
Játékszabályzat 

 

A Promóciós játék (a továbbiakban: „Promóciós játék”) szervezője az ISSUES Management Kft. 
(székhelye: 1182 Budapest, Székelyudvarhely u. 19.; telephely és postacím: 1093 Budapest, Lónyay u. 24. 
III/31.; Cg. 01-09-722445; adószám: 13179542-2-43 – a továbbiakban: „Szervező”), amely társaság a 
Magyar Suzuki Zrt. (székhelye: 2500 Esztergom, Schweidel J. u. 52.; Cg.: 11-10-001371; adószám: 10552821-
2-11), az Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság (2800 Tatabánya, Komáromi út 2.), és az 
Esztergomi Rendőrkapitányság (2500 Esztergom, Kiss János altábornagy u. 27.) (a továbbiakban: 
”megbízó”) megbízásából szervezi és bonyolítja le a Promóciós játékot egyidejűleg három helyszínen: Park 
Center (Dobogókői út) - Aldi előtti terület; Tesco parkoló (Mátyás király utca) – központi helyszín; Bazilika 
parkolója – alsó parkoló. 
 
1. Részvételi feltételek 

 

1.1. A Promóciós játékban való részvétel ingyenes. Részvételre csak 18. életévét betöltött, cselekvőképes 

természetes személy jogosult (a továbbiakban: Játékos), a kérdéssor hiánytalan kitöltésével, aláírásával és a 

helyszínen kihelyezett gyűjtőládában való elhelyezésével. A kitöltött és aláírt kérdéssorok elhelyezésére 

szolgáló gyűjtőládák kizárólag 2014. november 22-én találhatóak meg a Promóciós játék három helyszínén.      

 

1.2. A nevezés során kötelező megadni a Játékos nevét, lakcímét, e-mail címét és telefonszámát.  

 
1.3. A Promóciós játékból ki vannak zárva a Szervező, és a megbízónak a jelen játékszabályzat 
előkészítésében, továbbá a Promóciós játék lebonyolításában résztvevő munkavállalói, illetve azok közeli 
hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont). 
 
2. A kérdéssor kitöltése, sorsolás 

 

2.1. A Játékosoknak egy 8 (nyolc) kérdésből álló kérdéssort kell kitölteniük. Minden kérdésnél kizárólag egy 

helyes megfejtés van. Egy Játékos csak egy helyszínen és egy kérdéssorral vehet részt a Promóciós játékban.   

 

2.2. A kérdéssor valamennyi kérdésére helyesen válaszolók közül helyszínenként 6 (hat) db nyertes kerül 

kiválasztásra, sorsolással. A nyerteseket a Szervező e-mail üzenetben értesíti.  

 

2.3. A sorsolás várható időpontja: 2014. november 28 

 

3. Nyeremények  

 

3.1 Helyszínenként 1 (egy) db téligumi-szett a Magyar Suzuki Zrt. jóvoltából, és 5 (öt) db ajándékcsomag 

Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság jóvoltából.  

 
3.2. A nyeremények nyilvánosan esemény keretében kerülnek átadásra, melyen promóciós célú felhasználásra 
fénykép- és hangfelvétel készül a nyertes Játékosokról. A nyeremények átadásának időpontjáról és 
helyszínéről a Szervező előzetesen, e-mail üzenetben értesíti a nyerteseket, illetve a nyertes Játékosok nevét 
és a kérdéssor valamennyi helyes megfejtését közzé teszi a suzuki.hu weboldalon.  
 
3.3. A nyertes Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyereményt a jelen 
játékszabályzatnak megfelelően átvegyék. Az együttműködési kötelezettség kiterjed a nyereményhez 
kapcsolódó adó- és járulékfizetés teljesítéséhez szükséges adatszolgáltatásra, továbbá nyilatkozattételre is. Ha 



ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása 
meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremények átvételének 
lehetőségét csak az előző bekezdésben megjelölt határidőn belül tudja biztosítani. Ezt követően a 
nyereményre való jogosultság megszűnik, és a nyeremény nem vehető át, arra a nyertes Játékos jogszerűen 
nem tarthat igényt. A nyeremény pénzre nem váltható, a nyeremény másra át nem ruházható.  
 
4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
 
4.1. A Játékos a kérdéssor kitöltésével és aláírásával magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen 
játékszabályzat rendelkezéseit, valamint beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén a nyertes Játékos 
nevét a Szervező nyilvánosságra hozza. Hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a Szervező a Promóciós játék 
vonatkozásában, a megbízó pedig marketing célú vagy tájékoztató tartalmú e-mail üzenetet küldjön a részére. 
 
4.2. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket vagy magát a Promóciós 
játékot kiegészítse vagy módosítsa, kizárólag oly módon, hogy a Promóciós játék feltételei a 
Játékosok számára kedvezőbbek legyenek. 
 
4.3. A jelen szabályzattal érintett Promóciós játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 
1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.   
 
4.4. A Szervező nem felelős és kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt vagy egyéb igényt a Promóciós 
játékban történő részvétel során, a Promóciós játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből 
eredő, vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező kizár mindenféle 
kártalanítási, kártérítési igényt, vagy egyéb igényt olyan esetekben, amikor valamilyen technikai hiba miatt a 
Játékos regisztrációja hiányosan sikerül és ezért nem tud részt venni a Promóciós játékban. A nevezéskor 
megadott adatok hiányosságáért, hibájáért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. 
 

5. Adatkezelés 

 

5.1. A Játékos a Promóciós játékba való nevezéssel önkéntes hozzájárulását adja a közölt személyes 

adatai kezeléséhez és továbbításához. A Promóciós játék során adatkezelő a Szervező. A Promóciós játék 

keretében felvett személyes adatokat a Szervező tartja nyilván és a közölt e-mail címeket a megbízó 

marketing- vagy tájékoztató jellegű hírlevelei kiküldése céljából továbbítja a megbízó részére.  

 
5.2. A Szervező és a megbízó tiszteletben tartják a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos 
alapjogot, amelynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és 
felhasználásáról. Erre figyelemmel különös figyelmet fordítanak a Promóciós játékban való részvételhez 
szükséges, a személyes adatok által érintett Játékos által rendelkezésre bocsátott személyes adatok 
megszerzése és kezelése során az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, 
Strasbourgban, 1981. január 28-án napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, a 
kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név,- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. 
törvény, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (a továbbiakban: ”Info tv.”) fokozott betartására.  
 
5.3. A Promóciós játék során nyilvántartásba vett, kezelt és feldolgozott személyes adatok (Játékos neve, 
lakcíme, e-mail címe, telefonszáma) kezelésének célja a Promóciós játék szervezése és lebonyolítása, 
marketing célú és tájékoztató jellegű e-mail üzenetek küldése.  
 
5.4. A Szervező és a megbízó a Játékos által megadott személyes adatokat a fenti céloktól eltérő célokra nem 
használhatják fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – ha csak 
törvény vagy hatósági/bírósági határozat ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – csak a Játékos 



kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. A Játékos személyes adatai közül a nevet, a lakcímet és a 
telefonszámot a felhasználás céljának megszűnése után, az e-mail címet kérésre a Szervező vagy a megbízó 
törlik. 
 
5.5. A Szervező a Játékos által szolgáltatott személyes adatok megbízó részére történő továbbításáról az 
adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a személyes adatok érintettjei tájékoztatása céljából 
adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a Szervező által kezelt személyes adatok 
továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének 
meghatározását.  A Szervező az adattovábbítási nyilvántartásban szereplő adatokat 5 (öt) évig őrzi. 
 
5.6. A Játékos bármikor kérelmezheti a Szervezőnél vagy a megbízónál: 
- tájékoztatást személyes adatai kezeléséről; 
- személyes adatainak helyesbítését; 
- személyes adatainak törlését vagy zárolását.  
 
5.7. A Játékos kérelmére a Szervező és/vagy a megbízó tájékoztatást adnak az érintett általuk kezelt adatairól, 
azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az 
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az 
adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.  
 
5.8. A Szervező és/vagy a megbízó kötelesek a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 
legfeljebb azonban 30 (harminc) naptári napon belül, közérthető formában, a Játékos erre irányuló kérelmére 
írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás csak az Info tv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban 
meghatározott esetekben tagadható meg. A tájékoztatás megtagadása esetén a Szervező és/vagy a megbízó 
írásban közlik a Játékossal, hogy a felvilágosítás megtagadására az Info tv. mely rendelkezése alapján került 
sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a Játékos bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz (címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22./c; telefonszám: +36 (1) 
391 1400; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; a továbbiakban: ”Hatóság”) fordulhat. 
 

5.9. Ha a Szervező által kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő 
személyes adat a Szervező rendelkezésére áll, a személyes adatot a Szervező helyesbíti. 

 

5.10. A személyes adatot a Szervező törli, ha  

- a személyes adat kezelése jogellenes; 

- a személyes adat törlését a Játékos kéri, amennyiben az adat törlését a Promóciós játék időtartama alatt 
kéri, úgy ezzel kizárja magát a Promócós játékból; 

- a személyes adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a 
törlést az Info tv. nem zárja ki; 

- az adatkezelés célja megszűnt (azaz a játék lezárult) – a Promóciós játék lezárását követően a Játékosok 
neve, lakcíme és telefonszáma kerül törlésre;  

- az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; 

- azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte. 

 

Törlés helyett a Szervező zárolja a személyes adatot, ha a Játékos ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló 
információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Játékos jogos érdekeit. Az így zárolt személyes 
adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 

 

A Szervező megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha a Játékos vitatja annak helyességét vagy 
pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg 
egyértelműen. 

 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu


A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről a Játékost, továbbá mindazokat értesíti a 
Szervező, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította - megbízó. Az értesítés mellőzhető, ha 
ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 

 

Ha a Szervező az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét 
követő 30 (harminc) naptári napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem 
elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a 
Játékos bírósághoz vagy a Hatósághoz fordulhat. 

 
5.11. A Szervező birtokába jutott adatok feldolgozására vonatkozó tevékenységeket a mindenkor hatályos 
jogszabályoknak megfelelően és jelen szabályzatba foglalt adatvédelmi rendelkezések szem előtt tartásával 
végzi a Szervező és a megbízó.  
 
A megbízó a Szervezőtől a játékszabályzatban meghatározott célból továbbított személyes adatokat az 
Infotv. alapján dolgozzák fel és tárolják, betartva az Info. tv. 7.§-a szerinti adatbiztonság követelményét. 
 
5.12. A Játékos által megadott adatokért a Szervező felelősséget nem vállal. Amennyiben a Szervező 
tudomására jut, hogy az adatok valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértik, vagy a jelen 
adatvédelmi szabályokat megszegik, illetve az adatvédelmi szabályok be nem tartásával kárt okoznak, a 
Szervezőnek jogában áll megtenni a szükséges jogi intézkedéseket, együttműködve az eljáró hatóságokkal. 
Amennyiben a szolgáltatás igénybevételéhez a Játékos harmadik személy adatait adta meg, vagy a weboldal 
használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szervező jogosult kártérítés érvényesítésére.  
 
5.13. A jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal elkerülése, az adatok pontosságának biztosítása és a 
legmegfelelőbb adatfelhasználás érdekében a Szervező és a megbízó megfelelő fizikai, elektronikus és 
műszaki módszerekkel őrzi és biztosítja az online módon gyűjtött információkat.  
 

További információk: 

Zsámboki Olívia 
Issues Management Tanácsadó Kft. 
1093 Budapest, Lónyay utca 24. 
Telefon: +36 1 317 4732; +36 1 328 0680 
Mobil: +36 30 977 6755 
E-mail: zsamboki.olivia@issues.hu 
 
 
 

tel:%2B36%201%20317%204732
tel:%2B36%201%20328%200680
tel:%2B36%2020%C2%A0520%201478
mailto:zsamboki.olivia@issues.hu

