
 
 

 
 
 
 

JÁTÉKSZABÁLYZAT 

AZ „ADATSÓLYOM DENTAL WORLD 2019” NYEREMÉNYSORSOLÁS HIVATALOS RÉSZVÉTELI- ÉS 

JÁTÉKSZABÁLYZATA, VALAMINT A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE TEKINTETÉBEN ADATKEZELÉSI 

TÁJÉKOZTATÓJA 
 

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE 

1.1 Az „Adatsólyom Dental World 2019” nyereményjáték („Játék”) szervezője a Simplexxy 

Technologies Kft. (székhely: 1126 Budapest, Beck Ö. Fülöp utca 14.; cégjegyzékszám:  

01-09-305237) („Szervező”). 

2. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

2.1 A Játékban azok vehetnek részt („Játékos”), akik  

(i.)  a Dental World 2019 kiállítás ideje alatt az Adatsólyom standján kitöltik a demo kérdőívet,  

(ii.) hozzájárulnak ahhoz, hogy a jövőben hírlevelet és értesítést kapjak az Adatsólyom 

termékekről,  

(iii.) és a kitöltés során megadták a valós kapcsolattartási adataikat (név, e-mail-cím).  

2.2 A Játékban történő részvétel feltétele továbbá a jelen Játékszabályzatban foglaltak teljes körű 

elfogadása és a szükséges személyes adatok, valamint az adatkezelési hozzájárulás megadása. 

2.3 A jelen Játékban történő részvétel önkéntes. 

3. A JÁTÉK MENETE 

3.1 A Játékban a Dental World 2019 kiállítás azon látogatói vehetnek rész, akik felkeresik az 

Adatsólyom standját és ott kitöltik az Adatsólyom DW demo kérdőívet („Kérdőív”). 

3.2 A Kérdőív kitöltői – a 4.1 pontban meghatározott időtartam alatt – a Kérdőív kitöltésével, a 

Játékszabályzat elfogadásával és az adatkezelési hozzájárulás megadásával automatikusan 

bekerülnek a Játékba. 

4. A JÁTÉK IDŐTARTAMA 

4.1 A Játék 2019. október 10. napján 9:00 órakor kezdődik és 2019. október 12-én 17:00 óráig tart. 

4.2 A 4.1 pontban meghatározott időtartam előtt és az azt követően kitöltött Kérdőíveket a 

Szervezőnek nem áll módjában érvényes részvételként elfogadni. 
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5. A NYEREMÉNY 

5.1 A nyeremény 1 (egy) db 50.000 Ft (ötvenezer forint) értékű Hunguest Hotels Ajándékkártya 

(„Ajándékkártya”). 

5.2 A Játékban egy darab Ajándékkártya kerül kisorsolásra. 

6. SORSOLÁS MENETE 

6.1 A sorsolás időpontja: 2019. október 16. 11:00 óra. 

6.2 A Kérdőívet a 2. pontban foglaltaknak megfelelően kitöltő személyek automatikusan részt 

vesznek a sorsoláson. 

6.3 A nyertes kiválasztását gépi sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva az 

alábbi programmal végezzük: https://www.miniwebtool.com/random-picker/. 

6.4 A nyertes mellett 3 (három) tartaléknyertes kerül kisorsolásra. A tartaléknyertes a 6.6 pontban 

foglalt feltételek teljesülése esetén válik jogosulttá a nyereményre. 

6.5 Az e pontban foglaltaknak megfelelően kisorsolt nyertest a sorsolást követően legkésőbb 3 

(három) munkanapon belül a Kérdőív kitöltése során megadott elérhetőségén (e-mail-ben) 

értesítjük és tájékoztatjuk a nyeremény átvételének pontos helyéről és időpontjáról. 

6.6 A tartaléknyertesek a kisorsolásuk sorrendjében válnak jogosulttá, amennyiben a nyertes vagy 

az előttük álló tartaléknyertes kisorsolása bármely okból érvénytelen, vagy a nyertes vagy az 

előttük álló tartaléknyertes a Játékból egyéb okból kizárásra kerül, vagy a nyereményt a 

megadott időn belül nem veszi át. 

6.7 A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Játék során bármikor ellenőrizze, hogy a Játékos 

a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeknek megfelel-e. 

7. NYEREMÉNY ÁTVÉTELE 

7.1 A nyeremény átvételekor a nyertesnek vagy a nyertes nevében eljáró személynek igazolnia kell, 

hogy valóban ő a nyertes és megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkezik a nyeremény 

átvételére. A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható. 

7.2 Amennyiben a nyeremény átvételére jelentkező személy nem tudja a Szervezőnek hitelt 

érdemlően bizonyítani, hogy a Kérdőív kitöltése során megadott adatok ténylegesen az általa 

képviselt személyhez vagy szervezethez tartoznak, illetve nem tudja hitelt érdemlően igazolni a 

képviseleti jogosultságát, akkor a nyeremény átvételére nem jogosult.  

8. ADÓZÁS 

8.1 Magánszemély nyertes esetén a Nyereményhez kapcsolódó esetleges adó- és járulék fizetési 

kötelezettséget a Szervező viseli. 

8.2 A Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzata kiegyenlítésén kívül további 

kötelezettség nem terheli. 
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9. ADATKEZELÉS 

9.1 A Játék során a személyes adatok kezelése tekintetében Szervező adatkezelőként jár el. Az 

adatkezelő elérhetőségét az 1.1 pont tartalmazza. 

9.2 A Szervező a játékban résztvevő kérdőívek feldolgozásához adatfeldolgozót vesz igénybe (az 

adatfeldolgozás helye: Egyesült Államok; szektor: IT/Információtechnológia). 

9.3 Az adatkezelés körülményei célonkénti bontásban az alábbiak:  

9.3.1 Részvétel a nyereményjátékban 

(a) Jelen célból a Szervező a személyes adatokat a Játékos hozzájárulása alapján kezeli az 

Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján. 

(b) A nyereményjátékban való részvétel céljából a Szervező a következő személyes 

adatokat kezeli: cégnév, név és e-mail-cím. 

(c) Az adatkezelés e célból a nyereményjáték lezárultát (a nyeremény átadását) követő 15 

napig tart, ezt követően a személyes adatok törlésre kerülnek. 

9.3.2 Képfelvétel készítése a nyeremény átadása alkalmával, és annak nyilvánosságra 

hozatala marketing célból 

(a) Jelen célból a Szervező a személyes adatokat a Játékos hozzájárulása alapján kezeli az 

Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján. 

(b) Képfelvétel készítése és nyilvánosságra hozatala céljából a Szervező a következő 

személyes adatot kezeli: név, fényképfelvétel a Játékosról. 

(c) Az adatkezelés e célból a nyereményjáték lezárultát (a nyeremény átadását) követő 5 

évig tart, ezt követően a személyes adatok törlésre kerülnek. 

9.4 A Játékban való részvétel feltétele, hogy az Adatsólyom termékekkel kapcsolatos hírlevelek, 

értesítések küldéséhez a Játékos hozzájáruljon. A hírlevelek küldésére a Simplexxy általános 

adatkezelési tájékoztatója vonatkozik, amely a www.adatsolyom.hu honlapon elérhető, illetve 

a hírlevelek kezelésére vonatkozó kivonata a Kérdőív felületéről is megtekinthető. Ha a játékban 

résztvevő személy élni kíván valamely, adatkezeléssel kapcsolatos jogával, azt az 

info@adatsolyom.hu e-mail-címre eljuttatott e-maillel teheti meg. 

9.5 A Játékos jogosult  

9.5.1 hozzáférést kérni a kezelt adataihoz, ha tudni akarja, hogy a Szervező végzi-e adatainak 

kezelését, valamint, amennyiben igen, mely személyes adatait kezeli;  

9.5.2 helyesbítést kérni, ha az adatok hiányosan vagy rosszul kerültek rögzítése; 

9.5.3 az adatok törlését kérni, többek között, ha az adatkezelés jogellenesen történik vagy ha 

már nincs szükség az adatok kezelésére; 

9.5.4 az adatkezeléshez adott hozzájárulást bármikor, bármilyen korlátozás vagy indokolás 

nélkül díjmentesen visszavonni a Szervezőnek címzett, az info@adatsolyom.hu e-mail-

címre küldött e-mail útján.  

9.6 A játékosok személyes adatait a Szervező további harmadik személyeknek nem adja tovább. 

mailto:info@adatsolyom.hu
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9.7 A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevő játékosok személyes adatait a hatályos 

jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel, az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak és az Általános 

Adatvédelmi Rendeletnek (GDPR) megfelelően kezeli. 

9.8 Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszok benyújtása 

9.8.1 A játékos a panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 

fordulhat (postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 

22/c, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, 

URL: http://naih.hu). A NAIH elvárt gyakorlata alapján, ha a Játékosnak panasza van az 

adatkezeléssel kapcsolatban, akkor azt először a Szervezővel próbálja meg rendezni. A 

Simplexxy Technologies Kft. elérhetősége: e-mail: info@adatsolyom.hu vagy 1126 

Budapest, Beck Ö. Fülöp utca 14. 

9.8.2 A Játékos a jogainak megsértése esetén a Szervezővel szemben bírósághoz is fordulhat. 

A Játékos a bírósági eljárásban jogosult a lakóhelye szerinti törvényszék eljárását 

kezdeményezni. A megfelelő illetékességű törvényszék ezen a linken található meg: 

http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso. 

10. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

10.1 A Szervező a nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét 

jogszabályi keretek között a nyeremény kibocsátójával, illetve forgalmazójával szemben 

érvényesítheti. A nyeremény felhasználási lehetőségeiről és feltételeiről a nyertes az 

Ajándékkártya kibocsátójának honlapján, illetve az általa közzétett szabályzatban tájékozódhat. 

10.2 Amennyiben a nyertes a nyereményét határidőben nem veszi át, azt a továbbiakban a 

Szervezőtől nem követelheti. 

10.3 A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben a Játékkal bármilyen módon 

összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja 

felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból. 

10.4 A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához 

szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi. 

10.5 A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a 

Játékot – akár annak időtartama alatt is – egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy 

megszüntesse. 

10.6 A Játékos a Játékban történő részvétellel megerősíti, hogy a jelen játékszabályzatban foglaltakat 

maradéktalanul ismeri és magára nézve kötelezőként elfogadja. 

 

Budapest, 2019. október 10. 

 

SIMPLEXXY TECHNOLOGIES KFT. 

Szervező/Adatkezelő 

http://naih.hu/
https://www.hunguesthotels.hu/
https://www.hunguesthotels.hu/media/File/AjandekKartya/Ajandekkatya%20Uzleti%20Feltetelek%20HU%202014.pdf
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