
Játékszabályzat és adatkezelési tájékoztató „Szijjártó Előd Borászat januári Facebook 
promóciós játék”

Játékszabályzat

Szijjártó Előd Borászat januári Facebook promóciós játék”

1. Szervező és lebonyolító

1./ A promóciós játék szervezője a Dobogóhegyi Kft. (székhelye: 5553 Kondoros, Zrínyi 

Miklós u 23; cégjegyzékszám: 04 09 013389) a továbbiakban: „Szervező”.

2./ A „Szijjártó Előd Borászat januári Facebook promóciós játék”” a továbbiakban: Játék 

lebonyolítója a Szervező megbízásából Szijjártó Előd Borászat (2091 Etyek, Öreghegy 

hresz. 2004.,) a továbbiakban: „Lebonyolító”.

2. Résztvevők (Játékosok)

1./ A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakóhellyel, saját Faceboook 

profillal rendelkező, 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy, akivel 

szemben nem áll fenn a Játékból való kizárás jelen Játékszabályzatban meghatározott 
bármely feltétele és a Játék ideje alatt a    https://www.facebook.com/szijjartoelod/ Facebook 

oldalon a Játékra való felhívást tartalmazó poszt alatt, komment formájában a posztban 

foglaltaknak megfelelően releváns, a feltett kérdés alapján értékelhető választ ad.

2./ Nem jogosult a Játékban részt venni, illetve a Szervező a Játékból kizárhatja azon – 

egyéb részvételi feltételeknek egyebekben megfelelő személyt –, aki

a) a Szervező vagy Lebonyolító tulajdonosa, tagja, vezető tisztségviselője, munkavállalója, 

vagy ezen személyek Ptk. 8:1 §-ában megjelölt hozzátartozója és közeli hozzátartozója;

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fhungariapezsgo%2F%3Ffbclid%3DIwAR0_AN6vKNFKpzwZr1JzX30PDE28mhpqS6kPGnWXfPbUosDXEmk4OAf-G8w&h=AT2RejpSD3tPdBsJq-J70xB6DH-w-ct2GvXzTby6Bnlp5-P-_5F0w_R7O0InH41uSYZ2t2XHNl8jvrCPkkeubZgnZDnxPfnk5LkPhW51vwCBUJx4IRnbpaC_kKXM8nh_SK8


b) aki bizonyíthatóan csalárd módon, jogszerűtlen vagy etikátlan módon vesz részt a 

Játékban (pl. az a Játékos, aki a Játékra való jelentkezéskor nem a valós adataival, vagy más

személy Facebook profiljával vesz részt a Játékban).

3./ Amennyiben a Résztvevő nem felel meg a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeknek,

úgy a Szervező a Résztvevőt a Játékból kizárja. A Játékból való kizárásról a kizárt 

jelentkezőt nem értesítjük.

4./ A Játékos a Játékban való részvételével magára nézve kötelezőnek ismeri el a 

Játékszabályzatot.

3. Játék lényege, menete

1./ A Játék a https://www.facebook.com/szijjartoelod Facebook oldalon meghirdetett 

felhívással indul. A Játékot hirdető poszt szövegében feltett kérdésre várjuk a releváns, a 

feltett kérdés alapján értékelhető válasznak komment formájában történő megküldését.

Külön felhívjuk a Játékosok figyelmét, hogy a válasz beküldésekor a Játék Szervezője nem 

kéri, hogy a Játékot hirdető poszt alatt a Játékos „tageléssel” pontosan, beazonosítható 

módon megnevezze azt a valakit, akivel a Játékposztban kiírtak szerint a bort elfogyasztaná.

Az a Játékos tehát, aki betagel harmadik személyt, azért csak és kizárólag a Játékos felel, 

hogy rendelkezik ezen természetes személy(ek) előzetes hozzájárulásával. Az ezzel 

kapcsolatos felelősséget, mind a Szervező, mind Lebonyolító kizárja.

2./ Szervező tájékoztatja a résztvevő Játékosokat, hogy egy Játékos a Játék ideje alatt, csak 

egy alkalommal jogosult nyerni, továbbá, hogy a Játékos több alkalommal elküldött 

kommentje a Játékos nyerési esélyét nem növeli.

4. A játék időtartama

https://www.facebook.com/szijjartoelod


1./ 2021.01.21. 18:00 órától - 2021.01. 28. 10:00 óráig.

5. Nyeremény

1./ A Játékszabályzatnak megfelelően, a résztvevő Játékosok között összesen 1 nyertest 

sorsolunk.

Nyeremény:  

Mindösszesen 1 db nyertes által választott bor Szijjártó Előd Borászat kínálatából

2./ Szervező a jelen pontban megjelölt nyereményen kívül más nyereményt nem sorsol/nem

ad, illetve más többletszolgáltatást nem nyújt.

6. Nyertes kiválasztása és sorsolása

A Játékra való felhívást tartalmazó, 2021. január 19-én publikált Játékot hirdető poszt alatt, 

a Szijjártó Előd Borászat oldalán (https://www.facebook.com/szijjartoelod) komment 

formájában a posztban foglaltaknak megfelelően releváns, a feltett kérdés alapján 

értékelhető választ beküldők között egy a „véletlenszám generátor” elve alapján működő 

számítógépes program segítségével történik a sorsolás.

Sorsolás időpontja: 2021. 01. 29. 11:00 óra

A sorsolás helyszíne: 2091 Etyek, Öreghegy hrsz 2004.

A sorsolás nem nyilvános.



7. Nyertes, Pótnyertes, értesítés

1./ A Nyertes nevét a Játékot meghirdető poszt alatt, kommentben tesszük közzé. A nyertes 

neve közzétételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül köteles 

Facebook üzenetben felvenni a kapcsolatot Szervezővel/Lebonyolítóval a nyeremény 

átadásáról történő egyeztetés lebonyolítása érdekében.

2./ Amennyiben a Nyertes a 7.1. pontban meghatározott határidőben nem jelentkezik a 

nyeremény átvételére vagy a Szervezővel/Lebonyolítóval történt egyeztetést követően a 

nyereményt nem veszi át, úgy ezen Nyertes a kisorsolt nyeremény átvételére való 

jogosultságát végleg elveszíti.

3./ Pótnyertes sorsolására nem kerül sor.

8. Adófizetés és egyéb költségek

1./ A nyereményt a Szervező biztosítja a Nyertesnek. A nyeremény után esetlegesen 

felmerülő jelen Játékkal kapcsolatos adók-és közterhek a Szervezőt terhelik és azt a 

Szervező fizeti meg. A nyertest postaköltség vagy futárszolgáltatás költsége nem terheli, de 

egyéb az átvétellel felmerülő további költség már a nyertest terheli (pl. utazási költség 

személyes átvétel esetén stb.).

9. Nyeremény átvétele

1./ A nyereményt a Szervező küldi meg a Nyertes részére, a Szervező döntése szerint postai 

úton vagy futárszolgálat útján.

10. Adatvédelem



1./ A Játékos a Játékban való részvételével tudomásul veszi, és elfogadja a jelen 

Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt, továbbá a jelen Játékszabályzatban, illetve 

annak elválaszthatatlan mellékletét képező Adatkezelési tájékoztatóban foglalt jogai 

ismeretében, tájékozottan és önkéntesen,

- kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a játékban az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak 

szerint a személyes adatait a Szervező kezelje,

- kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét a Szervező a 

@szijjartoelodboraszat oldalon nyilvánosságra hozza, továbbá

- tudomásul veszi, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban a hozzájárulás 

visszavonása nem érinti a személyes adatainak, visszavonás előtti adatkezelés 

jogszerűségét.

2./ A Játékosok által a Szervező részére átadott személyes adatok kezelésével kapcsolatos 

részletes tájékoztatót a jelen Játékszabályzat elválaszthatatlan mellékletét képező 

Adatkezelési tájékoztató tartalmazza. Felhívjuk a Játékosok figyelmét e dokumentum 

elolvasására is, a személyes adatkezelés jogszerűségének biztosítása, a Játékos által 

személyes adatainak kezeléséhez szükséges tájékozottságon alapuló hozzájárulás biztosítása

érdekében.

3./ Felhívjuk a Játokosok figyelmét, hogy amennyiben a Játékos az adatai kezeléséhez nem 

járul hozzá, úgy a Játékban nem tud részt venni.

11. Egyéb

1./ Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékból kizárja azt a Játékost, továbbá jogi 

felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást 

kezdeményezzen) azzal a Játékossal szemben, aki a Játék menetének befolyásolásával, 

közösségi oldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Játék során 



előnyhöz jutni, vagy ennek gyanúja merül fel, mint például más Játékos adataival visszaél 

vagy hamis, nem valós Facebook profillal vesz részt a játékban.

2./ Szervező/Lebonyolító fenntartják maguknak a jogot arra, hogy amennyiben, valamely 

Játékos a Játékra való felhívást tartalmazó poszt alatti komment box-ban olyan képet, 

szöveget vagy egyéb tartalmat tesz közzé, amely jogszabályba ütközik, ízléstelen és/vagy a 

közerkölcsöt, továbbá a Szervező vagy a Lebonyolító jóhírnevét sérti, vagy bármely egyéb 

okból úgy ítéli meg a Szervező, hogy az a Játékszabályzatban foglaltaknak nem felel meg, 

úgy Szervező jogosult a Játékost a Játékból kizárni és a Játékos kommentjét indokolás 

nélkül törölni. A Játékban közzétett hozzászólásokért, azok tartalmáért, csak és kizárólag az 

a Játékos felel, aki azt közzétette, így különösen amennyiben a hozzászólás a 

Játékos/harmadik személy bármilyen személyes adatát, adatát vagy egyéb információját 

tartalmazná, úgy az ebből eredő felelősséget Szervező/Lebonyolító kizárja és a 

Szervezővel/Lebonyolítóval szemben a Játékos igénnyel nem léphet fel illetve, ha harmadik

személy bármilyen igényérvényesítéssel élne a Szervezővel/Lebonyolítóval szemben, úgy a

kommentet közzé tevő Játékos a Szervezőt/Lebonyolítót teljeskörűen mentesíteni köteles a 

harmadik személy igénye alól.

3./ A nyeremény minőségi hibájáért, a nyeremény átadása során a posta vagy futárszolgálat 

hibájáért a Szervező/Lebonyolító nem vállal felelősséget.

4./ A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt

maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt 

követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a 

felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost 

terheli.

5./ A Szervező, Lebonyolító nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a 

Szervező weboldala vagy Facebook oldala technikai okokból időszakosan nem érhető(ek) 

el. Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, 

teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló 

technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a 

Szervezőn/Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati 

hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat 



fenntartása. A Szervező/Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű 

felelősségét kizárja.

6./ A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Játékszabályzatot és a hozzá kapcsolódó 

Adatkezelési tájékoztatót indokolás nélkül bármikor megváltoztassa, így különösen, hogy a 

Játékot bármely időpontban leállítsa, módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse.

7./ A Játékban történő részvétellel kapcsolatban a Szervező és Lebonyolító minden 

felelősségét kizárja.

8./ Tájékoztatjuk a Játékosokat, hogy a Játékra és ez alapján a jelen Játékszabályzatra is a 

magyar jog az irányadó.

9./ Tájékoztatjuk a Játékosokat, hogy a Facebook használatával kapcsolatban az Facebook 

szabályzatai irányadók, ugyanakkor tájékoztatjuk a Játékosokat arról is, hogy a jelen 

Játékot, azaz promóciót a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem végzi, és a 

promóció nem kapcsolódik az Instagramhoz, vagy a Facebook vállalatcsoport bármely 

tagjához.

Budapest, 2021.01.18.

Dobogóhegyi Kft., Szervező

Melléklet:  

- 1. sz. melléklet: Adatkezelési tájékoztató

1. sz. melléklet: Adatkezelési tájékoztató



Adatkezelési tájékoztató

„Szijjártó Előd Borászat januári Facebook promóciós játék”

(Játék ideje: 2021.01.21. 18:00 órától - 2021.01.28. 10:00 óráig.)

Adatkezelési tájékoztató

Jelen Adatkezelési tájékoztató a Dobogóhegyi Kft. (székhelye: 5553 Kondoros, Zrínyi 
Miklós u. 23., cégjegyzékszám: 04 09 013389), mint szervező által megrendezésre kerülő 
„Szijjártó Előd Borászat januári Facebook promóciós játék” elnevezésű játékhoz (a 
továbbiakban „Játék”) kapcsolódó adatkezelési célokról, az adatkezelés jogalapjáról, 
időtartamáról, címzettekről, az adatkezeléssel kapcsolatban a Játékban résztvevők jogairól, 
jogorvoslati lehetőségekről tartalmaz tájékoztatást.

Jelen Adatkezelési tájékoztató a „Szijjártó Előd Borászat januári Facebook promóciós 

játék” játékszabályzat (a továbbiakban: Játékszabályzat) elválaszthatatlan részét, azaz 

mellékletét képezi. A jelen Adatkezelési tájékoztatóban külön nem definiált fogalmak a 

Játékszabályzatban már definiált jelentéssel bírnak.

A Játékos a Játékban történő részvételével elismeri, hogy a Játékszabályzat, illetve 

jelen Adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit megismerte és azokat elfogadta, így a 

Játékban történő részvétellel egyben tájékozott, önkéntes és kifejezett hozzájárulását 

adja a jelen Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célok szerinti személyes 

adatainak kezeléséhez.

Adatkezelő felhívja a Játékos figyelmét, hogy a Játékos az adatkezeléshez adott 

hozzájárulását bármikor - a vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint - ingyenesen, 

korlátozásmentesen, indokolás nélkül visszavonhatja, azonban ez nem érinti a visszavonás 

időpontjáig vele kapcsolatban kezelt személyes adatok adatkezelésének jogszerűségét.

1. Adatkezelő és adatfeldolgozó kiléte, elérhetőségei



Adatkezelő:  

Cégnév: Dobogóhegyi Kft.

Székhely: 5553 Kondoros, Zrínyi Miklós u. 23.

E-mail: envagyok@szijjartoelod.hu

A Játék lebonyolításához az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:

Adatfeldolgozó:  

Cégnév: Dobogóhegyi Kft.

Székhely: 5553 Kondoros, Zrínyi Miklós u 23





4. Adattovábbítás, a továbbítás címzettje

A személyes adatok a Játékos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy 

részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket. Az

Adatkezelő jogszabályi kötelezettség (adómegállapítás és adófizetés) érdekében a 

Nyertesek adatait az illetékes NAV részére továbbíthatja.

Jogi vita vagy csalárd magatartás esetén az érintett Játékos adatai az Adatkezelővel 

együttműködő jogi képviselők, illetve tanácsadókhoz kerülnek továbbításra.

A nyeremény kézbesítése okán az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy az Adatkezelő 

a döntése szerint a Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.) vagy 

futárszolgálat részére továbbíthatja a nyertes érintett személyes adatait abból a célból, hogy 

a nyereményeket eljuttassa a nyertesek részére.

5. Játékosok adatkezeléssel kapcsolatos jogai, jogorvoslat

Játékosok adatkezeléssel kapcsolatos jogai



A Játékos a jelen Adatkezelési tájékoztató alapján kezelt személyes adatainak 

adatkezeléssel kapcsolatos jogait az Adatkezelőnek e-mail útján az 

envagyok@szijjartoelod.hu e-mail címre küldött kérelemmel gyakorolhatja.

A Játékos a Játékkal kapcsolatban Adatkezelő által kezelt személyes adataival kapcsolatban 

a GDPR alapján 15-21. cikk alapján megilleti a Játékosról kezelt személyes adatokkal 

kapcsolatos hozzáférés joga, azaz jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon 

arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben a 

Játékos személyes adatainak kezelése folyamatban van, akkor jogosult arra, hogy 

tájékoztatást kapjon a vele kapcsolatos adatkezelésről, ide értve a vele kapcsolatban kezelt 

személyes adatok kategóriáit is.

A Játékos jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 

helyesbítse, illetve az Adatfeldolgozó által helyesbíttesse a rá vonatkozó pontatlan 

személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a Játékos jogosult arra, hogy 

kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – 

kiegészítését.

A Játékos jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje 

a rá vonatkozó személyes adatokat. Ebben az esetben a Adatkezelő köteles arra, hogy az 

érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, feltéve, 

hogy a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték 

vagy más módon kezelték. A Játékosra vonatkozó személyes adat törlését végre kell hajtani 

akkor is, ha a Játékos tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs a Adatkezelő vagy harmadik 

személy részéről fennálló, elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre. A személyes 

adatokat a Adatkezelő köteles törölni akkor is, ha a személyes adatokat jogellenesen 

kezelték, vagy a személyes adatokat a Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy magyar 

jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A Játékos jogosult arra, hogy kérésére a Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha vitatja a 

személyes adatok pontosságát, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 

amely lehetővé teszi, hogy a Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát. 

Korlátozni kell az adatkezelést abban az esetben is, amennyiben az adatkezelés jogellenes, 

és a Játékos ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, 



továbbá abban az esetben is, amennyiben az Adatkezelőnek már nincs szüksége a 

személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. Szintén korlátozni kell az 

adatkezelést, ha a Játékos tiltakozott az adatkezelés ellen; ez utóbbi esetben a korlátozás arra

az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Adatkezelő jogos 

indokai elsőbbséget élveznek-e a Játékos jogos indokaival szemben.

A Játékos jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Adatkezelő rendelkezésére bocsátott 

személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban 

megkapja.

A Játékos jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 

személyes adatainak harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése céljából történő kezelése 

ellen.

A Játékos, mint érintett nem várt halála esetére a Játékost az életében megillető jogait a 

halálát követő öt éven belül a Játékos által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve 

közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, a Adatkezelőnél tett 

nyilatkozattal meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. Amennyiben a Játékos élete 

során nem tesz a fentieknek megfelelő jognyilatkozatot, úgy a Polgári Törvénykönyv 

szerinti közeli hozzátartozója annak hiányában is jogosult a helyesbítéshez való jogát, 

illetve az adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozás jogát érvényesíteni, valamint - ha az 

adatkezelés már a Játékos életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja a Játékos 

halálával megszűnt – úgy jogosult közeli hozzátartozója az adatok törléséhez vagy az 

adatkezelés korlátozásához való jogát érvényesíteni a Játékos halálát követő öt éven belül. 

A Játékos jogainak e bekezdés szerinti érvényesítésére az a közeli hozzátartozó jogosult, aki

ezen jogosultságát elsőként gyakorolja.

A Játékos jogait halála esetén a Játékos helyett érvényesítő személy a Játékos halálának 

tényét és idejét halotti anyakönyvi kivonattal vagy bírósági határozattal, valamint saját 

személyazonosságát - és az előző bekezdés szerinti esetben közeli hozzátartozói minőségét -

közokirattal igazolja.



Jogorvoslat

A Játékos az adatkezeléssel kapcsolatos jelen Adatkezelési tájékoztató pontjában foglalt 

jogait írásbeli kérelem útján gyakorolhatja az Adatkezelő részére postai úton a székhely 

címére (5553 Kondoros, Zrínyi Miklós u 23) vagy elektronikusan az 

envagyok@szijjartoelod.hu e-mail címre küldött levélben.

Amennyiben az Adatkezelő az írásbeli tájékoztatási kérelem benyújtásától számított 1 

hónapon napon belül írásban nem adja meg a tájékoztatást a Játékos részére, valamint, ha 

személyes adatok törlésére, korlátozására, helyesbítésére 1 hónapon napon belül nem kerül 

sor, továbbá amennyiben a Szervező a Játékos helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti 

igényét nem teljesíti és 1 hónapon belül írásban nem közli az elutasítás indokait, a Játékos 

jogosult jogorvoslattal élni.

Továbbá amennyiben a Játékos az Adatkezelő kérelem tárgyában meghozott döntésével 

nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – az Info tv. 23. §-a 

alapján bírósághoz fordulhat.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóságnál (a továbbiakban: NAIH) lehet élni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  

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

Postacíme: 1374 Budapest, Pf. 603.

Weboldal címe: http://www.naih.hu,

E-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu  

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.naih.hu%2F%3Ffbclid%3DIwAR2My10e31FbHQjsBCRXXmJQiVsQMcS_0abAM-TiSgC8KRjQ-TPXBmEYUvA&h=AT2RejpSD3tPdBsJq-J70xB6DH-w-ct2GvXzTby6Bnlp5-P-_5F0w_R7O0InH41uSYZ2t2XHNl8jvrCPkkeubZgnZDnxPfnk5LkPhW51vwCBUJx4IRnbpaC_kKXM8nh_SK8


A NAIH panasszal kapcsolatos határozatával szemben a Játékost megilleti a bírósághoz 

fordulás joga.

A Játékos a Adatkezelővel szemben közvetlenül bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint

az Adatkezelő a részére átadott személyes adatokat a személyes adatok kezelésére 

vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott 

előírások megsértésével kezeli. Az ügyben a Játékos választása szerint a lakóhely vagy 

tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék jár el.

6. Felelősség

Adatkezelő és Adatfeldolgozó semmilyen felelősséget nem vállal a feltöltött tartalmakat 

illetően. A Játékban közzétett hozzászólások tartalmáért, csak és kizárólag Játékos felel, így 

amennyiben a hozzászólás a Játékos/harmadik személy bármilyen személyes adatát, adatát 

vagy egyéb információját tartalmazná, úgy az ebből eredő felelősséget 

Adatkezelő/Adatfeldolgozó kizárja, illetve Játékos vagy harmadik személy igénnyel nem 

léphet fel a Adatkezelővel/Adatfeldolgozóval szemben, ha mégis erre sor kerülne, úgy a 

hozzászólást közzé tevő Játékos az Adatkezelőt/Adatfeldolgozót teljeskörűen mentesíteni 

köteles a harmadik személy igénye alól.

A Játékhoz kapcsolódó Játékszabályzat a jelen Adatkezelési tájékoztatóval együtt az 

Adatkezelő Facebook oldalán, a https://www.facebook.com/szijjartoelod oldalon 

megtalálható a Játék időtartama alatt.

Tájékoztatjuk a Játékosokat, mint érintetteket, hogy fenntartjuk a jogot arra, hogy a jelen 

Adatkezelési tájékoztatónkat egyoldalúan módosítsuk, ezért kérjük mindig győződjenek 

meg az Adatkezelési tájékoztatónk aktuális tartalmáról.

Kelt: Budapest, 2021.01.18.

Dobogóhegyi Kft., Adatkezelő


