. Tartaléknyertes kisorsolására nem kerül sor.

Amennyiben a Játékos cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a

nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére és igénybevételére

csak a törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult.

A hamisított vagy manipulált pályázat érvénytelen, nem vehetnek részt a Nyereményjátékban. A

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjátékot szüneteltesse vagy törölje, különösen ha a

Nyereményjáték során jelentős mértékű sportszertűtlen játék gyanúja merülne fel, amely visszaélésre

ad lehetőséget.

A Játékos a pályázat leadásával (regisztrációval) tudomásul veszi, hogy a nyeremények átadásáról

kép-, hang- és filmfelvétel is készülhet, így a fentiek alapján hozzájárul ezen felvételek akár teljes

egészének, akár részleteinek későbbi – a Szervező által készített – reklám promóciókhoz történő
felhasználásához idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

A nyereményt biztosító személy vállalja, hogy a nyereményekhez kapcsolódó valamennyi járulékos

adó- és egyéb közterhet megfizeti. Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más díj és illeték, illetve

minden kapcsolódó költség a Játékost terheli (ide tartozik pl. a Játékos irányából indított telefonhívás

költsége, stb.).

A Szervező kifejezetten fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjátékot szüneteltesse vagy törölje.

VI. A Játékszabályzat módosítása:

A Szervező fenntartja a jogot a Játékszabályzat módosításához. Amennyiben a Játékszabályzatot

módosítja, akkor erről a Szervező a honlapon ad tájékoztatást, illetve a már kihúzott nyerteseket

e-mail címükre küldött értesítésben tájékoztatja. Amennyiben az előbbi tájékoztató e-mailt követően

a nyertes Játékos nem vonja vissza hozzájárulását adatkezelésünkhöz, akkor a módosításokat az
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részéről elfogadottnak tekintjük. Amennyiben az előbbi tájékoztató e-mailt követően módosítja vagy

visszavonja hozzájárulását adatkezelésünkhöz, akkor jelen Játékszabályzat erre vonatkozó

rendelkezései szerint járunk el.

VII. ADATKEZELÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ RÉSZLETES SZABÁLYOK ÉS TÁJÉKOZTATÁSOK

A Szervező a Nyereményjátékban a résztvevő Játékosok személyes adatainak adatkezelője. A

Játékosok személyes adatait a Szervező csak a Nyereményjáték lebonyolításához gyűjti és dolgozza fel

az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 általános adatvédelmi rendeletének rendelkezései

szerint.

A jelen Játékban történő részvétel és az azzal kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a

Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

- a Szervező, mint adatkezelő és a hírlevélküldésben részt vevő személy, mint adatfeldolgozó a

személyes adataikat (név, e-mail cím) kizárólag az adott nyereménysorsolással

összefüggésben, annak meghirdetett időtartama alatt a nyertesség ellenőrzése – illetve

azután hírlevélküldés - céljából kezelje, illetve feldolgozza;

- nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag

az adott nyereménysorsolással kapcsolatosan a Kiállítás Színpadon nyilvánosságra hozza;

- részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden

rendelkezését.

A Hírlevél Szolgáltatásról a Felhasználó jogosult indokolás nélkül bármikor leiratkozni a hírlevélben

megjelenített leiratkozás ikonra való kattintással.

A megadott adatok kezelője a Szervező Develon Hungary Kft., mint adatkezelő. Az adatok

feldolgozását a Szervező megbízásából a hírlevélküldésben részt vevő személy, mint Adatfeldolgozó

végzi. Az adatfeldolgozásban részt vevő személy, illetve az adatkezelésre vonatkozó szabályok és

tájékoztatás megtekinthető a Develon Hungary Kft. által a www.homeinfo.hu weboldalon közzétett

Adatkezelési Tájékoztató „5. HÍRLEVÉLKÜLDÉS, DIREKT MARKETING” című pontjában.

Jogalap: az érintett hozzájárulása - GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, valamint a gazdasági

reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

Az adatkezelés a hírlevél szolgáltatás nyújtásának végéig, vagy addig tart, amíg Ön nem kéri az adatok

törlését vagy le nem iratkozik a Hírlevél szolgáltatásról és az adatkezelésnek nincs más jogalapja. Az

adatkezelést azonban 2 évente felülvizsgáljuk és adatfrissítést kérünk Öntől.

Az adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések – így

különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.

törvény rendelkezéseinek – megtartásával történik. Az adatkezelő bármikor lehetőséget biztosít a

Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását

vagy helyesbítését az alábbi címeken: www.homeinfo.hu weboldalon közzétett elérhetőségeken.

Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a

tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz

fordulhat. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok, illetve jogainak megsértése esetén

jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni,

illetve jogosult bírósághoz fordulni.

A kezelt adatok elektronikus adatbázisban kerülnek rögzítésre. A kezelt adatokat a Develon Hungary

Kft., mint adatkezelő, valamint az Adatkezelési Tájékoztatóban megadott személy, mint adatfeldolgozó
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munkavállalói ismerhetik meg. A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő
személyek férhetnek hozzá. Mind az adatkezelő, mind az adatfeldolgozó minden szükséges lépést

megtesz, hogy biztosítsa a személyes adatok biztonságát, ennek keretében megteszi mindazokat a

technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek az egyéb

adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatkezelő és adatfeldolgozó

informatikai rendszere és hálózata megfelelően védett a számítógéppel kapcsolatos bűncselekmények

ellen. Az üzemeltető a biztonságról jelszavas védelem, tűzfal, szerver biztonsági eljárásokkal

gondoskodik. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme

érdekében megfelelő technikai megoldásokat biztosítanak, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok –

kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez

rendelhetők. Annak érdekében, hogy az adatok a véletlen megsemmisülés és sérülés, valamint az

alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen védettek, illetve

üzemzavar esetén helyreállíthatóak legyenek, az adatokról biztonsági mentés készül.

A részt vevő/érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei:

a) tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől a személyes adatainak kezeléséről: Az érintett kérelmére az

adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint

megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról,

jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett

intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás

jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő
alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére

írásban megadni a tájékoztatást. Ez a tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben

azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb

esetekben a tájékoztatás költségtérítés ellenében igényelhető. Az érintett tájékoztatását az

adatkezelő csak törvényben meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása

esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely

rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az

érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

fordulás lehetőségéről.

Mindez azt jelenti, hogy Ön bármikor tájékoztatást igényelhet arról, hogy az adatkezelő milyen alapon

kezeli az Ön személyes adatait, és az adatkezelő az Ön kérdésére írásban, 25 munkanapon belül

köteles válaszolni.

b) kérheti a személyes adatainak helyesbítését: ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a

valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az

adatkezelő helyesbíti.

Ez azt jelenti, hogy amennyiben Ön azt észleli, hogy az adatai nem helyesek, és ezt jelzi az adatkezelő
részére, akkor azt az adatkezelő kijavítja, és ezt követően az Ön által jelzett helyes adatokat

alkalmazza.

c) kérheti a személyes adatainak törlését vagy zárolását:a személyes adatot törölni kell, ha (i) kezelése

jogellenes; (ii) az érintett kéri; (iii) az hiányos vagy téves- és ez az állapot jogszerűen nem

orvosolható-, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; (iv) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az

adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; (v) azt a bíróság vagy a Hatóság

elrendelte.
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Ezt azt jelenti, hogy Ön bármikor kérheti az adatainak a törlését (Játékból való kizárását), ilyen kérését

a www.homeinfo.hu weboldalon megadott elérhetőségen, vagy az adatkezelő postai címére

megküldött írásos nyilatkozattal telefonszámon jelezheti.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a

rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos

érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési

cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy

pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg

egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat

értesíteni kell. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos

érdekét nem sérti. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem

teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 munkanapon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy

törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti

kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

d) Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy

továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő,

adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező
adatkezelés esetén; valamint ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen

üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; továbbá törvényben

meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15

munkanapon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a

kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát

megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és

az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti

mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik

kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett az adatkezelőnek a

döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés

közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 munkanapon belül bírósághoz fordulhat.

Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat

azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a

bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Adatfeldolgozó:

Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az

adatkezelő határozza meg. Az adatkezelési műveletekre vonatkozó utasítások jogszerűségéért az

adatkezelő felel. Az adatfeldolgozó tevékenységi körén belül, illetőleg az adatkezelő által

meghatározott keretek között felelős a személyes adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért,

törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért. Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása

során más adatfeldolgozót nem vehet igénybe. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi

döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései
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szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az

adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

Adattovábbítási nyilvántartás: Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint

az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa

kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a

továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban

meghatározott egyéb adatokat. Az adatok ezen nyilvántartásban történő megőrzésére irányuló

kötelezettség időtartamát jogszabály korlátozhatja, azonban személyes adatok esetében ez öt évnél,

különleges adatok esetében pedig húsz évnél rövidebb időtartam nem lehet.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: 06-1-391-1400.

Telefax: 06-1-391-1410.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához

szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.

Vegyes rendelkezések:

A Nyereményjátékban való részvétellel a Játékos megerősíti, elfogadja a játék szabályzatot és

tudomásul veszi az adatkezelési tájékoztatót.

A jelen játék promóciós játéknak minősül, nem terjed ki rá a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991.

év XXXIV. szóló törvény hatálya.

Budapest, 2023. február 20.

Develon Hungary Kft.
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