RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A PUNNANY MASSIF ORSZÁGOS FOGYASZTÓI PROMÓCIÓS JÁTÉKÁHOZ
A Játékban való részvétel önkéntes és a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus
elfogadását jelenti és ezzel a Játékos vállalja, hogy az azokban foglalt valamennyi előírást maradéktalanul betartja.
1.

A Játék szervezője, lebonyolítója és közreműködője
a.

b.

2.

A jelen szabályzatban („Szabályzat”) foglalt feltételek mellett lebonyolításra kerülő országos fogyasztói promóciós játék („Játék” vagy ”Nyereményjáték”) szervezője és lebonyolítója a (Punnany Massif zenei CD-k forgalmazását végző) Csemege AMPM
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely:7622 Pécs, Móricz Zsigmond tér 7.;
cégjegyzékszám: Cg. 02-09-075716; „Szervező”).
A Játék lebonyolításában a Szervező partnereként közreműködik továbbá a Pernod Ricard
Hungary Kft. (székhely: 1027 Budapest, Kapás u. 6-12.; cégjegyzékszám: Cg. 01 09
466108; „Közreműködő” vagy „Partner”).

Részvételi feltételek

2.1. A játékban kizárólag azon Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, cselekvőképes
természetes személy (azaz pl. kiskereskedők nem vehetnek részt a Játékban) vehet részt, aki 18. életévét betöltötte, és aki megvásárol minimum 1 db Punnany Massif XV CD lemez („Termék”) MOL
benzinkúton, továbbá regisztrál a Játékra a Játék időtartama alatt (2018. szeptember 4. – szeptember
27. között) a www.pmxv.hu weboldalon („Weboldal”) a Szabályzatban rögzített személyes adatainak megadásával, valamint a regisztrációt követően a regisztrált játékos („Játékos”) a megvásárolt
CD lemez termék csomagolásában elhelyezett kódot a jelen játékszabály 3. pontjában írtak szerint
feltölti a Weboldalra ("Pályázat").
2.2. A nyereményjátékban csak a Játék indulását (2018. szeptember 4.) követően vásárolt
Termékekkel lehet regisztrálni.
2.3 A Játékos köteles a termék vásárlását igazoló, a kódot tartalmazó kupont a Játék teljes időtartama
alatt sértetlenül és olvasható módon megőrizni, és nyertesként való kisorsolás esetén a Szervezőnek
vagy partnerének bemutatni és személyazonosságát, életkorát igazolni az e-mailben megadott
határidőig. A nyertes Játékos csak ezek együttes megléte esetében jogosult a nyereményének átvételére.
3. Hogyan lehet Pályázni?
3.1. Regisztráció
A Játékban részt vevő Játékosnak a termék megvásárlását követően a Játék ideje alatt a Weboldalon
regisztrálnia kell magát a személyes adatainak (név, email cím) megadásával.
A Résztvevőnek a Regisztráció véglegesítéséhez az „Elfogadom a Szabályzatot, és az annak részeként megismert adatkezelési tájékoztatóban foglalt feltételekkel önkéntesen hozzájárulok adataim
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kezeléséhez.” szövegű jelölőnégyzet bejelölésével kifejezetten el kell fogadnia a Nyereményjáték
Szabályzatát és az Adatkezelést.
A Játékos a sikeres regisztráció után azonnal kap egy visszaigazoló üzenetet (pop-up formájában),
valamint ezzel egy időben a regisztrációkor megadott e-mail címre e-mail üzenet formájában, a 2
kódbeküldés sikerességéről és amennyiben a játékos a regisztrációja alapján nyertesnek minősül,
úgy a nyerés tényéről is.
A Regisztráció során megadott hibás adatokból kifolyólag keletkező hibákért, károkért a Szervező és
a Közreműködő nem tartozik felelősséggel. A Szervező és a Közreműködő továbbá kizárja felelősségét azzal kapcsolatban, ha a Résztvevő rossz e-mail címet ad meg vagy azt a regisztráció során
elírja.
A Játékos a regisztráció folyamata során tudja a Termékben található kódot feltölteni. A Szervező és
a Közreműködő nem felelős és minden igényt kizár, levelezést nem folytat azokban az esetekben, ha
a Termék a megadott MOL kutakon nem elérhető vagy a Játékos a kúton olyan terméket kapott, ami
nem tartalmaz kódot.
Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt tetszőleges számú Pályázatot nyújthat be (tetszőleges
számú kódot tölthet fel) a Játékba, ezzel növelve esélyét a nyeremények megnyerésére. Egy
vásárlással csak egyszer lehet pályázni. Azonos vásárlásokon alapuló több Pályázat esetén a korábban
feltöltött Pályázat minősül érvényesnek.
A Szervező jogosult a Pályázat valóságát, érvényességét, meglétét ellenőrizni.
4. A Játék időtartama
A Játék 2018. szeptember 4. 00:00–tól 2018. szeptember 27. 23:59-ig tart.
A fenti időtartam előtt és után regisztrálni és promóciós kódot feltölteni sem lehet.
5. Nyeremények
A Játék időtartama alatt az alábbi nyeremények („Nyeremények”), továbbá fődíj („Fődíj”) kerül
átadásra.
Nyeremények:
-

50 db páros belépőjegy (=100 db) a Punnany Massif 2018.09.29-i Budapest Park koncertjére

-

100 db ’Egészségetekre’ Ballantine’s X Punnany közös ajándékcsomag – a Punnany Massif
2018.09.29-i Budapest Park koncertjén átvehető (1 főre 1 ajándékpohár + 3cl Ballantine’s
Pepsi colaval feltöltve) a Budapest Park területén belül (a nyeremény mellé belépőjegy a
koncertre nem jár)

-

2 db VIP asztal a Mastercard teraszon a Punnany Massif 2018.09.29-i Budapest Park
koncertjén (4 fő részére, az ajándék tartalmazza a 4 fő számára a koncertbelépő jegyet is)

Fődíj:
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-

1 db meet-and-greet csomag a Punnany Massif 2018.09.29-i Budapest Park koncertjén (5 főre,
koccintás, közös fotó, lemezdedikálás a koncert előtt a backstage-ben, mind az 5 fő számára
a koncertjegyet)

A nyeremények változtatásának jogát a promóció teljes időtartama alatt a Szervező fenntartja.
A nyeremények át nem ruházhatók, készpénzre nem válthatók, és azonos értékű, de más nyereményre
nem válthatók. Szervező ezzel kapcsolatban levelezést nem folytat.
6. Nyerteskiválasztás módja, és a nyertesek értesítése, jogosultság igazolása, tartaléknyertesek
6.1 Nyerteskiválasztás módja és tartaléknyertesek
A Játékosok közül a nyereményekre jogosult nyerteseket a Szervező a regisztrációs sorrend
alapján választja ki.
A Nyereményekre jogosult, vagyis nyertesek a Játékban való regisztrációjuk sorrendjében minden
5. regisztrált Játékos (azaz az 5., 10., 15., stb. regisztráció).
A fenti elvek alapján kiválasztott nyertesek nyereményét a véletlenszerűség elvének eleget tevő
automatizált program választja ki és a nyertes által megnyert nyereményről a regisztrációt
követően a Szervező a játékost (a nyerés tényével együtt) az automatikusan megjelenő
válaszüzenetben (ld. 3.1. pont 3. bekezdés) tájékoztatja.
Amennyiben az így kiválasztott nyertes bármilyen okból kifolyólag (ld. következő bekezdés) nem
jogosult a nyereményre, a helyére, tartaléknyertes nem kerül kiválasztásra.
A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a nyeremények esetében amennyiben a nyereményt
nem sikerül a nyertesnek átadnia, a nyereményt visszavonja.
A Játékos, ha már nyert egy fajta nyereményt, akkor már más nyereményt nem nyerhet.
6.2 A Nyertesek értesítése
A Nyeremények nyertesének értesítése a regisztrációt követően, a weboldalon azonnali válaszüzenet
formájában (pl. pop-up ablak) sor kerül, valamint ezzel egy időben a regisztrációkor megadott e-mail
címre e-mail üzenet formájában történik. Amennyiben a nyertes az e-mail üzenetet nem kapta meg a
regisztrációt követő 24 órán belül, úgy javasolt számára a Szervezővel az info@pmxv.hu e-mail
címen kapcsolatba lépnie
6.3 Jogosultság igazolása
Minden nyeremény esetén a nyertes Játékosnak a nyereménye átvételekor igazolnia kell, hogy a
Pályázata érvényes volt: feltöltött, érvényes kód meglétével és bemutatásával. Illetve a kód adaton
felül igazolja személyazonosságát és 18. életévének betöltését.
Amennyiben a nyertes nem tudja a fenti feltételek bármelyikét, ezáltal Pályázatának érvényességét
igazolni, úgy a nyereményre való jogosultságát elveszti. A Szervező és a Közreműködő nem vállal
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felelősséget és minden kár- és költségtérítési igényt kizár azzal kapcsolatban, ha a Nyertes nem tudja
igazolni érvényes pályázatát.
Ha a nyertes nyereménye alapján más személyt is magával vihet (pl. páros belépő, VIP asztal vagy
Meet&Greet esetén a kísérő személy), úgy minden ilyen személynek is nagykorúnak kell lennie és
ezt a szervező kérésére a nyeremény átadásakor igazolnia is kell.
7. Nyeremények átadása
7.1. A Nyereményeket a Közreműködő/Szervező a nyertes részére a Budapest Park helyszínén adja
át, 2018.09.29-én. előre láthatólag 18:00-22:00 között, a Budapest Park bejáratánál megtalálható pultnál, de etekintetben a szervező fenntartja magának a változtatás jogát, de változtatás esetén vállalja,
hogy a nyerteseket a regisztrációkor megadott e-mail címen, legkésőbb a nyeremény átadása előtt
egy nappal értesíti.
A nyertesek kizárólag ezen a helyszínen és csak a rendezvény ideje alatt tudják átvenni a Nyereményt.
A nyereményátadás helyszínére való eljutás és a nyeremény átadásával kapcsolatos egyéb költségek
a nyertest terhelik.
A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére adott
Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a regisztráció és/vagy a nyertesértesítés során feltüntetett
személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb
okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

8. Nyeremények adózása
A Nyereményekhez tartozó valamennyi adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. A Szervezőt a
Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további fizetési
kötelezettség nem terheli, vele szemben Játékosok semmilyen további igényt nem érvényesíthetnek;
a Szervező e tekintetben mindennemű felelősségét kizárja.
9. A Játék lebonyolítása
A nyereményjáték internetes szolgáltatását a Szervező a saját hatáskörében biztosítja.
A Pályázatok hiányosságáért / hibájáért (hibás adatokkal való regisztráció, hibás adatokkal való kódfeltöltés stb.) a Szervező és a Szervező Partnere a nyertesek felé semmiféle felelősséget nem vállal,
a Játékkal kapcsolatban levelezést nem folytat, felvilágosítást kizárólag az info@pmxv.hu e-mail
címen ad.
A Szervező, valamint a Szervező Partnere nem felelős és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési
igényt vagy jogi utat a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból,
hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó
költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve az életben, testi épségben és egészségben
bekövetkezett sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, az ügyfélnél
felmerülő károkért való felelősséget.
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10. Adatvédelem – Adatkezelési tájékoztató, Hozzájáruló nyilatkozat
10.1. Adatkezelő és adatfeldolgozó
A Játékban való részvétel keretében a Játékos által önként megadott, illetve hozzájárulásával felvett
személyes adatok (ideértve különösen a Regisztráció során megadott, személyes adatokat, illetve az
esetleges nyertesség esetén a Nyeremény átvétele során megadott adatokat – pl. születési dátum)
kezelését a Csemege AMPM Korlátolt Felelősségű Társaság (Szervező) (adatait és elérhetőségét
lásd az 1.1. pontban) mint adatkezelő végzi.
Emellett az adatkezelő megbízásából és utasításai alapján az adatkezelési műveletekhez kapcsolódóan a személyes adatokon végzett technikai és ellenőrzési feladatokat a Pernod Ricard Hungary
Kft. (Közreműködő) (adatait és elérhetőségét lásd az 1.2. pontban) mint adatfeldolgozó látja el.
A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelések, adatfeldolgozások, illetve adattovábbítások minden
tekintetben a hatályos adatvédelmi tárgyú jogszabályi előírások (így különösen az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban:
GDPR), a vonatkozó magyar jogszabályok előírásai, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grt.”), az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
szóló 2001. évi CVIII. törvény („Eker tv.”). valamint a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény („DM Adatkezelési tv.”) megtartásával történnek; továbbá, hogy a Szervező az adatbiztonság és az adatok védelmének biztosítása
érdekében valamennyi szükséges intézkedést megtesz, és az általa végzett adatkezelési, adattovábbítási, illetve az általa végeztetett adatfeldolgozási tevékenység valamennyi, az adatbiztonságra
vonatkozó jogszabályi követelménynek megfelel.
10.2. A kezelt adatok köre
A weboldal használata során, valamint a játékban való részvétel során a Szervező az alábbi adatokat
gyűjti:
a) Sütik (cookie-k)
A cookie egy kisméretű adattároló elem, amiben a weboldal bizonyos – a klienshez kifejezetten kötődő – információt tárol.
Rengeteg minden nem működik egy weboldalon cookie-k nélkül:
•
•
•
•
•
•

online fizetés
webáruházak kosárrendszerei
bármiféle belépés (ide értve a Facebook, Google.. etc logint, vagy egy blogon a
hozzászólás céljából való belépést)
videó site-ok beállításai
bizonyos esetben a mobil és az asztali verzió közötti váltás
stb.

Lehetővé teszik továbbá, hogy felismerje a weboldal a böngészőt, és így például
alkalmazkodjon a mobil illetve asztali megjelenéshez, illetve a kettő közötti átmenet
biztosításában is szerepe lehet.
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A cookie-k ezen kívül lehetőséget biztosítanak a weboldal tulajdonosának, hogy nyomon
kövesse a látogatási folyamatokat, és így a látogatási szokásokat figyelembe véve
fejleszthesse az oldal tartalmát. Ezek az információk veszélyt nem hordoznak, viszont
hozzájárulnak az Ön által látogatott weboldal fejlődéséhez.
Ha Ön nem engedélyezi a cookie-kat, tudnia kell, hogy ezzel esetleg korlátozza kínálatunk
egyes részeinek működését.
Az

oldalon

használt

cookie-k

a

következő

kategóriákba

sorolhatók:

Feltétlenül szükséges cookie-k (1. típus)
Ezek a sütik szükségesek honlapunk böngészéshez, funkcióinak használatához és az oldalon
elvégzett műveletek megjegyzéséhez. Mindig csak az adott látogatás alatt érvényesek, a
munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek a
számítógépről.
Funkció-cookie-k (2. típus)
Megkönnyítik és élvezetesebbé teszik Önnek a weboldal használatát. Az első látogatás
alkalmával meg kell adnia születési évét, melyet egy funkcionális sütivel kezelünk. A
weboldal csak 18 éven felüli látogatók számára elérhető, amennyiben Ön elmúlt 18 éves, a
süti ezt tárolja és legközelebbi látogatásakor nem kell újra megadnia születési évét.
Amennyiben nem múlt el 18 éves, az oldal tartalma nem látható az Ön számára és ez a
funkcionális süti sem kerül tárolásra. A weboldal meglátogatásakor a születési év megadása
az oldal tartalma (alkohol termék) miatt szükséges, hogy az oldal üzemeltetői ezáltal eleget
tudjanak tenni a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.
Teljesítmény-cookie-k (3. típus)
Ezek a cookie-k arról gyűjtenek információkat, hogy Ön milyen módon használja a
weboldalakat. Az ezekkel a cookie-kkal gyűjtött információk nem tartalmaznak személyes
adatokat.
Weboldalunkat Google Analytics sütikkel elemezzük, hogy portálunkat a látogatói
szokásoknak megfelelően fejleszteni és javítani tudjuk. Fontos, hogy ezek a sütik nem tudják
és nem is akarják konkrétan beazonosítani a látogatókat. További információt itt olvashat
róluk.
Célzó vagy hirdetéshez használt sütik (4. típus)
Általánosságban ilyenkor a sütik bizonyos tartalmát megosztjuk egy harmadik féllel akinél
hirdetünk. Pl. Google hirdetés esetén a Google-val, de a weboldal ilyen típusú sütiket nem
használ, helyez el vagy rögzít általa adatot.
Harmadik fél által létrehozott cookie-k (5. típus)
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Ezeket a cookie-kat harmadik fél, pl. közösségi hálózat, helyezi el. Oldalainkon más
weboldalak (Pl. Facebook, Instagram, Google Adwords) linkjei, ikonjai, egyéb tartalmai
révén nem kerül harmadik feles cookie elhelyezésre, rögzítése.
A weboldal nem felelős más külső weboldalak tartalmáért, működéséért és nem ellenőrzi a
harmadik felek oldalait.
Az oldalon használt cookie-k:
Cookie név

Leírás/cél

Gyűjt-e a cookie személyes adatokat?

Cookie
típus

_ga

A felhasználók megkülönböztetésére szolgál.

Nem

3. típus

_gid

A felhasználók megkülönböztetésére szolgál.

Nem

3. típus

_gat

A lekérési sűrűség csökkentesére Nem
használják. Ha a Google Analytics a Google Tag Manageren
keresztül kerül telepítésre, akkor
a cookie neve _dc_gtm_<property-id>

3. típus

AMP_TOKEN

Olyan tokenet tartalmaz, amely
az Ügyfél azonosítójának az
AMP ügyfélazonosító szolgáltatásból történő letöltésére
használható. Más lehetséges értékek jelzik az ügyfél-azonosítót
az AMP ügyfél-azonosítási szolgáltatásból történő opt-out, inflight-kérés vagy hiba
elhárításával kapcsolatban.

Nem

3. típus

_gac_<pro
perty-id>

Kampányhoz kapcsolódó információkat tartalmaz a felhasználó számára. Ha összekapcsolta Google Analytics és
AdWords-fiókjait, akkor az AdWords webhelyének konverziós
címkéi ezt a cookie-t elolvasták,
hacsak nem engedélyezi a kizárást.

Nem

3. tipus

adult

Ez a cookie a felhasználó böngészőjében tárolja az első
látogatáskor megadott születési
évét, amennyiben az alapján a

Nem

2. típus
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Cookie név

Leírás/cél

Gyűjt-e a cookie személyes adatokat?

Cookie
típus

felhasználó életkora legalább 18
év.
Az Ön feladata aszerint beállítani számítógépét, illetve az oldalon fellelhető cookie
beállítások oldalt, hogy kíván-e cookie-kat fogadni vagy sem. Böngészője beállításai közül
kiválaszthatja azt, hogy cookie-k elfogadása előtt figyelmeztesse Önt, vagy egyszerűen le is
tilthatja a cookie-kat. A webhelyek használatához vagy a rajtuk való navigációhoz nem
feltétlenül szükségesek a cookie-k, bár letiltásuk esetén Ön nem fog hozzáférni a webhely
összes funkciójához. Útmutatásért kattintson böngészője (pl. Internet Explorer, Firefox)
„súgó” gombjára. Ne feledje, ha különböző helyeken különböző számítógépeket használ,
minden egyes böngésző cookie-kezelését be kell állítania.
Mivel a webjelzők a weboldalak részét képezik, ezeket nem lehet „letiltani”, de az általuk
beállított cookie-k letiltásával használhatatlanná tehetőek.
b) Egyéb hasonló technológiák
A Webhelyen más technológiát nem használunk.
c) Kódbeküldésnél megadott személyes adatok
- név: A nyertes azonosítása miatt szükséges a név megadása, hogy a nyereményátadásnál
ez alapján azonosíthassuk a nyertes felhasználót.
- e-mail cím: A nyertes játékos számára a nyerés tényéről valamint a nyeremény átadásának
módjáról, idejéről és helyéről a megadott e-mail címre tájékoztató küldése érdekében.
d) Nyereményátadásnál megadott személyes adatok
- születési dátum: a nyertes nagykorúságának igazolása érdekében
- kódbeküldésnél megadott adatok ellenőrzése érdekében azok szóbeli megadására a
nyereményátadásnál is szükség lehet
10.3. Az adatkezelések jogalapja
Az adatkezelések, adatfeldolgozások, illetve adattovábbítások jogalapja az érintett személyek
(Játékosok) Szabályzat útján történő, megfelelő előzetes tájékoztatáson alapuló, önkéntes, kifejezett
hozzájárulása. Az adatkezelések, illetve az adatfeldolgozások a Játékos önkéntes adatszolgáltatásán,
illetve hozzájárulásával történő adatfelvételeken alapulnak, továbbá az adatok továbbítása is a Játékos
önkéntes, kifejezett hozzájárulása alapján történik. A Játékos által a Szervező, illetve a Közreműködő
rendelkezésére bocsátott adatok valóságát a Szervező, illetve a Közreműködő nem vizsgálja, azok
valóságáért a Játékos felelős.
10.4. Az adatkezelések célja és időtartama
Nyereményjátékkal összefüggő célú adatkezelés és adattovábbítás:
(1)
A Nyereményjáték keretében önként megadott, illetve hozzájárulással felvett egyéb személyes adatok vonatkozásában az adatkezelés célja a Nyereményjáték lebonyolítása és promóciója; tehát
a Játékosok megadott adatainak a nyertesek kiválasztása, illetve a nyertesekkel történő kapcsolattartás, illetve a Nyeremények átadása és igénybevétele céljából történő felhasználása.
(„Nyereményjátékkal összefüggő célú adatkezelés”).
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(2)
A Nyereményjátékkal összefüggő célú adatkezelés időtartama – a Játékos adatkezeléshez történő hozzájárulásának visszavonása miatti megszüntetéstől eltekintve – a Nyereményjáték időtartamához igazodik azzal, hogy amennyiben a Játékos a Nyereményjáték során bármely Nyereményt
megnyeri, úgy e Játékos önként megadott, illetve hozzájárulásával felvett személyes adatait a
Szervező a Nyeremény megnyerésétől, illetve ha a Nyeremény átvételre került, úgy annak átadásáig
tárolja.
(3)
A Nyereményjátékkal összefüggő célú adatkezelés keretében a Szervező, mint adatkezelő és
a Közreműködő, mint adatfeldolgozó a Szervező, mint adatkezelő megbízásából a nyertes Játékos
adatait a Nyereményátadás lebonyolítása, az ezzel kapcsolatos kapcsolatfelvétel, azonosítás,
egyeztetések és kapcsolattartás, illetve a Nyereménnyel kapcsolatos szolgáltatásnyújtás céljára továbbíthatja.
Az adatkezelő a Játékosok által megadott adatokat a nyereményjátékkal összefüggő célokon
kívül másra nem használja.
10.6. A Játékos hozzájárulása
A Játékos a Regisztráció során a jelölőnégyzet bejelöléssel a jelen Szabályzat, különösen annak 10.
pontja (adatkezelési tájékoztató) útján biztosított - egyértelmű és részletes, előzetes tájékoztatáson
alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja az általa megadott, illetve hozzájárulásával felvett
személyes adatainak a Partner általi:
- a Szabályzatban foglalt feltételek mellett történő, a Nyereményjátékkal összefüggő célú
kezeléséhez;
- illetve a Nyereményjátékkal összefüggő célú adatkezelés keretében adatainak a
Nyereményátadás lebonyolításához, az ezzel kapcsolatos kapcsolatfelvételhez,
azonosításhoz, egyeztetésekhez és kapcsolattartáshoz (illetve a Nyereménnyel kapcsolatos
szolgáltatásnyújtás céljára történő felhasználáshoz)
- valamint ahhoz, hogy átvett adatait a megjelölt célok érdekében, az azok megvalósulásához
szükséges időtartamig és mértékben az átvevő kezelje.
A Játékos hozzájárulása egyértelmű és kifejezett, önkéntes hozzájárulásnak minősül, mely ugyanakkor bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható.
A Szervező a Játékos által megadott, illetve hozzájárulásával felvett személyes adatokat nem
használja fel a Játékos hozzájárulásában foglaltaktól eltérő célra, és azokat nem teszi harmadik
személy számára hozzáférhetővé, kivéve azt az esetet, ha az ilyen hozzáférhetővé tétel, illetve adattovábbítás jogszabály, hatóság vagy bíróság rendelkezése folytán kötelező.
Az adatkezelés céljának és/vagy időtartamának megszűnését, illetve az adatkezelés egyéb okból történő megszüntetését követően az adtakezelő, az adatfeldolgozó valamint minden egyéb bevont és fent
megjelölt partner a Játékos adatait törli.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe,
amelyről a jelen Szabályzat módosításával tájékoztatja a Játékosat.
Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó a nyereményjáték lebonyolítása érdekében további közreműködőket is igénybe vesz, akik hozzáférhetnek a Játékosok személyes adataihoz:
- A nyertesekkel történő kapcsolattartás kapcsán (felhasználói e-mailek megválaszolása):
9

-

Human Telex Kft. (székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 74-76.; cégjegyzékszám: Cg. 01 09
064170)
A weboldal fejlesztése, üzemeltetése kapcsán: Agócs Bence E.V. (székhely: 2310,
Szigetszentmiklós, Csépi út 15/a)
A weboldal tárhelyének biztosítása kapcsán: nethely.hu – C-Host Kft (székhely: 1115
Budapest, Halmi u. 29.; cégjegyzékszám: 01-09-961790)

10.7. A Játékos adatkezeléssel kapcsolatos jogai
A Szervező, mint adatkezelő a Játékos kérelmére a GDPR-ban foglaltaknak megfelelően
(1)
legfeljebb a kérelem benyújtásától számított legfeljebb huszonöt (25) napon belül, közérthető
formában, erre irányuló kérés esetén írásbeli tájékoztatást ad a Játékos számára az általa kezelt, illetve
feldolgozott személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelések céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezelésekkel összefüggő tevékenységéről, az
adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá
– a Játékos személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről
(vagy a kérelem megtagadása esetén írásban közli a Játékossal, hogy a felvilágosítás megtagadására
a GDPR mely rendelkezése alapján került sor, és egyidejűleg tájékoztatást ad a bírósági jogorvoslat,
valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulás lehetőségéről); továbbá
(2)
ugyancsak legfeljebb a kérelem benyújtásától számított legfeljebb huszonöt (25) napon belül
a Játékos által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat helyesbíti, törli, illetve zárolja (vagy a
kérelem megtagadása esetén írásban vagy a Játékos hozzájárulásával elektronikus úton közli a
helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait, és egyidejűleg
tájékoztatást ad a bírósági jogorvoslat, valamint a NAIH-hoz fordulás lehetőségéről).
A Játékosnak a jövőre nézve bármikor jogában áll korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen
visszavonni az adatkezelésekhez történő hozzájárulását.
A Játékost ezen kívül a GDPR-ban foglaltaknak megfelelően megilleti a személyes adatainak kezelése elleni tiltakozás joga,
(1)
ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Partnerre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Szervező, adatátvevő (Közreműködő) vagy harmadik személy jogos
érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
(2)
ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
(3)
törvényben meghatározott egyéb esetben.
A tiltakozást a Szervező a kérelem benyújtásától számított legfeljebb tizenöt (15) napon belül
megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a Játékost írásban
tájékoztatja. Megalapozott kérelem esetén a Szervező az adatkezelést megszünteti, és a GDPR
megfelelő rendelkezései szerint jár el. Ha a kérelmet a Szervező megtagadja vagy teljesítését elmulasztja, úgy a Játékos a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított harminc (30)
napon belül a GDPR-ban meghatározott módon bírósághoz fordulhat.
A Játékos a fenti kéréseit, illetve közléseit a Partner felé a info@pmxv.hu e-mail címen, illetve a 1027
Budapest, Kapás u. 6-12. postai címen jelezheti.
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Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését kéri, vagy személyes adatainak kezelése elleni
tiltakozását fejezi ki, úgy tudomásul veszi, hogy az Közreműködő, illetve a Szervező jogosult arra,
hogy a Játékost a Játékban való további részvételből kizárja.
A Játékos a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogainak gyakorlása során a Partnerhez intézett
kérelmének, illetve közlésének elutasítása, illetve az abban foglaltak teljesítésének elmulasztása
esetén – a már fentebb is jelzettek szerint - a NAIH-hoz, illetve a bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.
Bírósági jogérvényesítés keretében a Játékos a jogainak megsértése esetén a Szervező ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, amely az ügyben soron kívül
jár el. A per a Játékos választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt
is megindítható. A perben azt, hogy az adatkezelés jogszerű, az adatkezelő köteles bizonyítani.
A Játékos továbbá
(1)
a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén jogai érvényesítése
érdekében;
(2)
a személyes adatai jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kár megtérítése iránt; továbbá
(3)
személyiségi jogának a személyes adatai jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével történő megsértése miatt, sérelemdíj követelése érdekében
a GDPR-ban foglaltaknak megfelelően bírósághoz fordulhat.
11. Vegyes rendelkezések
11.1. A Szervező a Nyereményjátéknak a Regisztrációval, Kódfeltöltéssel és nyertes értesítéssel
kapcsolatos informatikai hátterét saját körben biztosítja, de azzal kapcsolatos minden nemű adatfeldolgozást a Szervező Partnere, a Pernod Ricard Hungary Kft., mint Közreműködő (adatfeldolgozó)
végzi; ezekkel kapcsolatban kérdések, észrevételek, illetve esetleges panaszok az info@pmxv.hu email címre küldhetők.
11.2. A Szervező a Nyereményjáték lebonyolítása során tekintettel van a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) rendelkezéseire.
11.3. A Nyereményjátékkal kapcsolatos információk és a Szabályzat megtalálható a www.pmxv.hu
internetes oldalon.
11.4. A Szabályzatra a magyar jog az irányadó.
11.5. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Szabályzat rendelkezéseit módosítsa. A módosított Szabályzatot a Szervező a Weboldalon is közzéteszi.
11.6. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Weboldal (online felület) teljesítménye, üzenet- és
adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket
kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és a Közreműködőn kívülálló tényező, mint például
(de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos
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hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Közreműködő az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak.
11.7. A Szervező, illetve a Közreműködő kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt, illetve az azt
működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás esetére. Tehát amennyiben a honlapot, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért
támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes
státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Közreműködő semminemű felelősséget nem vállal.
11.8. A Szervező, illetve a Közreműködő kizárják a felelősségüket a Weboldal rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem, vagy korlátozottan használható,
ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba
okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.
11.9. A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékukból kizárják
azt a Játékost, aki a Nyereményjáték során bizonyítottan a Nyereményjáték internet oldalának
feltörésével, robot vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó
módon kíván előnyhöz jutni.
11.10. A Szervező nem vállal felelősséget a nyertesértesítés (akár e-mailes, akár automatikusan felugró ablak) esetleges hibái, hiányosságai miatt.

Budapest, 2018.09.01.
Csemege AMPM Kft.
Szervező/adatkezelő
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