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Részvételi szabályzat 
 
1. A Játék szervezője és lebonyolítója 
 
A „Deichmann – Adventi NYEREMÉNYJÁTÉK!” elnevezésű nyereményjáték (”Játék”) szervezője a 
Deichmann Cipőkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1134 Budapest, Kassák Lajos 
utca 19-25. 6. emelet) (”Szervező”). 
 
A nyereményjátékot semmilyen formában nem szponzorálja, üzemelteti, működteti, vagy támogatja a 
Facebook. Bármilyen kérdés, észrevétel vagy panasz a nyereményjáték szervezőjéhez érkezik be és 
nem a Facebookhoz. 
 
2. Az egyes Játékban való részvétel feltételei és módja 
 
2.1. A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 18. életévét 
betöltött magyar állampolgár, a 2.10. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes, 
a Facebook vagy Instagram közösségi oldalon jogszerű regisztrációval rendelkező természetes személy 
(”Játékos”) vehet részt, aki a Szervező oldalát kedveli és aki a Szervező által fordulónként közzétett 
Facebook vagy Instagram posztban foglalt kérdésre „komment” formájában megfelelő választ ad a Játék 
3. pontban írt időtartama alatt a Facebook, illetve Instagram közösségi oldalon található „Deichmann 
Cipő” elnevezésű rajongói oldalon (”Rajongói oldal”) elérhető „Adventi NYEREMÉNYJÁTÉK!” 
elnevezésű poszthoz (”Poszt”) a jelen Részvételi szabályzatnak megfelelő hozzászólást, választ tesz 
közzé. 
 
2.2. A Játékban minden Játékos csak egy fordulóban és csak egy kommenttel vehet részt. 
 
2.3. A Facebook/Instagram közösségi oldalon való regisztráció, az oldal használata vonatkozásában, a 
személyes adatok kezelése kapcsán a közösségi oldal üzemeltetőjének szabályai minden Játékosra 
vonatkoznak. 
Aki a Játékban való részvételre és/vagy a közösségi oldalon meghatározott magatartásra vonatkozó 
szabályokat nem tartja be, azt a Szervező a nyereménysorsolásból kizárja. A Szervező jogosult kizárni 
a Játékból továbbá azt a Játékost, aki a Játékban tisztességtelen módon, a Részvételi szabályzatban 
foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni. 
 
2.4 A Szervező kizárólag azokat a válaszokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok általuk 
regisztrált saját Facebook/Instagram profil küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját 
maga által regisztrált Facebook/Instagram profilt vesz igénybe, illetve nem saját e-mail címét adja 
meg, a Játékkal kapcsolatos, Facebook/Instagram profil vagy e-mail fiók használatára vonatkozó 
jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja. 
 
2.5 A válasz beküldésével a 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 kívülálló 
tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a 
hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat 
fenntartása. A Szervező e bekezdésben írtak, illetve az e bekezdésben írtakból fakadó hibák, 
hiányosságok tekintetében mindennemű felelősségét kizárja. 
 
2.6 A válaszokat a Játékszabályzat feltételei teljesítésének az ellenőrzése végett a Szervező 
megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a 
Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. 
 
2.7. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a Játékból azonnali hatállyal kizárja azon 
Játékosokat, akik esetében azt tapasztalja, illetve annak megalapozott gyanúja merül fel, hogy a Játék 
szellemével ellentétesen egy természetes személy neve vagy valamely kitalált fantázianév alatt nem 
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valós Facebook/Instagram profillal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket 
ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a 
sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a 
nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy 
teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó 
többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vagy több, illetve 
hamis Facebook/Instagram profillal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül 
növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító 
résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal 
összefüggésben a Szervezőnek okoztak. 
 
2.8. A nyereménysorsolásban az a Játékos vesz részt, aki 

- a részvételi feltételeknek megfelel; 
- a megválaszolandó kérdésre adekvát választ adott, 
- az udvarias magatartási formákat hozzászólásaiban betartja, és másokat nem sért, rossz színben 

nem tűntet fel. 
 
2.9. A Játék során a válaszok semmilyen formában nem sértheti harmadik személy személyhez 
fűződő, vagy egyéb jogait. 
 
2.10. A Játékból ki vannak zárva a Szervező (Deichmann Cipő Kft.), valamint a Játék szervezésében 
részt vevő egyéb szervezetek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában 
meghatározott közeli hozzátartozói. 
 
3. A játék időtartama 
 

• Az első játék 2020.11.29. napján 10:00 órakor kezdődik és 2020.12.04. napján 12:30 óráig 
tart. 

• A második játék 2020.12.06. napján 10:00 órakor kezdődik és 2020.12.11. napján 12:30 óráig 
tart. 

• A harmadik játék 2020.12.13. napján 10:00 órakor kezdődik és 2020.12.18. napján 12:30 
óráig tart. 

• A negyedik játék 2020.12.20. napján 10:00 órakor kezdődik és 2020.12.23. napján 12:30 óráig 
tart. 

 
4. A Játék menete 
 
4.1. A szervező „Adventi nyereményjáték” néven hirdet játékokat a Facebookon és Instagramon, 
melynek keretében arra kéri a részvevőket, hogy a jelen Részvételi szabályzatban foglaltakkal 
összhangban válaszolják meg kommentben feltett kérdéseket és/vagy küldjenek fényképeket. A 
kommentben válaszoló, az oldalt is követő és a posztot lájkoló játékosok közül 4 héten keresztül, 
minden héten 3-3 db nyertes kerül véletlenszerűen kisorsolásra Facebookon és Instagramon is. A 
nyereményeket futárszolgálattal küldi ki a Szervező, így vehetik át a nyertesek a nyereményeket. 
 
4.2. Az egyes fordulókat indító Poszt minden esetben tartalmazza  

- a megválaszolandó kérdést, teljesítendő feladatot;  
- a Játék fordulójában való részvételre jogosító komment beküldési határidejét; 
- a Játék fordulójában nyerhető nyeremény(eke)t; 
- a fordulóra vonatkozó nyereménysorsolás időpontját. 

 
4.3. A Játékban feltett, személyekre vonatkozó kérdésre elegendő, ha a Játékos a Játékban való 
részvételhez anonim módon (pl. „egy barátnőmmel” vagy „testvéremmel”) jelöli meg kommentben. 
Ha a Játékos saját elhatározásából, a Játékban való részvételi lehetőségtől függetlenül azonosítható 
módon, pl. névvel jelöli meg az ismerősét, akkor a Játékos köteles a kommentben megjelölt ismerőssel 
a jelen szabályzatot megismertetni, és ennek fényében hozzájárulást kérni ahhoz, hogy nevét a 
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Szervező Facebook és Instagram rajongói oldala alatti kommentben oly módon ossza meg, hogy a 
nevéről hivatkozás (link) mutasson az ismerős Facebook/Instagram profiljára. A Játékos a komment 
megosztásával arról is nyilatkozik, hogy az adatkezelési tájékoztatást a megjelölt ismerőse részére 
megadta, ő hozzájárult az adatkezeléshez, és Játékos ezen nyilatkozatát az ismerőse képviseletében 
teszi meg. 
A Játékos csak olyan adatokat oszthat meg ismerőséről válaszában, amely személyiségi jogait nem 
sérti. A Szervező ezzel összefüggésben mindennemű felelősségét kizárja. 
A Játékos csak olyan fényképeket tehet közzé válaszában, amely harmadik fél jogait (különösen 
személyiségi és szerzői) jogait nem sérti. A Szervező által közzétett fényképek, oldalak beillesztése a 
jelen Játék szempontjából nem tekintendő szerzői jogi sérelemnek. 
 
5. Nyereménysorsolás 
 
5.1. A Szervező minden egyes forduló kapcsán a Posztban rögzített időben saját székhelyén, harmadik 
fél által nyújtó szolgáltatás keretében véletlenszerű sorsolás útján nem nyilvános nyereménysorsolást 
tart, amelynek során a nyertes Játékosok Facebook/Instagram nevét állapítja meg: 

− A Szervező az első forduló teljes időtartama alatt (2020.11.29. – 12.04) - 2020. december 4. 
napján 12 óra 30 percig – beérkezett érvényes választ beküldő Játékosok közül 2020. 
december 4-én 13:00-kor a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással összesen 6 
(hat) nyertes Játékost sorsol ki. A nyertes Játékosok az 5.2. pontban feltüntetett nyereményt 
nyerik meg. A sorsolás nem nyilvános. 

− A Szervező a második forduló teljes időtartama alatt (2020.12.06. – 12.11.) - 2020. december 
11. napján 12 óra 30 percig – beérkezett érvényes választ beküldő Játékosok közül 2020. 
december 11-én 13:00-kor a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással összesen 6 
(hat) nyertes Játékost sorsol ki. A nyertes Játékosok az 5.2. pontban feltüntetett nyereményt 
nyerik meg. A sorsolás nem nyilvános. 

− A Szervező a harmadik forduló teljes időtartama alatt (2020.12.13. – 12.18.) - 2020. december 
18. napján 12 óra 30 percig – beérkezett érvényes választ beküldő Játékosok közül 2020. 
december 18-án 13:00-kor a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással összesen 6 
(hat) nyertes Játékost sorsol ki. A nyertes Játékosok az 5.2. pontban feltüntetett nyereményt 
nyerik meg. A sorsolás nem nyilvános. 

− A Szervező a negyedik forduló teljes időtartama alatt (2020.12.20. – 12.23.) - 2020. december 
23. napján 12 óra 30 percig – beérkezett érvényes választ beküldő Játékosok közül 2020. 
december 23-án 13:00-kor a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással összesen 6 
(hat) nyertes Játékost sorsol ki. A nyertes Játékosok az 5.2. pontban feltüntetett nyereményt 
nyerik meg. A sorsolás nem nyilvános. 

 
5.2. A Játék során a Szervező  
az első fordulóban 

6db bornyitó készletet, 
6db pohár szettet, 

a második fordulóban 
6db hátizsákot, 
6db esernyőt, 

a harmadik fordulóban 
6db cipő formájú tésztaválogatást, 

és a negyedik fordulóban 
6db reggeli tároló dobozt, 
6db elviteles kávésbögrét és 
6db tolltartót sorsol ki. 
 

5.3. A Szervező a nyertes Játékosok nevét a Facebook és Instagram Posztban hozzászólásként teszi 
közzé, illetve a sorsolást követően,  
• az első forduló nyerteseit 2020. december 4. napján, 
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• a második forduló nyerteseit 2020. december 11. napján, 
• a harmadik forduló nyerteseit 2020. december 18. napján  
• és a negyedik forduló nyerteseit pedig 2020. december 23. napján,  

legkésőbb 17 óra 00 percig. Az egyes fordulók Posztjai csak a következő forduló Posztjának 
megjelenéséig, illetve a negyedik forduló Posztja a negyedik nyereménysorsolást követő 2 napig 
maradnak elérhetők. 
A Szervező emellett a Facebook és Instagram platformján személyes üzenetben is értesíti a 
nyerteseket. 
 
5.4. A nyertes Játékos bármely további értesítés nélkül a Játékból automatikusan kizárásra kerül, 
ezáltal nem jogosult a nyeremény átvételére, ha: 

- az értesítő levélre legkésőbb 2020. 12.31. 17:00-ig nem válaszol; 
- bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot; 
- bebizonyosodik, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan 

befolyásolni próbálja; 
- a jelen Részvételi szabályzat bármely pontját megsérti. 

  
6. A nyeremények kézbesítése 
 
6.1. A nyeremény átvételének részleteit a Szervező minden nyertessel Facebook és Instagram 
üzenetben egyezteti. A nyereményt a Szervező által küldött futártól vehetik át a nyertes Játékosok 
legkésőbb 2020.12.31-ig. 
 
6.2. Amennyiben a Játékos a nyereménye átvétele érdekében nem működik együtt, és a nyeremény 
átvétele a Játékos érdekkörében felmerülő bármely okból meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem 
vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban, a Játékos a Szervezővel 
szemben semmilyen igényt nem támaszthat. A nyeremény újbóli kiküldésére nincs lehetőség.  
Az adatok hiányosságából/ hibájából (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adatfeltüntetés) a 
nyeremény kézbesítésének elmaradásáért, a nyeremény kézbesítésének késedelméért, valamint a 
kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező nem vállal felelősséget. A Szervező a Játékkal, 
illetve a nyeremény kézbesítésével kapcsolatban levelezést nem folytat. 
 
6.3. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre nem váltható. 
 
6.4. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem 
követelheti, bármely igényt a Szervezővel szemben nem támaszthat. 
 
6.5. A Játék során pótnyertest a Szervező nem hirdet. 
 
6.6. A nyereményhez tartozó közterhek megfizetési kötelezettségét a Szervező viseli, azonban az 
esetlegesen felmerülő egyéb költségek az érintett nyertes Játékost terhelik.  
 
6.7. A Szervező a nyeremény tekintetében szavatosságot nem vállal. A Szervező a nyeremény hibáiért 
kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel 
tiltják. 
 
7. Vegyes rendelkezések 
 
7.1. A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a 
cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő 
hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes Játékos részére 
elektronikus úton elküldött értesítésnek Szervezőnek fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból 
történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik 
személy által elszenvedett károk tekintetében. 
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7.2. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírása, téves vagy nem valós adat 
feltüntetése stb.), és ebből eredően a Nyeremények átadásának elmaradásáért vagy késedelméért a 
Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. 
 
7.3. A Szervező kizárja a felelősségét minden, a közösségi oldalakat, illetve az azt működtető szervert 
ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát 
amennyiben a közösségi oldalt, 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 semminemű felelősséget nem vállal. 
 
7.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen 
(számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek, Facebook profilok létrehozását, illetve 
a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek 
megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból. 
 
7.5. Amennyiben a Játékos adatfeltöltés vagy a Játék közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a 
kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok 
elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. 
 
7.6. Szervező kizárja a felelősségét a Rajongói oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, 
amely időtartam alatt a honlap nem, vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul 
megtesz minden tőle telhető intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve 
megszüntesse. 
 
7.7. A Szervező nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Játék 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 sérülésekért, illetőleg szándékosan okozott, a Játékosoknál felmerülő károkért való 
felelősséget. 
 
7.8. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot vagy a Játékot indokolt esetben bármikor, 
előzetes értesítés nélkül, azonnali hatállyal megváltoztassa, kiegészítse, módosítsa vagy törölje. Az 
erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot 
biztosítva közzéteszi. 
 
7.9. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a vonatkozó, hatályos 
jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
7.10. A Szervező a nyereményjátékkal, és annak szabályaival kapcsolatosan levelezést nem folytat. 
 



Adatkezelési tájékoztató 

 

Az „Adventi nyereményjáték” (a továbbiakban: „Nyereményjáték”) adatkezelője a Szervező. 

A Szervező tiszteletben tartja a Nyereményjátékban résztvevők személyhez fűződő jogait. A Szervező 
csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a Résztvevő önkéntesen ad meg, az adatok megadása 
tehát önkéntes. 

A Szervező kizárólag a Nyereményjáték lebonyolításával kapcsolatos adatokat gyűjti és kezeli. A 
Nyereményjáték kapcsán közvetlenül a Résztvevők által megadott adatokat a Szervező kizárólag arra 
használja fel, hogy azokat felhasználva elvégezze a sorsolást és értesítse a nyertest, ezen adatok – a 
jogszabályi előírásoknak való megfelelőségen kívül – a Szervező semmilyen más célból nem használja 
fel, azokról sem a Nyereményjáték alatt, sem a nyereménysorsolást követően nem állít össze 
semmilyen nyilvántartást. 

 

1. Adatkezelő neve, elérhetőségei 

Cégnév: Deichmann Cipőkereskedelmi Kft. (a továbbiakban: „Szervező”)  

Levelezési cím: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 19-25. 

E-mail cím: adatvedelem@deichmann.com 

Telefonszám: 06-80-840-840 

 

2. A Nyereményjáték lebonyolítása kapcsán végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, 
célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama 

A közösségi oldalon (a Facebook és az Instagram felelős üzemeltető adatkezelője: Facebook Ireland 
Ltd. /4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 , Írország/) regisztrált és a Szervező 
közösségi oldalát kedvelő Résztvevő a poszt kedvelésével és a Részvételi szabályzat szerinti komment 
elküldésével elfogadja a Részvételi szabályzatot, nyilatkozik az Adatkezelési tájékoztató 
megismeréséről és elfogadásáról, különös tekintettel a következőkben felsorolt egyes adatkezelési 
folyamatokra. 

2.1. Részvételi jogosultság a Nyereményjátékban 

Az adatkezelés jogszabályi 
háttere: 

Az adatkezelés hátterét 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, az Európai Parlament 
és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) rendelete (a 
továbbiakban: „Rendelet”) és az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(a továbbiakban: „Infotv.”) előírásai jelentik. 

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) 
pontjával összhangban az Ön hozzájárulása. 



Az adatkezelés célja: Az adat kezelésének célja a Nyereményjátékban részt venni 
szándékozók részvételi szándékának regisztrálása és a Résztvevő 
által kiválasztott Nyereményjáték forduló azonosítása. 
A hozzájárulás egyértelműsége érdekében a Szervező több lépés 
aktív megtételét kéri megtenni a Résztvevőktől. 

A kezelt adatok köre: A Résztvevő Nyereményjátékban való részvétel igazolásának 
céljából a Résztvevő, a közösségi oldalon használt nevével 
kedveli a kedveli a Szervező közösségi oldalát és a kiválasztott 
Nyereményjáték-forduló posztját. 

Az adatkezelés időtartama: A Nyereményjátékban való utolsó nyereménysorolást követő 1 
hónapig. 

 

2.2. A Résztvevő válaszának megküldése a Nyereményjáték kérdéseire 

Az adatkezelés jogszabályi 
háttere: 

Az adatkezelés hátterét a Rendelet és az Infotv. előírásai jelentik. 

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) 
pontjával összhangban az Ön hozzájárulása. 

Az adatkezelés célja: Az adat kezelésének célja a Nyereményjátékban résztvevő 
Résztvevők válaszainak, így tényleges részvételének rögzítése. 

A kezelt adatok köre: A Résztvevő a közösségi oldalon használt nevével a 
Nyereményjátékban való részvétel igazolásának céljából választ 
küld a posztban feltett kérdésre. 
Amennyiben a válasz fényképet tartalmaz, a Résztvevő köteles a 
Részvételi szabályzatban és a közösségi oldal szabályzataiban írt 
rendelkezések betartására. 
Amennyiben a válasz harmadik személy nevét vagy közösségi 
oldalon használt nevét tartalmazza, a Résztvevő köteles a 
Részvételi szabályzatban foglaltakat megtenni a jogszerű 
közzététel érdekében. 

Az adatkezelés időtartama: A Nyereményjátékban való utolsó nyereménysorolást követő 1 
hónapig. 

 

2.3. A Résztvevő válaszának kiértékelése 

Az adatkezelés jogszabályi 
háttere: 

Az adatkezelés hátterét a Rendelet és az Infotv. előírásai jelentik. 

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) 
pontjával összhangban az Ön hozzájárulása. 

Az adatkezelés célja: Az adat kezelésének célja a Játékban résztvevő Résztvevők közül 
a kiírás szerinti számú nyertes kiválasztása a kiírás szerinti 
feltételek automatizált ellenőrzésével. 

A kezelt adatok köre: A Résztvevő közösségi oldalon használt neve, a Szervező 
közösségi oldal kedvelésének ténye, a Szervező által közzétett 
poszt kedvelésének a ténye és a posztra küldött válasz Részvételi 
szabályzat szerinti megfelelőségének ténye. 

Az adatkezelés időtartama: A Nyereményjátékban való utolsó nyereménysorolást követő 1 
hónapig. 

Címzett: A sorsolás során a válaszok automatizált kiértékelését a 
Comment Picker végzi el (Front Web, Comment Picker; Haarlem, 



Hollandia; nyilvántartási szám (KvK): 73576492; elérhetőség: 
info@commentpicker.com). 

 

2.4. A Nyereményjáték nyerteseinek kiválasztása 

Az adatkezelés jogszabályi 
háttere: 

Az adatkezelés hátterét a Rendelet és az Infotv. előírásai jelentik. 

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) 
pontjával és az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban 
az Ön hozzájárulása. 

Az adatkezelés célja: Az adat kezelésének célja a Nyereményjátékban résztvevő 
Résztvevők közül a kiírás szerinti számú nyertes kiválasztása 
elsőként automatizált sorsolással, majd válasz tartalmi 
ellenőrzésével. Amennyiben a véletlenszerű sorsolásban 
kisorsolt Résztvevő a Részvételi szabályzat megsértése miatt 
kizárásra kerül, az automatizált sorsolást a szükséges számban 
folytatni kell addig, amíg a kiírásban szereplő nyertesek számát 
el nem érik. 

A kezelt adatok köre: A nyereménysorsoláshoz a Résztvevő közösségi oldalon használt 
neve szükséges. 

Az adatkezelés időtartama: A Nyereményjátékban való utolsó nyereménysorolást követő 1 
hónapig. 

Címzett: A sorsolás során a kiírásnak megfelelő válaszok közül a Comment 
Picker végzi el (Front Web, Comment Picker; Haarlem, Hollandia; 
nyilvántartási szám (KvK): 73576492; elérhetőség: 
info@commentpicker.com) véletlenszerű sorsolással választja ki 
a kiírás szerinti nyerteseket. 

 

2.4. A Nyereményjáték nyerteseinek közzététele 

Az adatkezelés jogszabályi 
háttere: 

Az adatkezelés hátterét a Rendelet és az Infotv. előírásai jelentik. 

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) 
pontjával összhangban a Szervező és a többi Résztvevő jogos 
érdeke. 

Az adatkezelés célja: Az adat kezelésének célja a Nyereményjáték tisztaságának, 
átláthatóságának biztosítása, igazolása. 

A kezelt adatok köre: A nyertes Résztvevők közösségi oldalon használt neve kerül 
közzétételre a poszthoz kapcsolódóan. 

Az adatkezelés időtartama: A Nyereményjátékban az adott nyereménysorolást követő 2 
napig. A nyertes Résztvevő tiltakozási jogával élhet, amennyiben 
nem kívánja, hogy közösségi oldalon használt neve közzétételre 
kerüljön. 

 

2.6. A nyeremény átadása 

Az adatkezelés jogszabályi 
háttere: 

Az adatkezelés hátterét a Rendelet és az Infotv. előírásai jelentik. 

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) 
pontjával összhangban az Ön hozzájárulása. 
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Az adatkezelés célja: A nyeremény eljuttatása. 
A kezelt adatok köre: A nyertes Résztvevők neve, postai címe. 
Az adatkezelés időtartama: A Szervező a nyertes Résztvevőket privát üzenetben keresi meg, 

amelyben a nyertes Résztvevők megadják a nyeremény 
kézbesítésének címét. A címzett nevét és címét tartalmazó 
feladási igazolásokat a csomagok megküldését követő 5 év 
lejártát követő naptári év február 15. napjáig őrzi, ezt követően 
törli adatbázisából. 

Címzett: A csomagok kézbesítését végző futárszolgálat postai 
szolgáltatóként önálló adatkezelőként jár el, adatkezeléséről itt 
olvashat: https://gls-group.eu/HU/hu/adatkezelesi-tajekoztato. 

 

2.7. A nyeremény átadásával összefüggő nyilvántartási és bevallási kötelezettségek teljesítése 

Az adatkezelés jogszabályi 
háttere: 

Az adatkezelés hátterét a Rendelet és az Infotv. előírásai jelentik. 

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) 
pontjával a Szervező törvényben rögzített, adófizetéshez 
kapcsolódó kötelezettsége. 

Az adatkezelés célja: A nyeremények kapcsán személyi jövedelemadó fizetési 
kötelezettség keletkezik, amelyet a hatályos jogszabályoknak 
megfelelően a Szervező fizet meg. 

A kezelt adatok köre: A nyertes Résztvevők neve. 
Az adatkezelés időtartama: A Szervező pénzügyi nyilvántartásaival összhangban a 

Nyereményjátékban való nyereménysorolást követő 10 évig. 
 

2.7. További adatkezelések 

A Nyereményjáték a Szervező által üzemeltetett közösségi oldalain keresztül kerül megszervezésre. A 
közösségi oldal látogatása vonatkozásában a Szervező általános Adatkezelési tájékoztatója és a 
közösségi oldalt üzemeltető szabályzatai (https://www.facebook.com/about/privacy illetve 
https://hu-hu.facebook.com/help/instagram/519522125107875) alkalmazandók. 

Amennyiben a Szervező a fentieken túl további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes 
tájékoztatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és 
jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama). 

 

3. Adatbiztonsági intézkedések 

A Szervező gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, minden technikai, szervezeti intézkedést 
megtesz és kidolgoz minden, a vonatkozó előírások és egyéb ajánlások érvényesítéséhez szükséges 
eljárási szabályt. 

A Szervező kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a 
személyes adatokat védje 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. 

A Szervező nem értékesíti és nem továbbítja a résztvevők személyes adatait harmadik személyeknek a 
nyeremények kézbesítésén kívül. A személyes adatokat kizárólag a jelen adatkezelés tájékoztatóval 

https://www.facebook.com/about/privacy
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összhangban és kizárólag az itt megjelölt jogszerű és egyértelmű célokra, az ezek megvalósításához 
szükséges időtartamig használja fel a Szervező. 

 

4. Az adatkezelés során a Résztvevőt megillető jogok 

Az adatkezelés során Önt, mint Résztvevőt megilleti: 

- a tájékoztatáshoz való jog: Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet a Szervezőtől a 
személyes adatai kezeléséről. A Szervező a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 
legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, 
az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is 
sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat; 

- az adatok helyesbítéséhez való jog: Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy a Szervező a 
személyes adatait helyesbítse. A kérésének a Szervező legkésőbb 5 napon belül eleget tesz; 

- az adatok törléséhez való jog: Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek 
a Szervező legkésőbb 5 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha a Szervezőt törvény 
kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha a Rendelet 17. cikk (3) bekezdés b) 
pontjával összhangban a Szervező jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például adózási 
kötelezettségek teljesítésével összefüggésben). A Szervező a nyereménysorsolás időpontjáig nem 
készít nyilvántartást a Résztvevőkről, azt kizárólag a nyereménysorsolás céljából arra az időre állítja 
össze, majd törli is. A Nyereményjáték során azok a Résztvevők, akik töröltetni kívánják magukat és így 
személyes adataikat a Nyereményjátékban való részvételből, ezt bármikor, korlátozás és indokolás 
nélkül, valamint ingyenesen a következő módon tehetik meg: a Posztban a komment törlésével vagy 
e-mail küldésével az adatvedelem@deichmann.com e-mail címre, az e-mail tárgyában a következő 
feltüntetésével: „adattörlés”; 

- az adatok zárolásához való jog: Ön kérheti, hogy a Szervező zárolja a személyes adatot, ha az adatok 
végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig 
kezelhető, ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta; 

- a tiltakozás joga: Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése 
vagy továbbítása kizárólag a Szervezőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Szervező, 
adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező 
adatkezelés esetén és a Rendelet 21. cikk (1) bekezdésében foglalt esetben. A Szervező kijelenti, hogy 
a Nyereményjáték kapcsán kezelt személyes adatok felhasználása vagy továbbítása közvetlen 
üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára nem történik. A Szervező a 
tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 5 napon belül 
megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban 
tájékoztatja. 

Kérjük a Résztvevőket, hogy vegyék figyelembe, hogy a Szervező kötelessége kiadni a Résztvevők 
személyes adatait akkor, ha ezt jogszabály, bírósági vagy más hatósági határozat írja elő nekünk. 

Amennyiben Ön szerint a Szervező megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi 
rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés 
megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását 
kezdeményezheti (posta cím: 1363  Budapest, Pf.: 9., cím: 1055  Budapest, Falk Miksa utca 9-11., e-
mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). A Szervező tájékoztatja továbbá, hogy az adatkezelésre vonatkozó 



törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha a Szervező nem teljesítette valamely kérelmét, 
akkor a Szervezővel szemben bírósághoz fordulhat. 

 

5. Vegyes rendelkezések 

A Nyereményjátékban résztvevő Résztvevők részvételükkel tudomásul veszik és elfogadják a 
Nyereményjáték Részvételi szabályzatát és Adatkezelési tájékoztatóját. 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót módosítsa. 


