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A Magyar Vöröskereszt
„Az élet nyáron sem állhat meg, adj vért!”– nyereményjáték hivatalos
részvételi-, játék- és adatvédelmi szabályzata
1. Jelen Játékszabályzat a Magyar Vöröskereszt (székhelye: 1051 Bp. Arany János
u. 31., cégjegyzékszám: 01-02-0005525) által szervezett, „Az élet nyáron sem állhat
meg, adj vért!!” elnevezésű nyereményjátékának (a továbbiakban: a "Játék")
részvételi feltételeit tartalmazza.
A Játék szervezője a Magyar Vöröskereszt (továbbiakban: Szervező).
A Játék lebonyolításában közreműködik a Megoldás Most! Kft. (székhely: 1118
Budapest, Otthon utca 23/a, cégjegyzékszám: 01-09-962645), mint a Játék
fejlesztésével és lebonyolításával megbízott reklámügynökség (a továbbiakban:
„Társügynökség”).
2. A Játék időtartama:
2018. 06. 18. 07:00 – 2018. 09. 02. 23:59
3. A játékban való részvétel feltételei:
A Játékban kizárólag magyarországi lakhellyel rendelkező, 18 és 65 év közötti, a 7.
pontban meghatározott személyek körébe nem eső, természetes személyek
vehetnek részt, akik a játék időtartama alatt részt vesznek a Magyar Vöröskereszt,
vagy az Országos Vérellátó Szolgálat által szervezett véradások valamelyikén, majd
az ott kapott szelvényen szereplő egyedi kód, továbbá személyes adatainak
megadásával regisztrál a játékra www.voroskereszt.hu/nyar weboldalon.
A
véradási
helyszínek
megtalálhatók
www.voroskereszt.hu/veradasnyar weboldalon.

a

www.veradas.hu

és

a

Nyereményszelvényt csak az a véradó kap, aki vért adott vagy véradást ugyan
megkezdte, de valamilyen okból nem tudta befejezni azt. A sorsolást követően a
nyertesek esetében, a véradáson való részvétel ellenőrzésre kerül.
Az adatvédelmi szabályzat értelmében a regisztráció csak és kizárólag akkor
érvényes, ha minden adat helyes, teljes és megfelel a valóságnak. A játékra kizárólag
valós személyek vehetnek részt saját nevükkel regisztrálva. Egy személy legfeljebb
két alkalommal regisztrálhat a játék során, a Játék időtartama alatti véradásokon való
részvétel alkalmával kapott egyedi kódokkal. Egy kód csak egy alkalommal kerülhet
regisztrálásra. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség
nem terheli.
A Játékosok személyes adatai harmadik félnek csak a játék lebonyolításához adható
át az előre meghatározott Társügynökségnek. További adatkezelési irányelveink
jelen Hivatalos Játékszabályzat 9. 10. és 11. pontjában találhatóak.
4. Opcionális hírlevél feliratkozás
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A játék egyben a hírlevél feliratkozásra is lehetőséget ad. A hírlevélre való
feliratkozás önkéntes, kifejezett és nem kötelező. A feliratkozás tehát opcionális és
semmiképp nem befolyásolja a Játékot.
Amennyiben a játékos feliratkozik a hírlevélre, beleegyezik, hogy adatait a Szervező,
kezelje és kommunikációs célú aktivitásokra használja, és a Társügynökség,
Megoldás Most! Kft. (cím: 1118, Budapest, Otthon utca 23/a., cégjegyzékszám: 0109-962645) feldolgozza, az Európai Parlament és Tanács 2016/679 Rendelete (a
továbbiakban: GDPR) alapján. A GDPR és az azt átültető, az információs
önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.), valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről
és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.)
rendelkezései garantálják a jogokat, hogy a játékos – többek között – a személyes
adataihoz hozzáférjen, bármikor visszavonhassa hírlevél feliratkozását, vagy
személyes adatai törlését kérhesse a Játékos személyes kérése alapján.
A részletekért olvassa el a jelen Szabályzat 9., 10. és 11. pontját.
5. A játék menete:
A sorsoláson való részvételhez a Játékosnak a www.voroskereszt.hu/veradasnyar
weboldal megfelelő felületén kell megadnia a véradáson való részvétel alkalmával
kapott egyedi kódot, valamint regisztrálnia kell a weboldalon kért adatait.
Amennyiben az előző két feladatnak (kódmegadás, regisztráció) eleget tesz a
Játékos, és elfogadja a hivatalos játékszabályzatot, a Játékos részt vehet a
nyeremények sorsolásán.
Egy játékos egy kóddal, csak egyszer játszhat a promóció időtartama alatt, minden
egyedi kódhoz tartozó regisztráció csak egyszer kerülhet be a sorsolási
adatbázisába.
6. Nyertesek, nyeremények, sorsolás menete:
6.1. A nyertesek kiválasztása:
A nyertesek kisorsolása gépi sorsoló programmal történik az alábbiak szerint.
6.1.1 Heti nyeremények:
A Szervező 11 héten át, hetente sorsolást bonyolít le, amelyeken az alábbi
nyeremények találnak gazdára:
1. heti sorsolás, 2018.06.25-én 11:00 órakor a szervező székhelyén.
A sorsoláson a 2018.06.18. 07:00 és 2018.06.24. 23:59 között szabályosan
regisztráló játékosok vesznek részt. A sorsoláson az alábbi élménycsomag talál
gazdára:
- 1 db páros belépő a Budapest Parkba, a július 5-i Budapest Bar koncertre.
- 1 páros Laposa borkóstoló a badacsonyi Laposa Birtokon
- 1 db páros Belépő a RepTár Szolnoki Repülőmúzeumba.
2. heti sorsolás, 2018.07.02-án 11:00 órakor a szervező székhelyén.
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A sorsoláson a 2018.06.25. 0:00 és 2018.07.01. 23:59 között szabályosan
regisztráló játékosok vesznek részt. A sorsoláson az alábbi élménycsomag talál
gazdára:
- 1 db páros belépő a Budapest Parkba, a július 18-i Magashegyi / Elefánt
koncertre.
- 1 páros Laposa borkóstoló a badacsonyi Laposa Birtokon
- 1 db páros Belépő a RepTár Szolnoki Repülőmúzeumba
3. heti sorsolás, 2018.07.09-én 11:00 órakor a szervező székhelyén.
A sorsoláson a 2018.07.02. 0:00 és 2018.07.08. 23:59 között szabályosan
regisztráló játékosok vesznek részt. A sorsoláson az alábbi élménycsomag talál
gazdára:
- 1 db páros belépő a Budapest Parkba, a július 20-i Belga koncertre.
- 1 páros Laposa borkóstoló a badacsonyi Laposa Birtokon
- 1 db páros Belépő a RepTár Szolnoki Repülőmúzeumba
4. heti sorsolás, 2018.07.16-án 11:00 órakor a szervező székhelyén.
A sorsoláson a 2018.07.09. 0:00 és 2018.07.15. 23:59 között szabályosan
regisztráló játékosok vesznek részt. A sorsoláson az alábbi élménycsomag talál
gazdára:
- 1 db páros belépő a Budapest Parkba, a július 27-i Irie Maffia koncertre.
- 1 páros Laposa borkóstoló a badacsonyi Laposa Birtokon
- 1 db páros Belépő a RepTár Szolnoki Repülőmúzeumba
5. heti sorsolás, 2018.07.23-án 11:00 órakor a szervező székhelyén.
A sorsoláson a 2018.07.16. 0:00 és 2018.07.22. 23:59 között szabályosan
regisztráló játékosok vesznek részt. A sorsoláson az alábbi élménycsomag talál
gazdára:
- 1 db páros belépő a Budapest Parkba, az augusztus 3-i Anna and the
Barbies koncertre.
- 1 páros Laposa borkóstoló a badacsonyi Laposa Birtokon
- 1 db páros Belépő a RepTár Szolnoki Repülőmúzeumba
6. heti sorsolás, 2018.07.30-án 11:00 órakor a szervező székhelyén.
A sorsoláson a 2018.07.23. 0:00 és 2018.07.29. 23:59 között szabályosan
regisztráló játékosok vesznek részt. A sorsoláson az alábbi élménycsomag talál
gazdára:
- 1 db páros belépő a Budapest Parkba, az augusztus 11-i PUF35
- 1 páros Laposa borkóstoló a badacsonyi Laposa Birtokon
- 1 db páros Belépő a RepTár Szolnoki Repülőmúzeumba
7. heti sorsolás, 2018.08.06-án 11:00 órakor a szervező székhelyén.
A sorsoláson a 2018.07.30. 0:00 és 2018.08.05. 23:59 között szabályosan
regisztráló játékosok vesznek részt. A sorsoláson az alábbi élménycsomag talál
gazdára:
- 1 db páros belépő a Budapest Parkba, a július 2-án bejelentésre kerülő,
augusztus 17-én megrendezésre kerülő koncertre
- 1 páros Laposa borkóstoló a badacsonyi Laposa Birtokon
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1 db páros Belépő a RepTár Szolnoki Repülőmúzeumba

8. heti sorsolás, 2018.08.13-án 11:00 órakor a szervező székhelyén.
A sorsoláson a 2018.08.06. 0:00 és 2018.08.12. 23:59 között szabályosan
regisztráló játékosok vesznek részt. A sorsoláson az alábbi élménycsomag talál
gazdára:
- 1 db páros belépő a Budapest Parkba, az augusztus 25-i Péterfy Bori Love
Band koncertre
- 1 páros Laposa borkóstoló a badacsonyi Laposa Birtokon
- 1 db páros Belépő a RepTár Szolnoki Repülőmúzeumba
9. heti sorsolás, 2018.08.20-án 11:00 órakor a szervező székhelyén.
A sorsoláson a 2018.08.13. 0:00 és 2018.08.19. 23:59 között szabályosan
regisztráló játékosok vesznek részt. A sorsoláson az alábbi élménycsomag talál
gazdára:
- 1 db páros belépő a Budapest Parkba, az augusztus 31-i Kowalsky meg a
Vega
- 1 páros Laposa borkóstoló a badacsonyi Laposa Birtokon
- 1 db páros Belépő a RepTár Szolnoki Repülőmúzeumba
10.heti sorsolás, 2018.08.27-én 11:00 órakor a szervező székhelyén.
A sorsoláson a 2018.08.20. 0:00 és 2018.08.26. 23:59 között szabályosan
regisztráló játékosok vesznek részt. A sorsoláson az alábbi élménycsomag talál
gazdára:
- 1 db páros belépő a Budapest Parkba, az augusztus 1-jén bejelentésre
kerülő, szeptember 6-án megrendezésre kerülő koncertre
- 1 páros Laposa borkóstoló a badacsonyi Laposa Birtokon
- 1 db páros Belépő a RepTár Szolnoki Repülőmúzeumba
11.heti sorsolás, 2018.09.03-án 11:00 órakor a szervező székhelyén.
A sorsoláson a 2018.08.27. 0:00 és 2018.09.02. 23:59 között szabályosan
regisztráló játékosok vesznek részt. A sorsoláson az alábbi élménycsomag talál
gazdára:
- 1 db páros belépő a Budapest Parkba, a szeptember 14-i Vad Fruttik
koncertre
- 1 páros Laposa borkóstoló a badacsonyi Laposa Birtokon
- 1 db páros Belépő a RepTár Szolnoki Repülőmúzeumba

Az egyes heti sorsolásokon, az összes az adott sorsoláshoz tartozó határidőig
regisztrált játékos részt vesz.
6.1.2. Havi nyeremények:
A Szervező két alkalommal havi nyerteseket sorol ki, amely sorsolások alkalmával az
alábbi nyeremények találnak gazdára:
1. havi sorsolás, 2018.07.16-án 11:00 órakor a szervező székhelyén.
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A sorsoláson a 2018.06.18. 07:00 és 2018.07.15. 23:59 között szabályosan
regisztráló játékosok vesznek részt. A sorsoláson az alábbi nyereménycsomag
talál gazdára:
- 2 személyre szóló 3 nap/2 éjszakás exkluzív wellness élménycsomag. A 9
magyarországi szálláshelyen felhasználható utalvány - 2018 év végéig
érvényes.
2. havi sorsolás, 2018.08.13-án 11:00 órakor a szervező székhelyén.
A sorsoláson a 2018.07.16. 0:00 és 2018.08.12. 23:59 között szabályosan
regisztráló játékosok vesznek részt. A sorsoláson az alábbi nyereménycsomag
talál gazdára:
- 2 személyre szóló 3 nap/2 éjszakás exkluzív wellness élménycsomag. A 9
magyarországi szálláshelyen felhasználható utalvány - 2018 év végéig
érvényes.
3. havi sorsolás, 2018.09.03-án 11:00 órakor a szervező székhelyén.
A sorsoláson a 2018.08.13. 0:00 és 2018.09.02. 23:59 között szabályosan
regisztráló játékosok vesznek részt. A sorsoláson az alábbi nyereménycsomag
talál gazdára:
- 2 személyre szóló 3 nap/2 éjszakás exkluzív wellness élménycsomag. A 9
magyarországi szálláshelyen felhasználható utalvány - 2018 év végéig
érvényes.
6.1.3. Fődíj:
A Szervező a játék végén fődíj sorsolást tart, amelyen az alábbi nyeremény talál
gazdára:
Fődíj sorsolás 2018.09.03-án 11:00 órakor a szervező székhelyén.
A sorsoláson a 2018.06.18. 07:00 és 2018.09.02. 23:59 között szabályosan
regisztráló játékosok vesznek részt. Nyeremény:
Egy nagyképernyős televízió a Tesco Magyarország felajánlásával.
6.2 Sorsolások
A sorsolás véletlenszerű módon, elektronikus sorsoló program segítségével történik
a Szervező 3 munkavállalójából álló sorsolási bizottság előtt, melyről hivatalos
jegyzőkönyv készül. Az egyes heti nyereménysorsolások alkalmával, a Szervező a
heti nyereményekre vonatkozóan 3 tartaléknyertest is kisorsol, akik a húzás
sorrendjében szabálytalan pályázat, vagy elérhetetlenség esetén lépnek, az
eredetileg kisorsolt nyertesek helyébe.
Az egyes havi nyereménysorsolások alkalmával, a Szervező a havi nyereményekre
vonatkozóan 3 tartaléknyertest is kisorsol, akik a húzás sorrendjében szabálytalan
pályázat, vagy elérhetetlenség esetén lépnek, az eredetileg kisorsolt nyertesek
helyébe.
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A fődíjsorsolás alkalmával, a Szervező a fődíjra vonatkozóan 3 tartaléknyertest is
kisorsol, akik a húzás sorrendjében szabálytalan pályázat, vagy elérhetetlenség
esetén lépnek, az eredetileg kisorsolt nyertes helyébe.
6.3. A nyeremények átadása:
6.3.2. A szervező a nyertes Játékosokat a regisztráció alkalmával megadott e-mail
címen értesíti arról a tényről, hogy nyertek, valamint a nyeremény átvételének
helyéről és idejéről. A nyertes játékos a nyereményre nem jogosult, amennyiben:
- a játékba jelentkezéskor (regisztráció) a megadott e-mail nem helyes, vagy
a megadott e-mail címen 14 napon belül nem elérhető, vagy
- a nyertes, Játékos más okból nem elérhető, továbbá,
- ha a sorsolás, vagy akár a nyeremény átvétele után egyértelműen
bizonyíthatóvá válik, hogy a Játék menetét vagy eredményét bármilyen
módon befolyásolni próbálta, vagy
- kiderül, hogy a jelen játékszabályzat bármely pontját megsértette, vagy
- a Szervező által bekért személyes adózási adatok (név, születési hely, idő,
adószám, anyja neve, lakcím) megadását megtagadja.
Amennyiben Szervező megkeresésére a nyertes 14 napon belül nem reagál, a
nyertes helyébe tartaléknyertes lép.
6.3.2. A 6.1. pontban meghatározott nyeremény valamennyi költségét (pl.
befizetendő adók) a játék Szervezője vállalja.
6.3.3. A Szervező fenntartja a jogot, hogy az egyes nyereményeket a Szervező a
székhelyén vagy egyéb helyen megrendezésre kerülő átadó esemény keretében
adja át. Az átadóeseményről a Szervező jogosult fotó és/vagy videó dokumentációt
készíteni, és azt közzétenni, reklámcélokra felhasználni. A fotó/videó dokumentáción
szereplő nyertesek, szereplésükért külön díjazásban nem részesülnek.
6.3.4. A nyeremények másra át nem ruházhatóak, és készpénzre át nem válthatóak.
6.3.5. Amennyiben a Résztvevő a nyereményt nem fogadja el, úgy további vagy
helyettesítő ajándékra nem jogosult.
6.3.6. Amennyiben a nyertes játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a
nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére
csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.
6.4. A nyeremények átadásának végső határideje 2018. szeptember 30.

7. A nyereményjátékban nem vehetnek részt:
7.1. A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
- a Magyar Vöröskereszt munkavállalói és véradásszervezésben részt vevő
önkéntesei,
- az Országos Vérellátó Szolgálat munkatársai, megbízottjai,
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valamint ez előzőekben felsoroltak közeli hozzátartozói [Ptk. 8:1. § (1)
bekezdés 1. pont],
egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő ügynökség tulajdonosai,
munkavállalói, megbízottjai, valamint azok Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont
szerinti közeli hozzátartozói.

7.2. A Játékos a Játékból automatikusan kizárásra kerül és nyereményre nem
jogosult amennyiben:
- a regisztrációkor a felhasználó nem ad meg email címet, nem saját adatait
adja meg vagy más, az alkalmazás által kötelezően kért adatot,
- valószínűsíthető, hogy a játék menetét vagy eredményét bármilyen módon
befolyásolni próbálta,
- jelen játékszabályzat bármely rendelkezését megsérti
- 18 éven aluli természetes személy.
- A sorsolást követően a nyertesek véradáson való részvétele ellenőrzésre
kerül. Amennyiben az adott regisztrációhoz tartozó adatok, nem egyeznek a
véradás alkalmával megadott adatokkal, vagy egyáltalán nem szerepel az
adatbázisban, a játékos kizárásra kerül, nyereményre nem jogosult, helyébe
tartaléknyertes lép.
8. Felelősség kizárás
8.1. A Szervező kizárja felelősségét a Játékos valótlan, téves, pontatlan vagy hiányos
adatszolgáltatásából, cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása
nélküli regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton e-mailben
elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő
sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő a Játékos – vagy
bármely harmadik személy – által elszenvedett károk tekintetében. Az adatok
helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a
Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, így ezzel kapcsolatban a felelősség és
minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.
8.2. A Szervező a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség
kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár
minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való
részvétellel összefüggésben, továbbá a Játék vagy annak lebonyolítása esetleges
hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért,
veszteségekért. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt
a Játék, illetve az azt tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető
el.
8.3. Szervező kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható
események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely
számára nem felróható módon következtek be, ideértve azokat az esetet is, ha a
nyeremény átadása a Szervezőnek nem felróható okból meghiúsul, vagy ha a
Játékot idő előtt befejezni kényszerül.
Adatkezelési tájékoztatás
9. A Szervező az adatkezelés során törekszik arra, hogy személyes adatok
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kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható
módon végezze („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, („célhoz
kötöttség”);
az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak legyenek, és
csak a szükségesre korlátozódjanak („adattakarékosság”);
pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek. Az Adatkezelő minden
észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai
szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy
helyesbítsék („pontosság”);
tárolása olyan formában történjen, amely az érintettek azonosítását csak a
személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi
lehetővé; („korlátozott tárolhatóság”);
kezelését oly módon végezze, hogy megfelelő technikai vagy szervezési
intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő
biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen
elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is
ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

A Szervező felelős a fentieknek való megfelelésért, és amennyiben szükséges,
képes ennek igazolására, alátámasztására („elszámoltathatóság”).
A Szervező adatkezelési tevékenységével összefüggő adatkezelések elsősorban
önkéntes hozzájáruláson alapulnak.
A Szervező munkavállalói, illetve adatfeldolgozója (Társügynökség) munkájuk során
gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes
adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön
kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető,
megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.
A Szervezőt nem terheli semmilyen felelősség, ha a játékban részt vevő és/vagy
nyertes, továbbá az, aki a hírlevélre feliratkozott, szándékos vagy gondatlan
magatartásából eredően helytelen adatot vagy más személy azonosítására alkalmas
adatot adott meg. A Szervező e körben a felelősségét kifejezetten kizárja.
10. A Szervező által végzett, a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések
akkor és annyiban jogszerűek, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:
- az érintett előzetes és önkéntes hozzájárulását adta személyes adatainak egy
vagy több konkrét célból történő kezeléséhez,
- az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez
szükséges.
11. Az adatkezeléssel érintett egyes tevékenységek és a kezelt adatok körei
Adatkezelő: Magyar Vöröskereszt (székhelye: 1051 Bp. Arany János u. 31.,
cégjegyzékszám: 01-02-0005525)
11.1 A Szervező által szervezett játékokban való részvétel
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Cél: a Szervező tevékenységéhez kapcsolódóan különböző játékokat szervez,
amelyekben való részvételhez, illetve a nyeremény kisorsolásához, átadásához, a
nyertes személyének ellenőrzéséhez bizonyos személyes adatokra van szükség.
Jogalap: az érintett önkéntes hozzájárulása regisztráció útján
Érintettek köre: minden természetes személy, aki a Szervező által szervezett
játékban részt kíván venni, személyes adatainak megadása mellett
Kezelt adatok és célja:
- név – azonosítás
- telefonszám – kapcsolattartás
- email cím – kapcsolattartás
- nyertes esetén: név, lakcím, anyja neve, a véradás tényének ellenőrzése
céljából
Adatok forrása: érintettől
Adatkezelés időtartama: 5 év
Adatfeldolgozás: a nyertesek személyi adatait és személyes jellegű információit
(név, e-mail cím) az adatkezelő Társügynökség részére továbbítja díjmentes
nyilvántartásba vétel és a jelen nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása
céljára, a jövőben is díjmentesen megvalósuló, a személyi jövedelemadóról szóló
1995.évi CXVII. törvényben foglalt célból kezelje, valamint a Szervező a Játék
marketingtevékenysége,
felhívásainak
megküldése
és
lebonyolítása
és
dokumentálása céljára.
Adatfeldolgozó személye: Megoldás Most! Kft. (székhely: 1118 Budapest, Otthon
utca 23/a, cégjegyzékszám: 01-09-962645), mint Társügynökség.
Adattárolás helye: a Szervező és az adatfeldolgozó Társügynökség zárt
helyiségben található szerverei
Hozzáférésre jogosultak: a Szervező és az adatfeldolgozó Társügynökség erre
felhatalmazott munkavállalói"
A Szervező, illetve a nyereményjáték lebonyolításában közreműködő Társügynökség
ezen fenti személyes adatokat más, harmadik személynek nem adja tovább, és
kötelezettséget vállalnak arra, hogy a játékban résztvevők személyes adatait a
hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával kezelik.
11.2 Hírlevél feliratkozás (opcionális)
Cél: reklámot, játék felhívást, játék marketinganyagot tartalmazó elektronikus
üzenetek (e-mail) küldése az érintett részére, valamint tájékoztatás nyújtása az
aktuális információkról, játékokról
Jogalap: az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve a Grtv. 6. § (1) és (5) bekezdése,
Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pont, 1995. évi CXIX. tv. 21. § - mint törvényi rendelkezés
Érintettek köre: Hírlevelet kérők
Kezelt adatok és célja:
- név – kapcsolattartás
- emailcím – kapcsolattartás
Adatok forrása: érintettől
Adatkezelés időtartama: a Feliratkozó hozzájárulásának visszavonásáig
Adattovábbítás: a hírlevél feliratkozás során a megadott e-mail címet a Szervező
kommunikációs célú felhasználásra, közvetlen üzletszerzési lista összeállítása és
hírlevelek, illetve és egyéb kommunikációs célú levelek eljuttatása céljára továbbítja
az adatfeldolgozó Társügynökségnek.
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Adatfeldolgozó személye: Megoldás Most! Kft. (székhely: 1118 Budapest, Otthon
utca 23/a, cégjegyzékszám: 01-09-962645), mint Társügynökség.
Adattárolás helye: a Szervező és az adatfeldolgozó Társügynökség zárt
helyiségben található szerverei
Hozzáférésre jogosultak: a Szervező és az adatfeldolgozó Társügynökség erre
felhatalmazott munkavállalói"
12. Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségei
12.1 Tájékoztatáshoz való jog
A tájékoztatáshoz való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az
érintettet.
A Szervező tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan
és közérthetően megfogalmazva nyújt tájékoztatást az érintettek számára.
Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus
utat is – kell megadni.
Az érintett tájékoztatást a Szervező 1051 Bp. Arany János u. 31. alatti címére küldött
levélben, a borítékon a ”Tájékoztatás kérése adatkezelésről” címszó feltüntetésével,
vagy a sajto@voroskereszt.hu email címen kérhet.
12.1.1 Tájékoztatás az érintett kérésére
Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon
igazolták az érintett személyazonosságát.
A Szervező indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem
beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet az egyéb érintetti
jogokra vonatkozó érintetti kérelem nyomán hozott intézkedésekről.
Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, a
30 napos határidő további 60 nappal meghosszabbítható. A határidő
meghosszabbításáról a Szervező a késedelem okainak megjelölésével a kérelem
kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint
elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
A tájékoztatást és intézkedést díjmentesen kell biztosítani.
Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő
jellege miatt – túlzó, úgy a Szervező, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás
nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
- észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
- megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása a
vállalkozást terheli.
12.1.2 Kötelező tájékoztatás
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Amennyiben a Szervező az adatokat közvetlenül az érintettől szerezte, úgy
mindenképpen tájékoztatást nyújt az alábbiakról:
a) a Szervező neve és elérhetősége, a Szervező képviselőjének a kiléte és
elérhetőségei;
b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint
d) az adatkezelés jogalapja
e) a jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén, a Szervező vagy harmadik fél
jogos érdekei;
f) adott esetben a személyes adatok címzettjei
g) adott esetben annak ténye, hogy a Szervező harmadik országba vagy
nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat.
A személyes adatok első megszerzésének időpontjában a Szervező a fentieken túl
az érintetteket tájékoztatja az alábbiakról is:
a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról
b) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti rá vonatkozó személyes adatokhoz
való hozzáférést, azok helyesbítését, egyes jogalapokhoz tartozó adatkezelés
esetében törlését vagy kezelésének korlátozását, és egyes jogalapokhoz
tartozó adatkezelés esetében tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése
ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
c) a hozzájáruláson alapuló adatkezelés bármely időpontban történő
visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás
alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
d) a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi Hatóság, továbbiakban:
Hatóság vagy NAIH) címzett panasz benyújtásának jogáról;
e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses
kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint,
hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá, hogy
milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.
Ha a Szervező a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további
adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja az
érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.
A Szervező a kötelező tájékoztatásnak többféle módon tehet eleget.
a) az információkat a Szervező közzéteszi a honlapján olyan módon, hogy az
könnyen megtalálható és könnyen elérhető legyen bárki számára.
b) a honlapon való közzététel mellett a Szervező választhatja a jelen
Adatkezelési Szabályzat székhelyen történő hozzáférhetővé tételét.
12.2. Hozzáférés joga
A hozzáférés joga minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az
érintettet.
Az érintett jogosult arra, hogy a Szervezőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan,
hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés
folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő
információkhoz hozzáférést kapjon:
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a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a
személyes adatokat a vállalkozás közölte vagy közölni fogja
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti a vállalkozástól a rá vonatkozó
személyes adatok helyesbítését, egyes jogalapokhoz kötött adatkezelés
esetén ezen adatok törlését vagy kezelésének korlátozását, és egyes
jogalapokhoz kötött adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok
kezelése ellen;
f) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden
elérhető információ;
h) az 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.
A Szervező az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett
rendelkezésére bocsátja.
Az érintett által kért további másolatokért a Szervező az adminisztratív költségeken
alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.
Az érintett hozzáférést a Szervező 1051 Bp. Arany János u. 31.alatti címére küldött
levélben, a borítékon a ”Információkhoz való hozzáférés” címszó feltüntetésével,
vagy a sajto@voroskereszt.hu email címen kérhet.
12.3 Helyesbítéshez való jog
A helyesbítéshez való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az
érintettet.
A Szervező az érintett erre irányuló kérelme esetén indokolatlan késedelem nélkül
helyesbíti az érintettre vonatkozóan pontatlanul kezelt személyes adatokat. Az
érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett
kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
Az érintett a Szervező 1051 Bp. Arany János u. 31. alatti címére küldött levélben, a
borítékon
az
”Adatok
helyesbítése”
címszó
feltüntetésével,
vagy
a
sajto@voroskereszt.hu email címen kérheti a személyes adatok helyesbítését.
12.4 Törléshez (elfeledtetéshez) való jog
A törléshez (elfeledtetéshez) való jog nem illeti meg az érintettet
automatikusan, minden jogalaphoz kapcsolódó adatkezelés vonatkozásában.
A Szervező indokolatlan késedelem nélkül törli az érintettre vonatkozó személyes
adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat
gyűjtötték vagy más módon kezelték;
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b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását
(hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén), és az adatkezelésnek nincs más
jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező
jogszerű ok az adatkezelésre (közhatalmi jogosítványon alapuló vagy jogos
érdeken alapuló adatkezelés esetén)
d) a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre;
e) a személyes adatokat a Szervezőre alkalmazandó uniós vagy tagállami
jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
Az érintett törlési kérelmének a Szervező nem tesz eleget, amennyiben az
adatkezelés szükséges a személyes adatok kezelését előíró, a Szervezőre
alkalmazandó jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez.
Amennyiben a Szervezőhöz törlési kérelem érkezik, első lépésként megvizsgálja,
hogy a törlési kérelem valóban a jogosulttól származik-e. Ennek érdekében a
Szervező elkérheti az érintettről nyilvántartott személyazonosító adatok megadását
(nem kérhet azonosításként olyan plusz adatot, amelyet az érintettről nem tart
nyilván).
Amennyiben a Szervezőnek eleget kell tennie a törlési kérelemnek, úgy köteles
mindent megtenni annak érdekében, hogy a személyes adat az összes adatbázisból
törlésre kerüljön.
A Szervező a törlésről jegyzőkönyvet vesz fel annak érdekében, hogy a törlés
megtörténtét igazolni tudja. A jegyzőkönyvet a Szervező képviselője vagy az a
személy(ek) írja(ák) alá, aki(k)nek erre a munkaköri leírása nyomán jogosultsága
van. A törlési jegyzőkönyv tartalmazza:
a) az érintett nevét
b) a törölt személyes adattípust
c) a törlés időpontját.
Amennyiben az érintett kéri személyes adatainak törlését, a Szervező számára a
személyes adatok a továbbiakban nem állnak rendelkezésre, így nem lesz módja a
továbbiakban bizonyítani az adatkezelés jogszerűségét. Erre tekintettel a személyes
adatok törlésére vonatkozó kéréssel az érintett visszavonhatatlanul és feltétel nélkül
azt is kijelenti, hogy a személyes adataival összefüggő adatkezeléssel és
adatfeldolgozással kapcsolatosan nincsenek követelései.
Az érintett a Szervező 1051 Bp. Arany János u. 31. alatti címére küldött levélben, a
borítékon az ”Adatok törlése” címszó feltüntetésével, vagy a sajto@voroskereszt.hu
email címen kérheti a személyes adatai törlését.
A Szervező tájékoztatja a törlési kötelezettségről mindazokat, akik számára a
személyes adat továbbításra került.
12.5 Az adatkezelés korlátozáshoz való jog
A korlátozáshoz való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az
érintettet.
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A Szervező az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak
valamelyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás
arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Szervező
ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett
kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) a Szervezőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés
céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett (közhatalmi jogosítványon alapuló vagy jogos érdeken alapuló
adatkezelés) tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Szervező
jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés az előző bekezdés 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 Európai Unió, illetve valamely
tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Az érintett a jelen pont szerinti jogát a Szervező 1051 Bp. Arany János u. 31. alatti
címére küldött levélben, a borítékon az ”Adatok korlátozása” címszó feltüntetésével,
vagy a sajto@voroskereszt.hu email címen gyakorolhatja.
A Szervező tájékoztatja a kötelezettségről mindazokat, akik számára a
személyes adat továbbításra került.
12.6 Tiltakozás
A tiltakozás joga az érintettet a közhatalmi jogosítványon alapuló vagy jogos
érdeken alapuló adatkezelés adatkezelési jogalapok esetében illeti meg.
12.7 Adathordozhatósághoz való jog
Az adathordozhatósághoz való jog a hozzájáruláson vagy a szerződésen alapuló
adatkezelés jogalap esetében illeti meg az érintettet, ha az adatkezelés
automatizált módon történik.
A Szervező automatizált adatkezelést nem végez.
12.8 Panasztétel joga
Az érintett információs önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel,
panasszal élhet:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
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12.9 Bírósághoz fordulás joga
Amennyiben az érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, vagy az adatkezelő
a hivatkozott határidőt elmulasztja, jogosult – annak közlésétől számított 30 napon
belül – bírósághoz fordulni.
Az ügyben az adatkezelő székhelye szerint, vagy az érintett lakóhelye szerint
illetékes bíróságnál nyújtható be a kereset.
A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő
köteles bizonyítani.
13. Adatbiztonság
A Szervező mindazon természetes személyek személyes adatait bizalmasan, a
hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, akik a fentiek értelmében
személyes adatot adtak meg a Szervező részére, és gondoskodik az adatok
biztonságáról, valamint kialakítja azokat a technikai és szervezési szabályokat,
amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához, így
különösen az Adatvédelmi Rendelet 32. cikkében foglalt adatbiztonsági követelmények teljesítése érdekében szükségesek.
A Szervező a tudomására jutott személyes adatok feldolgozása és kezelése során
maradéktalanul betartja az Infotv. és a GDPR adatbiztonsági rendelkezéseit, és az
interneten keresztül megadott valamennyi személyes adatot ugyanolyan biztonsági
fokú védelemmel kezeli, mint az egyéb úton rendelkezésére bocsátott adatokat. A
Szervező a tudomására jutott személyes adatokat védi, különösen a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az
alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
14. Adatvédelmi incidensek
A Szervező tájékoztatja az érintetteket, hogy az általa alkalmazott korszerű technikai
és szervezési intézkedések mellett sem zárható ki, hogy a személyes adatokat érintő
adatvédelmi incidens történjen.
A Szervező az adatvédelmi incidensről – amennyiben a jogszabályi rendelkezések
értelmében köteles arról az érintetteket tájékoztatni – az érintetteket a
www.voroskereszt.hu oldalon történő értesítéssel és/vagy e-mailben tájékoztatja.
15. A játékosok a játékra történő jelentkezéssel a jelen Részvételi Szabályzatban
foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják. A játékkal kapcsolatban a
jogi út kizárva. A Szervező a játékszabály módosításának jogát fenntartja.
Kelt: Budapest, 2018. június 05.

