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Facebook

Játékszabályzat

AzECEBudapestProjektmanagementKft.általszervezettnyereményjáték(atovábbiakban:

Játék)szabályait,valamintajátékkalösszefüggőadatkezelésifeltételeketjelenjátékszabályzat

(atovábbiakban:Játékszabályzat)foglaljaössze.

I. AjátékSzervezőjeésLebonyolítója

A Játék szervezője (a továbbiakban: Szervező/Adatkezelő) az ECE Budapest

ProjektmanagementKft.(levelezésicím:1106 Budapest,Örs vezértere 25.e-mailcím:

arkadgyor@ece.com,cégjegyzékszám:01-09-468972).

AJátéklebonyolításávalösszefüggő,annakvégrehajtásávalkapcsolatosegyesfeladatokata

Szervező által megbízott ügynökség (a továbbiakban: Lebonyolító/Adatfeldolgozó) a

DeepInsight Kft. (levelezési cím: 1026 Budapest, Pasaréti út 147. e-mail cím:

office@deepinsight.hu;honlap:www.deepinsight.hu)látjael.

II. AJátékbanvalórészvételfeltételei

AJátékbanrésztvehetmindencselekvőképestermészetesszemély,akibetöltötte18.életévét,

ésmegfelelaJátékvalamennyifeltételének(továbbiakban:„Játékos”):

a)aktívFacebook-profillalrendelkezik;

b)aJátékidőszakaalattaSzervezőaz„ÁRKÁD Győr”nevűFacebookoldalánközzétett

„Képtelenség kiállítás nyereményjáték” felhívásra helyesen kommenteli,hogy milyen

feliratotlátaképen;

c)ElkezdikövetniazÁRKÁDGyőrFacebookoldalát;

d)aJátékbanvalórészvétellelelfogadjaaJátékszabályzatfeltételeit,és;

e)aJátékbanvalórészvétellelhozzájárulszemélyesadatainakaJátékszabályzatbanfoglaltak

szerintikezeléséhez.

A Játékbanvaló részvételönkéntesésingyenes.A nyereményátvételeanyertesselvaló

kapcsolatfelvételutánvagyházhozszállítássaltörténik,vagypedigelőzetesegyeztetésalapján

személyesátvételreislehetőségvanaBevásárlóközpontIgazgatóságon.

ASzervezőaJátékszabályzatbanfoglaltfeltételekteljesülésecéljábóljogosultmegvizsgálnia

JátékosokáltalmegadottadatokvalóságtartalmátésaJátékosokRészvételiFeltételeknekvaló

megfelelését.Amennyiben a Szervező megállapítása szerintaz adottJátékos a Játék

időtartamaalattvagyaztkövetőenbármelyokbólnem felelmegaJátékszabályzatfeltételeinek,

úgyjogosultazérintettJátékostaJátékbólkizárni.AkizárásrólaSzervezőértesítiaJátékost.

AJátékbannem vehetnekrésztaSzervezővezetőtisztségviselői,munkavállalói,megbízottjai,

értékesítésipartnereiésreklámügynökségei,valamintaJátékLebonyolítójánakmunkavállalói,
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megbízottjaiésmindezenszemélyekaPolgáriTörvénykönyvrőlszóló2013.éviV.törvény(a

továbbiakban:Ptk.)8:1.§(1)bekezdés1.pontjábanmeghatározottközelihozzátartozói.

III. AJátékmenete

A Játékos a Szervező Facebook oldalán elhelyezettKéptelenség kiállítás nyereményjáték

felhívásrakommentbenhelyesenmegírja,hogymilyenfeliratotlátaképen,valamintkövetési

gombrakattintvaelkezdikövetniazÁRKÁD GyőrFacebookoldalát,ésezzelregisztrál(a

továbbiakban:regisztráció)aJátékra:https://www.facebook.com/arkadgyor

Az adatok esetleges változásábóleredő,a Szervező érdekkörén kívüleső,különösen a

Játékossal való kapcsolatfelvételt ellehetetlenítő vagy azt számottevően megnehezítő

akadályokért(ígykülönösen,denem kizárólagosanazFacebook-profil,megadotte-mailcím

vagytelefonszám törlése,felfüggesztésevagyegyébokbólvalóelérhetetlensége)aSzervező

nem tartozikfelelőséggel.AzaJátékos,akivalótlanadatotadottmeg,automatikusankizárásra

kerülaJátékbólésígyasorsolásonsem vehetrészt.AzilyenJátékosnyereményrenem válhat

jogosulttá.EgyjátékoskizárólagegyalkalommalregisztrálhataJátékraésegyszereseséllyel

vehetrészta sorsoláson,függetlenülattól,hogy az adottjáték alattténylegesen hány

kommentelésrekerültsorazadottJátékosrészéről.

IV. Nyeremények

AJátékbanamásodikjátékhétvégénazérvényesenkommentelőkközöttösszesen1darab

nyertestsorsolunkki,anyeremény1db50 000FtértékűÁRKÁDvásárlásiutalvány.

V. AJátékidőtartama,regisztrációsidőszak,eredményhirdetés

AJátékidőtartamaösszesenkétjátékhét,ateljesjáték2023.január23.napjától2023.február

5.napjáigtart.

Asorsolásidőpontja:2023.február6.

VI. Asorsoláslebonyolításaésmódja

A sorsolás véletlenszerűen történik,egy erre kifejlesztettsorsoló program segítségével.

Amennyiben a nyertes Játékos a megadotthatáridőn belülnem egyeztetiaz adataita

Szervezővel,tartaléknyerteskerülkisorsolásra.

A Játékosokáltalérvényesválasztkommentelőkközüla nyereményekkisorsolása azV.

pontbanrögzítettidőpontbantörténik,anyereményre1(egy)nyertesleszjogosult.

A SzervezőaJátéklezárultáigkizárhatjaaJátékbólaztaJátékost,akinem felelmega

Játékszabálybanrögzítettfeltételeknek.SzervezőszinténkizárhatjaaJátékbólaztaJátékost,

akiaJátékszabálybanfoglaltakértelmébennem elérhető.ASzervezőfenntartjaajogot,hogy

mindenjelenlegiésjövőbenszervezettjátékbólkizárjákaztaJátékost,akiaJátéksorán

bizonyítottanaJátékinternetoldalánakfeltörésével,robotvagyspam program használatával,
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vagyegyébmáscsalásralehetőségetadómódonkívánelőnyhözjutni.Abbanazesetben,

amennyibenanyereményeknyerteseinekbármelyikenem felelmegajelenSzabályzatbanírt

feltételeknekésígykizárásrakerül,anyereményétajövőbennem vehetiát.

VII. ANyereményátvétele

SzervezőanyertesJátékostlegkésőbbasorsolástkövető3(három)munkanaponbelülértesíti

aJátékosFacebookoldalánkeresztülprivátüzenetmegküldésével(atovábbiakban:értesítés).

AJátékosnakazértesítéstkövetően3(három)naponbelülegyeztetniekellaszemélyesadatait

aSzervezővel.AnyereménytaJátékosazértesítéstkövető8(nyolc)munkanaponbelülúgy

vehetiát,ha hozzájárulszemélyes adatainak (különösen név és kézbesítésicím) a

megadásához,kizárólaganyereményátadásaéskézbesítésecéljából.Amennyibenanyertesa

fentihatáridőnbelülanem vesziátanyereményt,úgyanyertesJátékoskizárásrakerülésa

nyereményátvételérevalójogosultságmegszűnik.

VIII.Adókésközterhek

AnyereményekkelkapcsolatbanesetlegesenfelmerülőadófizetésikötelezettségaSzervezőt

terheli.Szervezőtanyereményekfentiekszerintikézbesítésénésadóvonzatukkiegyenlítésén

kívültovábbikötelezettség nem terheli.A Játékban való részvétellelvagy nyeremények

átvételévelösszefüggésben aJátékosérdekkörében esetlegesen felmerülő bármelyegyéb

költségetéskiadást(pl.azátvételhelyszínéreutazás)aJátékosviseli.

IX. Adatvédelem

1.Azadatkezeléscélja

AzadatkezeléscéljaaJátékbanvalórészvételbiztosítása,anyertesekkisorsolása,értesítése,a

nyeremények átadása,nyilvánosságra hozatala,valaminta játékkalösszefüggésben az

Adatkezelővelszembentámasztottesetlegesmegalapozatlanigényekelhárítása.

2.Azadatkezelésjogalapja

AzadatkezelésjogalapjaaRendelet6.cikk(1)bekezdésa)pontjaalapjánazérintettönkéntes

hozzájárulása.

Azadatszolgáltatáselmaradásánakkövetkezménye,hogyaJátékosAJátékbannem tudrészt

venni.A Játékos tudomásulveszi,hogy a Játékbólvaló kizáráshoz vezet,ha a Játék

lebonyolításáhozszükségesadatoktörlésétanyereményátadásaelőttkérelmezi,aNyeremény

kézbesítése,átadásaazadatokkezelésenélküllehetetlen.

3.Azérintettekköre

AzérintettekkörébeaJátékbanrésztvevőszemélyektartoznak.

4.Akezeltszemélyesadatokköre
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AJátékbanvalórészvételazalábbiszemélyesadatokkezeléséveltörténik,melyszemélyes

adatokazalábbitevékenységek

a)anév:azazonosításhoz,kapcsolattartáshoz;

b)azFacebookprofil:azazonosításhoz,kapcsolattartáshoz,képfeltöltéséhez;

c)akézbesítésicím:anyereménykézbesítéséhez;

d)atelefonszám:akapcsolattartásmegkönnyítéséhez

szükségesek.

Amegadottszemélyesadatokvalódiságáértaszemélyesadatokatmegadószemélyfelel.

5.Azadatkezelésidőtartama

ANyertesJátékosszemélyesadataikülönösenneve,kézbesítésecímeazesetlegesadóés

számvitelielőírásoknak való megfelelés érdekében valamely szerv közhatalmieljárása

lefolytatásacéljábólazAdatkezelőáltal8évigkerülnekmegőrzésre.AJátékkalkapcsolatban

kezeltegyébszemélyesadatokaJátékvégétkövető90naponbelültörlésrekerülnek.

AJátékosnaklehetőségevanarra,hogyazadatkezeléshezadotthozzájárulásátvisszavonja.A

hozzájárulásvisszavonásaeseténugyanakkorazadottJátékosanyereményjátékbannem tud

továbbrarésztvenni.

6.Aszemélyesadatokcímzettjei,acímzettekkategóriái

6.1.Azadatkezelő

AjelenAdatkezelésitájékoztatóI.pontjábanmeghatározottgazdaságitársaság.

6.2.Azadatfeldolgozó(k)

a)DeepInsightKft.(levelezésicím:1026 Budapest,Pasarétiút147.;e-mailcím:

office@deepinsight.hu;honlap:www.deepinsight.hu),minta Játéklebonyolítását

végzőgazdaságitársaság;

b,ECEBudapestProjektmanagementKft.(levelezésicím:1106Budapest,Örsvezér

tere25.e-mailcím:arkadgyor@ece.com,cégjegyzékszám:01-09-468972).

AzAdatkezelőaJátékkalkapcsolatbankezeltszemélyesadatokközülcsakkivételesen,egy-

egyegyediügybenközölvalamelyszervközhatalmieljárásalefolytatásacéljábólszemélyes

adatokataGDPR4.cikk9.pontjaszerinticímzettneknem minősülőszervekkel(példáulaNAV,

stb.).

7.Azadatkezelésbiztonsága

AzAdatkezelőésazAdatfeldolgozó(k)atudományéstechnológiaállásaésamegvalósítás
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költségei,továbbá az adatkezelés jellege,hatóköre,körülményeiés céljai,valamint a

természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett,változó valószínűségű és

súlyosságúkockázatfigyelembevételévelolyantechnikaiésszervezésiintézkedésekethajt

végre,amellyela kockázatmértékének megfelelő szintű adatbiztonságotgarantálja az

érintettekrészére.

A biztonságmegfelelőszintjénekmeghatározásakorazAdatkezelőkifejezettenfigyelembe

vesziazadatkezelésbőleredőolyankockázatokat,amelyekkülönösenatovábbított,tároltvagy

más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből,

elvesztéséből,megváltoztatásából,jogosulatlannyilvánosságrahozatalábólvagyazazokhoz

valójogosulatlanhozzáférésbőlerednek.

Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó(k)intézkedésekethoz annak biztosítására,hogyaz

Adatkezelő vagy az Adatfeldolgozó(k) irányítása alatt eljáró,a személyes adatokhoz

hozzáférésselrendelkező természetes személyek kizárólag az Adatkezelő utasításának

megfelelőenkezelhessékazemlítettadatokat,kivéve,haazettőlvalóeltérésreuniósvagy

tagállamijogköteleziőket.

8.Joggyakorlás,jogérvényesítésésjogorvoslat

8.1.Azérintettjogai

8.1.1.Átláthatótájékoztatás

AzAdatkezelő a Rendeletáltalelőírtvalamennyiinformációttömör,átlátható,érthető és

könnyenhozzáférhetőformában,világosanésközérthetőenmegfogalmazvanyújtja,különösen

agyermekeknekcímzettbármelyinformációesetében.AzinformációkatazAdatkezelőírásban

vagymásmódon–elektronikusúton–adjameg,deazérintettkéréséreszóbelitájékoztatást

isadhat,feltéve,hogyazérintettszemélyazonosságamásmódonkerültigazolásra.

8.1.2.Sajátszemélyesadatokhozvalóhozzáférésjoga

AzAdatkezelőazérintettkérésérevisszajelzéstadarról,hogyfolyamatbanvan-eazérintett

személyesadatainakkezelése.Amennyibenmegállapításrakerül,hogyazérintettszemélyes

adatainakkezelésefolyamatbanvan,abbanazesetbenazérintettkérheti,hogyaszemélyes

adataihoz,ésakövetkezőinformációkhozhozzáféréstkapjon:

a)azadatkezeléscélja;

b)azérintettszemélyesadatokkategóriája;

c)azokacímzettek,vagycímzettekkategóriái,akikkelaszemélyesadatokatazAdatkezelő

közölte,vagy közölnifogja,különös tekintettela nem EU tagállamokban található

címzettekre;

d)a személyesadatoktárolásánakidőtartama,vagyha eznem lehetséges,akkorezen

időtartam meghatározásánakszempontjai;

e)azérintettnekazonjoga,hogyazAdatkezelőtőlszemélyesadatainakhelyesbítését,törlését
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vagykezelésénekkorlátozásátkérheti,tiltakozhatszemélyesadatainakkezeléseellen;

f)azérintettnekazonjoga,hogyaFelügyeletiHatósághozpanasztnyújthatbe;

g)amennyibenazAdatkezelőaszemélyesadatokatnem közvetlenülazérintettőlgyűjtötte,

ezenszemélyesadatokforrása;

h)hogyaszemélyesadatokalapjánkerült-esorautomatizáltdöntéshozatalra,profilalkotásra,

éshaigen,azalkalmazottlogikára,ésarravonatkozóérthetőinformációk,hogyazilyen

adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható

következményekkeljár;

i)amennyibenazAdatkezelőazérintettszemélyesadataitegyEU-nkívüliországbavagy

nemzetköziszervezetrészére továbbítja,azérintettnek azon joga,hogytájékoztatást

kapjonatovábbításravonatkozóinformációkról.

8.1.3.Pontatlanszemélyesadatokhelyesbítése

HaazAdatkezelőazérintettrőlpontatlanvagyhiányosszemélyesadatokatkezel,akkorazokat

azérintettkérésénekbeérkezésétkövetőenindokolatlankésedelem nélkülhelyesbíti.Azérintett

ahiányosszemélyesadatokkiegészítésétiskérheti.

8.1.4.Atörléshez(azelfeledtetéshez)valójog

Azérintettnekjogábanállszemélyesadatainaktörlését,valamintaztkérniazAdatkezelőtől,

hogyindokolatlankésedelem nélkülteljesítseekérését,haazalábbiindokokvalamelyike

fennáll:

a)azérintettszemélyesadatairaazadatkezeléseredeticéljávalösszefüggésbenmárnincs

szükség;

b)azérintettazadatkezeléshezadotthozzájárulásátvisszavonja,ésmásjogalapjanincsaz

adatkezelésnek;

c)azadatkezelésjogszerűségénekalapjátazAdatkezelő jogosérdekeszolgáltatja,mely

adatkezelés ellen az érintett tiltakozik,és nincs elsőbbséget élvező jogos ok az

adatkezelésre;

d)azadatkezeléscéljaközvetlenüzletszerzés,melyellenazérintetttiltakozik;

e)azAdatkezelőazérintettszemélyesadataitjogellenesenkezelte;

f)azérintettszemélyesadataitazAdatkezelőrevonatkozóuniósvagytagállamijogbanelőírt

jogikötelezettségteljesítéséhezkelltörölni;

AzAdatkezelő aszemélyesadatokatnem törölheti,haazadatkezelésazalábbiokokból

szükséges:

a)avéleménynyilvánításszabadságáhozésatájékozódáshozvalójoggyakorlásacéljából;

b)a személyes adatok kezelését előíró,jog szerintikötelezettség teljesítése,illetve

közérdekből vagy közhatalmi jogosítványok gyakorlása keretében végzett feladat

végrehajtásacéljából;

c)megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a munkavállaló

munkavégzésiképességénekfelmérése,orvosidiagnózisfelállítása,egészségügyivagy

szociálisellátásvagykezelésnyújtása,illetveegészségügyivagyszociálisrendszerekés
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szolgáltatásokirányítása érdekében szükséges,uniósvagytagállamijog alapján vagy

egészségügyiszakemberrelkötöttszerződésértelmében;

d)azadatkezelésanépegészségügyterületétérintőolyanközérdekbőlszükséges,minta

határokon átterjedő súlyos egészségügyiveszélyekkelszembenivédelem vagy az

egészségügyiellátás,agyógyszerekésazorvostechnikaieszközökmagasszínvonalának

ésbiztonságánakabiztosítása,ésolyanuniósvagytagállamijogalapjántörténik,amely

megfelelőéskonkrétintézkedésekrőlrendelkezikazérintettjogaitésszabadságaitvédő

garanciákra,éskülönösenaszakmaititoktartásravonatkozóan;

e)közérdekűarchiváláscéljából,tudományoséstörténelmikutatásicélbólvagystatisztikai

célból,amennyibenazérintetttörléshezvalójogavalószínűsíthetőenlehetetlennétenné

vagykomolyanveszélyeztetnéeztazadatkezelést;

f)jogiigényekelőterjesztéséhez,érvényesítéséhez,illetvevédelméhez.

8.1.5.Azadatkezeléskorlátozásáhozvalójog

AzérintettkéréséreazAdatkezelőkorlátozzaaszemélyesadatokkezelését,haazalábbiak

valamelyiketeljesül:

a)azérintettvitatjaaszemélyesadatokpontosságát;

b)azadatkezelésjogellenes,ésazérintettellenziazadatoktörlését,ésehelyettkériazok

felhasználásánakkorlátozását;

c)azAdatkezelőnekmárnincsszükségeaszemélyesadatokraazadatkezeléscéljából,deaz

érintettigényliazokatjogiigényekelőterjesztéséhez,érvényesítéséhezvagyvédelméhez;

d)azérintetttiltakozikazAdatkezelőáltalvégzettadatkezelésellenannakalapján,hogy

jogalapkéntazAdatkezelőjogosérdekétneveztemeg,deazérintettaztállítja,hogyérdekei

azAdatkezelőérdekeivelszembenelsőbbségetélveznek.

Haadatkezelés–azérintettkérésealapján–korlátozásaláesik,azilyenszemélyesadatokata

tároláskivételévekcsak

a)azérintetthozzájárulásával,vagy

b)jogiigényekelőterjesztéséhez,érvényesítéséhezvagyvédelméhez,vagy

c)mástermészetesvagyjogiszemélyjogainakvédelmeérdekében,vagy

d)azUnió,illetvevalamelytagállam fontosközérdekéből

lehetkezelni.

AzAdatkezelőelőzetesentájékoztatjaazérintettetazadatkezeléskorlátozásánakfeloldásáról.

8.1.6.Azadathordozhatósághozvalójog

Azérintettjogosultarra,hogyarávonatkozó,általaazAdatkezelőrendelkezésérebocsátott

személyesadatokattagolt,széleskörbenhasznált,géppelolvashatóformátumbanmegkapja,

továbbájogosultarra,hogyezeketazadatokategymásikadatkezelőnektovábbítsa,ha:

a)azadatkezeléshozzájárulásonvagyszerződésenalapul;és

b)azadatkezelésautomatizáltmódontörténik.
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Azérintettjogosultarrais,hogykérjeaszemélyesadatokadatkezelőkközöttiközvetlen

továbbítását.

8.1.7.Atiltakozáshozvalójog

Azérintettjogosultarra,hogytiltakozzonszemélyesadatainakkezeléseellen,amennyiben

a)az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány

gyakorlásánakkeretébenvégzettfeladatvégrehajtásáhozszükséges;

b)azadatkezelésazAdatkezelővagyegyharmadikféljogosérdekeinekérvényesítéséhez

szükséges,ideértveaprofilalkotástis;

c)azadatkezelés közvetlen üzletszerzés érdekében történik,ideértve a profilalkotástis,

amennyibenazközvetlenüzletszerzéshezkapcsolódik.

Afentib)pontszerintijogosérdekenalapulóadatkezelésesetébenazérintettnem tiltakozhat

azadatkezelésellen,haazAdatkezelőbizonyítja,hogy

a)az adatkezeléstolyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják,amelyek elsőbbséget

élveznekazérintettérdekeivel,jogaivalésszabadságaivalszemben,vagy

b)jogiigényekelőterjesztéséhez,érvényesítéséhezvagyvédelméhezkapcsolódnak.

Haazérintetttiltakozikaszemélyesadatokközvetlenüzletszerzésérdekébentörténőkezelése

ellen,akkoraszemélyesadatokatatovábbiakbanazAdatkezelőecélbólnem kezeli.

8.1.8.Automatizáltdöntéshozatalegyediügyekben,beleértveaprofilalkotást

Azérintettjogosultarra,hogyneterjedjenkiráazolyan,kizárólagautomatizáltadatkezelésen–

ideértveaprofilalkotástis–alapulódöntéshatálya,amelyránézvejoghatássaljárnavagyőt

hasonlóképpenjelentősmértékbenérintené.

Azérintettnem élhetafentijogával,haadöntés

a)azérintettésazAdatkezelő közöttiszerződésmegkötésevagyteljesítéseérdekében

szükséges;

b)meghozatalátazAdatkezelőrealkalmazandóolyanuniósvagytagállamijogteszilehetővé,

amelyazérintettjogainakésszabadságainak,valamintjogosérdekeinekvédelmétszolgáló

megfelelőintézkedéseketismegállapít;

c)azérintettkifejezetthozzájárulásánalapul.

A fentia)és c)pontokban említettesetekben az érintettemberibeavatkozástkérhet,

álláspontjátkifejthetiésadöntésselszembenkifogástnyújthatbe.

8.1.9.Ahozzájárulásvisszavonása

Az érintettkizárólag a hozzájárulásán alapuló adatkezelésiügyekben jogosultarra,hogy
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hozzájárulásátbármikorvisszavonja.Ahozzájárulásvisszavonásanem érintiahozzájáruláson

alapuló,avisszavonáselőttiadatkezelésjogszerűségét.

AzAdatkezelőahozzájárulásmegadásaelőttazérintetteterrőltájékoztatja.

Az érintettnek a hozzájárulásátvisszavonó nyilatkozata az adottadatkezelés egyértelmű

megjelölésemellettérvényes.

8.2.Jogérvényesítés,panasztétel,jogorvoslat

8.2.1.Jogérvényesítés

Azérintetta fentiekben felsoroltadatkezelésijogokatazAdatkezelő e-mailcímére,vagy

székhelyszerinticíméreküldött,azérintettbeazonosíthatóe-mailcímérőlküldötte-mailben,

vagypostaiúton azérintettáltalaláírtlevélben gyakorolhatja.Azérintettjoggyakorlásra

vonatkozónyilatkozataazadottadatkezelésegyértelműmegjelölésemellettérvényes.

AzelektronikusútonbenyújtottkérelemreazAdatkezelőelektronikusformában,vagyazérintett

általkértmódonválaszol.

8.2.2.Panasztétel

Ha azérintettmegítélése szerinta rá vonatkozó személyesadatokkezelése megsértia

Rendeletelőírásait,azérintettjogosultarra,hogy–különösenaszokásostartózkodásihelye,a

munkahelyevagyafeltételezettjogsértéshelyeszerintitagállamban– panaszttegyenaz

érintettFelügyeletiHatóságnál.

PanasszalMagyarországterületénaNemzetiAdatvédelmiésInformációszabadságHatóságnál

(atovábbiakban:NAIH),mintFelügyeletiHatóságnállehetélni.ANAIHelérhetőségei:

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Levelezésicím: 1125Budapest,SzilágyiErzsébetfasor22/C.

Telefon: +36(1)391-1400

Honlap: www.naih.hu

AzEUterületénlévőadatvédelmihatóságokneveiéselérhetőségeiazalábbilinkentalálhatóak

meg:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-

authorities/index_en.htm

8.2.3.Jogorvoslat

a)BíróságijogorvoslataFelügyeletiHatósággalszemben

Mindenérintettjogosultahatékonybíróságijogorvoslatra:
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aa)afelügyeletihatóságjogilagkötelezőérvényűdöntésévelszemben,vagy

ab)haazilletékesFelügyeletiHatóságnem foglalkozikapanasszal,vagyhárom hónapon

belülnem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszalkapcsolatos eljárási

fejleményekrőlvagyannakeredményéről.

AFelügyeletiHatósággalszembenieljárástaFelügyeletiHatóságszékhelyeszerintitagállam

bíróságaelőttkellmegindítani.

b)BíróságijogorvoslatazAdatkezelővelvagyAdatfeldolgozóvalszemben

Azérintettazadatkezelő,illetveazadatfeldolgozóellenbírósághozfordulhat,hamegítélése

szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró

adatfeldolgozóaszemélyesadataitaszemélyesadatokkezelésérevonatkozó,jogszabályban

vagyazEurópaiUniókötelezőjogiaktusábanmeghatározottelőírásokmegsértésévelkezeli.

AzeljárástazAdatkezelő vagyazAdatfeldolgozó(k)tevékenységihelye szerintitagállam

bíróságaelőttkellmegindítani.Azilyeneljárásmegindíthatóazérintettszokásostartózkodási

helyeszerintitagállam bíróságaelőttis,kivéve,haazAdatkezelővagyazAdatfeldolgozó(k)

valamelytagállamnakaközhatalmijogkörébeneljáróközhatalmiszerve.

ApertMagyarországonazérintett–választásaszerint–alakóhelyevagytartózkodásihelye

szerintilletékestörvényszékelőttismegindíthatja.

X. InformációkaJátékról

AJátékrólrészletesinformációkaSzervezőFacebook(https://www.facebook.com/arkadgyor)

oldalántalálhatóak.

XI. Vegyesrendelkezések

AJátékostudomásulvesziéselfogadjaaJátékszabályzatbanfoglaltvalamennyifeltételt.A

Játékszabályzat előzetes értesítés nélkültörténő módosításának,felfüggesztésének és

visszavonásánakjogátaSzervezőfenntartja.AJátékrészletesleírásaésaJátékszabályzat

elérhetőaSzervezőhonlapján.AzesetlegesmódosításokrólaJátékosokszinténezenaz

oldalonértesülhetnek.

AJátékbantörténőrészvételtvisszavonónyilatkozatotaJátékbanrésztvevőJátékosokaz

ape@deepinsight.huemailcímentehetnek.

AJátékostudomásulveszi,hogyaPtk.vonatkozórendelkezéseinekmegfelelőenfelelősséggel

tartozikaJátékszabályzatmegsértésévelaSzervezőnek–akáranyereményátvételétkövetően

is–okozottkárokért.

AJátékkalkapcsolatbanazesetlegeshiányosságokért,hibákért(pl.névelírás,címelírás,téves

vagynem valósadatfeltüntetésestb.),anyereményekkézbesítésének–Szervező,Lebonyolító

érdekkörénkívüleső–elmaradásáértvagykésedelméért,illetveakézbesítéssoránkeletkezett
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károkértsem aSzervező,sem aLebonyolítósemmilyenfelelősségetnem vállal.

A SzervezőésLebonyolítóanyereményektekintetébenminőségifelelősségetnem vállal,a

nyertesilyenigényétjogszabályikeretekközöttanyereménygyártójával,illetveforgalmazójával

szembenérvényesítheti.Amennyibenanyertesanyereményéthatáridőbennem vesziát,azta

továbbiakbansem aSzervezőtőlsem aLebonyolítótólnem követelheti.

A Szervező,illetveaLebonyolító kizárjaafelelősségétminden,ahonlapok,illetveazazt

működtetőszervertértkülső,ún.SQLtámadások,illetveatelefonhálózatotérttámadások,

meghibásodás estére.Tehátamennyiben a honlapokat,illetve szervertvagya kiszolgáló

hálózatotérttámadásfolytánaJátékosoktévesrendszerüzeneteketkapnaknyereményeiket,a

nyertes/nem nyertes státuszukat,stb.illetően,úgy ezen esetekre a Szervező,illetve a

Lebonyolítósemmineműfelelősségetnem vállal.

SzervezőésLebonyolítófenntartjamagánakajogotarra,hogyamennyibenvalamelyJátékos

részérőlbármilyen(számítógépes)manipulációt,tömegesengenerálte-mailcímek,illetvea

Játékszellemévelbármilyenmódonösszeférhetetlenvagyaztsértőmagatartásttapasztalvagy

ennekmegalapozottgyanújafelmerül,úgyaJátékostazonnalihatállyalkizárjaaJátékból.Haa

JátékosadatfeltöltésvagyJátékközbenbezárjaaböngészőablakotvagy,haakapcsolat

(bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével,abban az esetben az adatok

elvesztéséértaSzervező,illetveaLebonyolítósemmilyenfelelősségetnem vállal.

Szervező,illetveLebonyolítókizárjaafelelősségétahonlaprajtakívülállóokokbóltörténő

meghibásodásáért,amely időtartam alatta honlap nem vagy korlátozottan használható,

ugyanakkorhaladéktalanulmegteszmindenszükségesintézkedéstannakérdekében,hogya

hibaokátmielőbbfeltárja,illetvemegszüntesse.

ASzervezőkijelenti,hogyazFacebookanyereményjátékotnem támogatja,nem hagyjajóvá,

nem végziésaJátéknem kapcsolódikazFacebookhoz.AjelenJátékraésJátékszabályzatraa

magyarjogirányadó.

Budapest,2023.01.19.

ECEBudapestProjekmanagementKft.
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