Storck – Knoppers országos promóció online nyereményjáték hivatalos játékszabályzata
A nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) megnevezése: „Knoppers országos promóció!”
A Játék szervezője: Storck Hungária Kft. (székhelye: 1062 Budapest, Aradi u. 8-10.;
cégjegyzékszáma: 01-09-686738; adószáma: 11988612-2-42; a továbbiakban: Szervező)
A Szervező megbízottja: Brightly Kft. (székhelye: 2724 Újlengyel, Ady Endre u. 41.;
cégjegyzékszáma: 13-09-140780; adószáma: 12452648-2-13; a továbbiakban: Megbízott)
A Szervező a Játékban résztvevő személyek által megadott személyes adatokat 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 sz. rendeletének („GDPR”) megfelelően kezeli.
1. A Játékban résztvevők köre
A Szervező által szervezett nyereményjátékban (a továbbiakban: Játék) kizárólag
devizabelföldi, cselekvőképes, 18. életévét betöltött, a 13. pontban meghatározott személyek
körébe nem eső, természetes személyek vehetnek részt.
2. A Játék időtartama
A Játék 2018. május 14. napjának 13 óra 15 percétől 2018. június 24. napjának 24 óra 00 percéig
tart. A Játékban kizárólag az itt jelzett időszakban beérkező pályázatok vesznek részt, a kezdő
időpontot megelőzően, illetve a záró időpontot követően beérkezett pályázatokat a Szervező
nem fogadja el érvényes pályázatként.
3. A Játékban részt vevő termékek
• 25g-os Knoppers ostyaszelet (normál és kókuszos ízű)
• 75g-os multipack Knoppers ostyaszelet
• 8+2 multipack Knoppers

4. A Játék mechanizmusa és a nyerés feltételei
Minden olyan személy, aki megfelel az 1. pontban leírtaknak, és a Játék időtartama alatt az
alábbiakban ismertetett módon regisztrál a Játék weboldalán (www.knoppersjatek.hu), részt
vehet a Játékban (a továbbiakban: Játékos).
Amennyiben a Játékos a Játék időtartama alatt a Játékban részt vevő Knoppers termékeket
vásárol és a vásárláskor kapott blokkok AP-kódjával regisztrál a Játék weboldalán, az alábbi
nyereményekre pályázhat:

a)

A Játékosnak a Játék weboldalán keresztül lehetősége van napi nyereményt nyerni,
melyhez legalább egy, a Játékban részt vevő termék vásárlása, és a hozzá tartozó blokk
regisztrálása szükséges. A regisztrációt követően a Játékosnak a honlapon meg kell húznia
a regisztrációt követően megjelenő „félkarú rabló” virtuális karját; amennyiben egy sorban
5 egyforma Knoppers összetevő jelenik meg, a Játékos jogosult az 5. pontban részletezett
napi nyereményre.

b) A Játékosnak a Játék weboldalán keresztül lehetősége van heti nyereményre pályázni. A
Játék időtartama alatt a Szervező a heti nyeremények képét 5 rétegre osztja fel. Ahhoz,
hogy a Játékos megnyerhesse a heti nyereményt, aktiválni kell mind az 5 réteget. A
rétegeket a vásárlást igazoló blokkok AP-kódjának feltöltésével lehet aktiválni. A Játékos
a heti nyeremény sorsolásán csak akkor vesz részt, ha mind az 5 réteget aktiválta. Ahány
alkalommal kirakja a Játékos a heti nyeremény teljes képét, annyiszor vesz részt a
sorsoláson. A Játékosnak hetente egy alkalommal lehetősége van plusz 2 réteget aktiválni,
melyhez a Játékosnak helyesen kell válaszolnia a Knoppersszel kapcsolatos 2 kérdésre. A
heti nyereményt az 5. pont részletezi.
c)

A Játékosnak a Játék weboldalán keresztül lehetősége van a főnyereményre pályázni,
melyhez legalább egy, a Játékban részt vevő termék vásárlása, és a hozzá tartozó blokk
regisztrálása szükséges a vásárlást igazoló blokk AP-kódjának, nyugta számának, vásárlás
időpontjának, dátumának és vásárolt termékek számának megadásával. A főnyereményt az
5. pont részletezi.

Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt többször is részt vehet a Játékban, és egy Játékos a
Játék teljes időtartama alatt többször is lehet Nyertes.
A Játékos kizárólag egy darab saját e-mail címmel jogosult részt venni a Játékban. A Játék
során regisztrált e-mail címek tekintetében az e-mail cím jogosulatlan használatából vagy azzal
való visszaélésből fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.
A Szervező nem köteles ellenőrizni, hogy egy Játékos hány e-mail címmel vesz részt a
Játékban, ha azonban a Szervező megbizonyosodik a felől, hogy egy Játékos több e-mail
címmel vesz részt a Játékban, jogosult a Játékost a Játékból kizárni.
5. A nyeremény, sorsolás
A Szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett jelen Játék nem tartozik a szerencsejáték
szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.
a)

A Szervező a Játék teljes időtartama alatt naponta 1 karton Knoppers 25g-os ostyaszeletet
sorsol ki, (összesen 1008 db napi Knoppers ostyaszeletet) sorsol ki a Játékosok között. A
napi ajándék:
- 1 karton (24 db) Knoppers ostyaszelet.
A napi nyeremények nyerő időpontjai a játék indulása előtt (2018. május 7-én) kerülnek
kisorsolásra.
A nyerő időpont az adott naptári napon 0-24 óra közti időpont lehet. Ezen időpontokat a
Szervező/Megbízó megfelelő védelemmel ellátva őrzi, és nem hozza nyilvánosságra.

A napi nyeremények nyerő időpontjainak sorsolási helyszíne: 1143 Budapest, Ilka u. 50.,
a Megbízott irodája.
A napi nyereményeket a Játékszabályzatnak mindenben megfelelő azon Játékosok
nyerhetik meg, akik az előre meghatározott adott nyerő időpontokban
vagy az azutáni legkorábbi időpillanatban (óra, perc, másodperc, századmásodperc)
elsőként küldenek be érvényes Pályázatot, azaz töltik fel saját és vásárlást igazoló blokkjuk
adatait a jelen szabályzat 4. pontjában írtak szerint. Amennyiben több Játékos
századmásodpercre azonos időpontban küld be érvényes Pályázatot, a Szervező/Megbízott
azt a Játékost tekinti nyertesnek, akinek pályázatát a számítógépes szerver sorrendben
elsőként dolgozza fel.
A nyertesek neve a Játék weboldalán tekinthetőek meg minden tárgyhetet követő első
munkanap 12:00 órakor. A nyertesek neve a Játék weboldalán 2018. július 24-ig érhetők
el.
b) A Szervező a Játék teljes időtartama alatt naptári hetenként egy, összesen hat db heti
ajándékot sorsol ki a Játékosok között. A heti ajándékok:
-

1. hét: Philips Series 2000 HD8650/09 automata kávégép és 4 db Knoppers brandingelt
bögre.
Philips Series 2000 HD8650/09:
Philips Series 2000 automata kávégép: 1 féle italvariáció, Őrlőbeállítás: 5, kerámia
őrlőbetét, Memo funkció, Vízkőjelzés, Kivehető központi egység, fekete és műanyag
kivitel, 1 felhasználói profil, 1L víztartály, 180g kávébabtartály.

-

2. hét: Feldobox Wellness Üdülés Ajándékdoboz és Baldini „Wellness szett”, amely
egy 10 ml-es Baldini "Wellness" illatkeverékből és egy illatkőből áll.
Feldobox Wellness Üdülés:
Wellness Üdülés egy egyedi ajándékutalvány, mellyel 20 wellness hotel közül
választhat, aki kapja. Az utalványon névérték nem szerepel: az ajándék egy 2 főre szóló
meghívás egy éjszakára wellness programokkal. A dobozban az utalvány mellett egy
katalógus található, mely részletesen bemutatja a választható szállodákat. A
megajándékozott választ helyszínt, és foglalja le a neki megfelelő időpontra. A
meghívás egy éjszakára 4-5 csillagos szállodában, wellness programokkal 2 fő részére.
25 wellness hotel közül választhat. Az ajándékdoboz 2018. december 31-ig érvényes.
Partnerek:
-

Hotel Aurum ****
- Hotel Aquarell ****
- Liget Wellness és Konferencia Hotel ****
- Hotel Corvus Aqua ****
- Tó Hotel ***⁺
- Dráva Hotel Thermal Resort ****

- Elizabeth Hotel ****
- Jankovich Kúria Wellness Hotel****
- Palace Hotel ****
- Orchidea Hotel **** Lipót
- Balneo Hotel Zsori Thermal & Wellness ****
- Hétkúti Wellness Hotel és Lovaspark ****
- Rubin Wellness és Conference Hotel ****
- Royal Club Hotel ****
- Anna Grand Hotel****Wine&Vital
- Hotel Divinus*****
- Yacht Club Hotel ***+
- Bodrogi Kúria**** Wellness Hotel
- Tisza Balneum Hotel ****
- Colosseum Hotel ****superior
- Ambient Hotel & AromaSPA
- Bodrogi Kúria Wellness Hotel
- Gokart Hotel **** & Kecskeméti fürdő
- Boscolo Luxury Residence
- Bock Hotel Ermitage ****
- Hotel Caramell ****
- Club Karos Spa ****

Baldini „Wellness szett:
A szett egy 10 ml-es Baldini "Wellness" illatkeverékből és egy illatkőből áll: az
illatkompozíció harmóniát, ellazulást és nyugalmat varázsol környezetünkbe.
-

3. hét: JBL Charge 2 + hangszóró, valamint Spotify előfizetés 3 hónapra
JBL Charge 2 Plus hangszóró henger 2x5,7 W-os erősítőt, két 45 mm-es
hangszórót, és egy 6000 mAh-s akkumulátort rejt magában, így kiváló hangzást
biztosít akár 12 órán keresztül. A lejátszóként szolgáló telefont USB aljzathoz
csatlakoztatva a töltés sem jelent problémát.

-

4. hét: Tesla élményvezetés: 30 perc élményvezetés 1 fő részére
Tesla élményvezetés:
• 30 perc élményvezetés. Maximum 1 fő vezetheti az autót.
A következő városok közül lehet választani:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Budapest (M3-as autópálya, gödöllői szakasza, Lukoil töltő)
Debrecen (Balmazújvárosi út, Lukoil kút)
Győr (Arrabona pihenőhely, M1-es autópálya OMV töltőállomás)
Kecskemét (Izsáki út 6.)
Miskolc (Lukoil, Szentpéteri kapu 78.)
Nagykanizsa (Sormas Supercharger M7-es főútvonal,215 kilométerkő)
Nyíregyháza (Korzó Üzletház 2A szintje)
Pécs (Nagy Lajos Király útja)
Szeged (Arany János u.5.)
Szolnok (Sólyom u. 3. )
Veszprém (Cserhát u.2.)

5. hét: Feldobox Családi Móka Ajándékdoboz:
A Családi Móka egy különleges ajándékutalvány, mellyel 60 izgalmas szabadidős
elfoglaltság közül lehet választani. A választékban vannak kifejezetten 2-14 éves
gyerekeknek szóló, és az egész családnak szóló programok. Az utalványon névérték
nem szerepel: az ajándék a vidám időtöltés öröme. A dobozban az utalvány mellett
található a katalógus, mely részletesen bemutatja a választható programokat. Ezek közül
kedvükre dönthetnek a gyerekek és felnőttek: közös kalandra indulhatnak, kül- és beltéri
programok között válogathatnak, különleges állatokkal ismerkedhetnek, vagy
felfedezhet új, kreatív lehetőségeket a szabadidő tartalmas, aktív eltöltésére. A meghívás
egy vidám programra 2-14 éves gyerekeknek és családjuknak és 60 lehetőség közül
választhatnak az alábbi partnereknél. Az ajándékdoboz 2018. december 31-ig érvényes.
Programlehetőségek:
• Csillebérci kalandpálya
• Élménybirtok Bikalon
• Tengerjáró a Balatonon
• Zamárdi Kalandpark
• Kajakozás a Fertő tavon
• Trikke túrák
• Vizibob & banán a Tisza-tavon
•
•
•
•
•
•
•

Kresz-park terepasztal
Teniszoktatás gyerekeknek
Gipszkorszak Alkotó Játszóház
Sí és snowboard oktatás
Vizikacsák Úszósuli
Tropicarium - Óceanárium
Játékmester - Állatkert Játszóház

•

MeXtrém Park & ETO Játszóház

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kézműves kis kezek
Bringózás a Margitszigeten
Debreceni kalandozások
Piknik & biciklizés a Normafán
Kölyökpark Játszóházak
Családi pecázás
Ismerkedés a Pilisi erdővel
Lővér Kalandpark
Csokoládé Múzeum
Cifra Palota játszóház

•
•
•

Katica Tanya és kemping
Fővárosi Állat- és Növénykert
Hajós városnézés a Dunán

•
•
•
•

Jógaórák gyerekeknek
Társastánc gyerekeknek
Főző & bonbon készítő kurzus
Macikészítő tanfolyam

6. hét: Balatoni vitorlás kirándulás 5 fő részére
Indulás időpontja a koraesti órákra tehető (19:00). A Balatonon fújó könnyed esti
szélben kivitorlázunk a Balaton közepére, majd a tihanyi félsziget takarásában horgonyt
vetünk, és fürdőzés közben megcsodáljuk a balatoni naplementét. A program
időtartalma 3 óra.
Útvonal: Balatonfüred› Tihanyi félsziget› Balatonfüred
Indulás: 19:00 | Hotel UNI kikötő | 8230 Balatonfüred, Széchenyi utca 10.
Érkezés: 22:00 | Hotel UNI kikötő | 8230 Balatonfüred, Széchenyi utca 10.

Minden játékhét sorsolásán a tárgyhét hétfő 00:00 és vasárnap 24:00 között beérkezett
érvényes pályázatok vesznek részt, kivéve az első játékhéten, ahol az érvényes pályázatok
beérkezésének záró időpontja 2018. május 21., hétfő 12:00.
A heti ajándékok nyerteseinek meghatározása egy, a véletlenszerűség elvén működő
sorsolóprogram által történik, a tárgyhetet követő hétfői napon.
A heti nyeremény sorsolásának helyszíne: 1143 Budapest, Ilka u. 50., a Megbízott irodája

A nyertesek neve a Játék weboldalán tekinthető meg az adott hetet követő első munkanap,
12:00 órakor. A nyertesek neve és a Játék weboldalán 2018. július 24-ig érhetők el.
c)

A Szervező a Játék teljes időtartama alatt összesen 1 db főnyereményt sorsol ki a Játékosok
között. A főnyeremény:
Barcelonai utazás:
Vista utazási iroda voucher 400.000 Ft értékben, mely tartalmazza:
- 4 nap / 3 éjszaka 2 fő részére Barcelonában
- szállás 4 csillagos szállodában jó közlekedéssel (metró közelben) reggelis ellátással
- repülőjegy illetékekkel együtt közvetlen járaton Budapest - Barcelona - Budapest
között
- 1-1 db poggyász / fő
3 db belépő az alábbiak közül választva: Tibidabo vidámpark, Camp Nou belépő
idegenvezetés nélkül, Montjuic kabinos felvonó jegy, Sagrada Familia, Güell Park,
Casa Mila - La Pedra, Casa Batllo
-Az árban a reptéri transzfer nincs benne.
Továbbá a főnyeremény tartalmaz:
- 2 db American T.BON AIR négykerekű bőröndöt. ( Anyaga: 100% polipropilén,
Méret: 40 x 55 x 20 cm, 30 literes,
2,5 kg önsúly, kemény fedeles bőrönd 3 év
garanciával.)
- 1 db Barcelona útikalauz könyvet
A főnyeremény nyertesének sorsolása közjegyző jelenlétében történik az Játék teljes
időtartama – 2018. május 14. napjának 12 óra 00 percétől 2018. június 24. napjának 24 óra
00 percéig regisztrált Játékosok között.
A főnyeremény sorsolása gépi módszerrel történik, a sorsolás időpontja: 2018.07.04. 13:00
A főnyeremény sorsolásának helyszíne: 1143 Budapest, Ilka u. 50., a Megbízott irodája
A nyertesnek a Vista utazási irodával kell egyeztetnie a főnyeremény felhasználásának
részleteiről.

A nyertes neve a Játék weboldalán tekinthető meg a sorsolás napján, 15:00 órakor. A nyertesek
neve a Játék weboldalán 2018. július 24-ig érhetők el.
A Szervező a b) és c) pontban írt sorsolásokon a nyeremények nyertesein felül 3 fő
tartaléknyertes Játékost sorsol ki. A tartaléknyertes Játékosok a kihúzás sorrendjében válnak
jogosulttá a nyereményre, amennyiben az eredetileg sorsolt nyertes, valamint a sorban előttük
álló tartaléknyertes a nyereményre bármilyen okból nem jogosult vagy arról lemond.
Az egyes sorsolások 3 fős bizottság előtt zajlanak, és erről jegyzőkönyv készül.
A Szervező az egyes nyereménysorsolásokat követő 5 munkanapon belül e-mailben értesíti a
sorsolás nyerteseit, majd a Nyertes által emailben megadottak szerint rögzíti pontos adataikat.
Az e-mailes értesítőben az alábbi személyes adatok bekérésére kerül sor a Nyertestől:

•
•
•

név,
lakcím,
telefonszám,

Heti és főnyeremény esetén a Szervező ellenőrzi a vásárlást igazoló blokkok érvényességét,
valamint tájékoztatja a nyerteseket a nyeremény átvételének részleteiről.
A Játékosnak a Játék végéig, illetve a nyeremények átadásáig meg kell őriznie a vásárlást
igazoló eredeti blokkot/nyugtát/számlát, amely alapján indult a nyereményjátékban.
A nyeremény átvételének a feltétele az eredeti vásárlást igazoló blokk bemutatása!
A heti nyertesek neve a microsite „Nyertesek” fülén a sorsolást követően 2 órán belül
megjelenik. A nyertesek neve a „Nyertesek” fülön 2018. július 24-ig érhetők el.
A Játékosok a Játékban való részvétellel, a regisztrációval, valamint a jelen szabályzat
elfogadásával egyidejűleg kifejezett hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy nevük a fent említett
felületen megjelenjen.
A nyeremények sorsolása esetén a nyertes Játékosnak a kiértesítéstől számított 7 (hét) naptári
napon belül a kiértesítésben megadott elérhetőségek valamelyikén jelentkeznie kell
nyereményéért, és nyilatkoznia kell, hogy szándékozik-e átvenni nyereményét a megadott
feltételek szerint. Amennyiben ezt nem vállalja, illetve a nyeremény átvételéről nem
nyilatkozik, abban az esetben, a sorrendben utána sorsolt tartaléknyertes válik jogosulttá a
nyereményre. A nyereményről való lemondását a Játékosnak írásban, a nyereményért való
jelentkezési határidőben a Szervező felé meg kell tennie.
6. A Játékban a 2. pontban meghatározott időszakban, a Játékszabályzatnak minden
szempontból megfelelő Játékosok vesznek részt. Szervező, illetve annak Megbízottja a
Játékszabályzat feltételei alapján megvizsgálja a nyerteseket és a résztvevő blokkok
érvényességét, és amennyiben a Játékos nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az
érintett Játékos a Játékból kizárható.
7. A Játékosok nyereményre való jogosultságukkal kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén
a Szervező döntése az irányadó.
8. A nyereménytermékekkel kapcsolatos bármely panasz esetén a nyertes Játékosok a
következő elérhetőségeken kaphatnak segítséget: knoppersjatek@brightly.hu
Írásbeli panasz benyújtása esetén, az adatkezeléssel kapcsolatban a Szervező adatkezelési
tájékoztatója
az
alábbi
linken
érhető
el.
https://www.knoppersjatek.hu/documents/adatvedelmi_tajekoztato.pdf
9. Amennyiben a Játék során visszaélések, jelentős mértékű sportszerűtlen Játék gyanúja merül
fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot és/vagy
a sportszerűtlen Játékost szüneteltesse/kizárja vagy törölje.
10. A nyeremények átvételére kizárólag a nyertes Játékosok a jelen Szabályzat 5. pontjában
meghatározott személyes adatainak rögzítését követően kerülhet sor a nyertességről szóló
értesítés után, az alábbiak szerint. Az ajándékok futárszolgálat segítségével jutnak el a kisorsolt
nyertesekhez, a nyertes Játékos értesítését követő 20 napon belül. A fődíj személyesen kerül
átadásra, előzetesen egyeztetett időpontban és helyszínen.

A Játékosok vállalják, hogy nyertesség esetén biztosítanak egy nyilatkozatot, melyben
személyes okmányaikkal igazolják a személyüket, és valóban ő a nyertesünk.
személyi azonosító irattal igazolják, és együttműködnek a Szervezővel annak érdekében, hogy
nyereményük átadása a sorsolást követően 20 naptári napon belül megtörténjen. A nyertes
Játékosok kötelesek a Megbízottal együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény
átadására a jelen pontban írtak szerint megfelelően sor kerüljön. Ennek megfelelően a nyertesek
kötelesek a megkért személyes adataikat 7 napon belül megadni a Szervező számára. Ha ezen
együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása
meghiúsul, úgy ezen körülmény miatt sem a Szervezőt, sem a Megbízottat nem terheli
felelőség. Játékos tudomásul veszi, a Megbízott a nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem
tud biztosítani.
Amennyiben a nyeremény átvételére jogosult Játékos a nyereményét az erre nyitva álló
határidőn belül nem venné át, úgy a Szervező az 5. pontban foglaltak szerint jár el.
11. Szervező kizárhatja a Játékból azt a Játékost, akinek részére a nyereményt azért nem lehet
átadni, mert a Játékos által megadott személyes adatok nem valósak vagy tévesek. A Játékos
téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A Játékos a
10. pontban meghatározott 7 napos határidőn belül élhet azonban a GDPR szerinti
helyesbítéshez való jogával, azaz amennyiben, ha az általa megadott valamely adat pontatlanul
került megadásra, azok módosítását kérheti a Szervezőtől.
12. A nyeremények másra át nem ruházhatók és pénzre át nem válthatók. A nyerteseket a
nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség.
A nyeremény átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb
költségek és kiadások a nyertes Játékost terhelik (pl. nyeremény átadásának helyszínére történő
utazás költsége, stb.).
13. A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:
- a Szervező és a Megbízott vezető tisztségviselői, munkavállalói, a jelen Játékban
közreműködő megbízottjai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1.
pont);
- a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők (beleértve a
magyarországi üzleteket) és azok közeli hozzátartozói.
14. A Játék részét képező telefonos adategyeztetés során előforduló téves
adatszolgáltatásért/hiányosságért sem a Szervező, sem a nyereményjátékban részt vevő egyéb
cégek semmilyen felelősséget nem vállalnak, és erről levelezést nem folytatnak. A Szervező a
nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal.
15. A nyereményjáték a www.knoppersjatek.hu weboldalon, illetve egyes áruházakban kerül
népszerűsítésre.
16. Azok a pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem
felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes pályázatok számítógépes
rögzítésre kerülnek a Brightly Kft. által 18. pontban meghatározott időtartamig.

A pályázatokat a játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező bármikor
megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel
meg jelen játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.
A pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírása stb.), a nyeremény
átadásának a nyertes Játékosnál felmerült okból történő elmaradásáért vagy késedelméért a
Szervező és Megbízott semmilyen felelősséget nem vállalnak.
A Szervező, illetve a Megbízott kizárja a felelősségét minden, a weboldalt, illetve az azt
működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt,
illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak
nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező,
illetve a Megbízott semminemű felelősséget nem vállal.
Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről
bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek 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.
Szervező, illetve Megbízott kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő
meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható,
ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a
hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.
A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye,
üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és
ez által ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például
(de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a
biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból – így
különösen a pályázatok továbbításának, regisztrációjának, a nyeremények igénybevételnek
késedelméből, sikertelenségéből, a rendszer túlterheltségéből, leállásából – fakadó
mindennemű felelősséget kizár.
A Játékról információk megtalálhatók a www.knoppersjatek.hu internet címen.
17. A Játékosok a Játékban való részvételükkel jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi
feltételt tudomásul veszik és elfogadják. Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával a Játékos a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy az illetékes Bírósághoz
fordulhat. A Játékkal kapcsolatban egyéb a jogi út kizárva.
18. Adatvédelem, adatkezelés
A Játékban való részvétel és a Játék során megadott adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő
tájékoztatás birtokában történt.
Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes, adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata,
amely a Játékban való részvétellel a jelen Szabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik.

Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a Játékban, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz,
hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:
Kezelt adat típusa

Adatkezelés célja

Név
(forrás: •
regisztráció)
•
•
•
•

•
•

•
•

•
Nem
(forrás:
•
regisztráció)
•
•
•
•

•

Adatkezelés
jogalapja

Adatkezelés
időtartama

Játékos azonosítása
Játékban
való
részvétel
Sorsolás
lebonyolítása
Nyeremény
kézbesítése
Értesítés
a
GDPR 6. cikk (1) Játék lezárulásától
nyereményről,
a)
pontja számított 6 év
kapcsolattartás
a bek.
Játékkal
és
a szerinti hozzájárulás
nyereményekkel
kapcsolatban
Nyertes közzététele
a Játék weboldalán
Adójogi és közteher
fizetési és bejelentési
kötelezettség
teljesítése
Jogés
igényérvényesítés
Saját
marketing
tevékenység
és
piackutatás
Ügyféltájékoztatás
Játékos azonosítása
Játékban
való
részvétel
Nyeremény
kézbesítése
Értesítés
a
nyereményről
Kapcsolattartás
a GDPR 6. cikk (1) Játék lezárulásától
Játékkal
és
a bek.
a)
pontja számított 6 év
nyereményekkel
szerinti hozzájárulás
kapcsolatban
Adójogi és közteher
fizetési és bejelentési
kötelezettség
teljesítése

•
•
•

E-mail cím (forrás:
•
regisztráció)
•
•
•
•

•

•
•
•

•
Kor
(forrás: •
regisztráció)
•
•
•
•

•

•
•
•

•

Jogés
igényérvényesítés
Saját
marketing
tevékenység
Piackutatás
Ügyféltájékoztatás
Játékos azonosítása
Játékban
való
részvétel
Nyeremény
kézbesítése
Értesítés
a
nyereményről
Kapcsolattartás
a
Játékkal
és
a
nyereményekkel
kapcsolatban
Adójogi és közteher
fizetési és bejelentési
kötelezettség
teljesítése
Jogés
igényérvényesítés
Saját
marketing
tevékenység
Piackutatás
Ügyféltájékoztatás
Játékos azonosítása
Játékban
való
részvétel
Nyeremény
kézbesítése
Értesítés
a
nyereményről
Kapcsolattartás
a
Játékkal
és
a
nyereményekkel
kapcsolatban
Adójogi és közteher
fizetési és bejelentési
kötelezettség
teljesítése
Jogés
igényérvényesítés
Saját
marketing
tevékenység
Piackutatás
Ügyféltájékoztatás

GDPR 6. cikk (1) Játék lezárulásától
bek.
a)
pontja számított 6 év
szerinti hozzájárulás

GDPR 6. cikk (1) Játék lezárulásától
bek.
a)
pontja számított 6 év
szerinti hozzájárulás

Lakcím
(forrás: •
Játékos
által •
megadott)
•

Szállítási
név
(forrás:
Játékos
által megadott)

Szállítási
cím
(forrás:
Játékos
által megadott)

Értesítési
telefonszám

Játékos azonosítása
Játékban
való
részvétel
Nyeremény
kézbesítése
• Értesítés
a
nyereményről
• Kapcsolattartás
a
Játékkal
és
a
nyereményekkel
kapcsolatban
• Adójogi és közteher
fizetési és bejelentési
kötelezettség
teljesítése
• Jogés
igényérvényesítés
• Saját
marketing
tevékenység
• Piackutatás
Ügyféltájékoztatás
• Nyeremény
kézbesítése
• Jogés
igényérvényesítés
•
• Nyeremény
kézbesítése
• Jogés
igényérvényesítés
•

Értesítés
nyereményről,
kapcsolattartás
Játékkal
és
nyereményekkel
kapcsolatban

GDPR 6. cikk (1) Játék lezárulásától
bek.
a)
pontja számított 6 év
szerinti hozzájárulás

GDPR 6. cikk (1) Játék lezárulásától
bek.
a)
pontja számított 6 év
szerinti hozzájárulás

GDPR 6. cikk (1) Játék lezárulásától
bek.
a)
pontja számított 6 év
szerinti hozzájárulás

a GDPR 6. cikk (1) Játék lezárulásától
bek.
a)
pontja számított 6 év
a szerinti hozzájárulás
a

Az adatkezelés 6 éves időtartama az általános polgári jogi elévülési idő alapján lett
megállapítva, kivéve az adózással kapcsolatos adatokat, amely esetében a tárolási időtartam 8
év. A marketing célú adatkezelés 2018. május 24-től 2024. július 24- ig, vagy az érintett részéről
közölt visszavonásig történik. A játék szervezője (Storck Hungária Kft.)
a sorsolás megtörténtét követően a nyertesek adatait és nyertességét igazoló blokkot 6 évig, a
nem nyertes játékosok adatait a cél teljesüléséig, de legkésőbb 2018. augusztus 31.ig kezelje és
tárolja.
19. A Játékosok adatvédelmi jogairól való tájékoztatás

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával
történik.
A kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló
törvény értelmében tájékoztatjuk, hogy a promócióban való részvétellel és regisztráció során
az adatai megadásával a Játékosok adatai a Storck Hungária Kft., a Szervező adatbázisába
kerülnek, amelyek kezelését és feldolgozását a Brightly Kft., végzi, mint a Storck Hungária Kft.
adatfeldolgozója. Az adatok megadása önkéntes. A Storck Hungária Kft. ezeket az adatokat
kizárólag a Játékban való részvétel, saját marketing tevékenységéhez, piackutatás és az ügyfél
tájékoztatása céljára használja fel. Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és
engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra.
A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához
szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi (kivéve, ha csak a direkt
marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja vissza a Játékos).
Az adatkezelés bejelentésre került a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz, a nyilvántartási szám: NAIH – 144497/2018
Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes
adatai kezeléséről (hozzáférési jog), kérje azok törlését (törlési jog), helyesbítését (helyesbítési
jog), vagy az adatkezelés korlátozását a jogszabályban meghatározott esetekben a Szervező,
Storck Hungária Kft. (székhely: 1062 Budapest, Aradi u. 8-10.) címére küldött levélben, illetve
e-mail-ben az info@hu.storck.com e-mail címén. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes
adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által
meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.
A megadott személyes adatok kezelője a Storck Hungária Kft. (székhely: 1062 Budapest, Aradi
u. 8.10., cégjegyzékszám: 01-09-686738, adószám: 11988612-2-42.)
A megadott személyes adatok adatfeldolgozója a Brightly Kft. (székhely, cégjegyzékszám: 1309-140780, adószám 12452648-2-13.)
Az adatfeldolgozás célja a nyertesek kiválasztása, nyilvántartása, a nyeremények átadásához
szükséges adminisztráció lebonyolítása.
A Szervező a Játék sorsolásának alapjául szolgáló adatlistát a Sorsolást követően 3 munkanapon
belül megsemmisíti.
A Szervező / Megbízó fenntartja magának a jogot a nyereményjáték, valamint jelen
Játékszabály módosítására illetve kiegészítésére.
20. A Játékosok Játékban való részvételükkel kifejezett hozzájárulásukat adják az alábbi
adatkezelésekhez:
1. név, e-mail cím kezelése a Játékba való regisztráció, részvétel céljából;
2. név, lakcím, telefonszám nyertesség esetén való értesítés céljából;

3. név kezelése a Szervező (Storck Hungária Kft.) és annak megbízottja (Brightly Kft.)
által a microsite „Nyertesek” fülén történő nyilvánosságra hozatal céljából. A
nyilvánosságra hozatalra minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a
Játékkal kapcsolatosan kerül sor;
4. a Játékosok rendszeres tájékoztatása érdekében történő adatkezelés a Szervező híreiről,
termékeiről, akcióiról és eseményeiről;
5. név, postacím kezelése a Szervező saját marketingtevékenységéhez, és az ügyfél
tájékoztatása céljára;
6. név, postacím kezelése piackutatás céljára;
7. a Játékosokról és a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel kezelése, melyet a
Szervező (Storck Hungária Kft.) és megbízottja (Brightly Kft.) akár egészében, akár
részleteiben reklámcélokra 5 évig térítésmentesen felhasználhat;
A fentiekben felsorolt adatkezelésekhez a Játékos külön-külön járulhat hozzá.
A Játékos tudomásul veszi, hogy az 1-2 adatkezeléshez való hozzájárulás megadása a Játékban
való részvétel feltétele.
A Játékos bármikor, indoklás nélkül visszavonhatja hozzájárulását a Szervező által végzett
adatkezelések bármelyikének tekintetében, külön-külön és együttesen is.
A hozzájárulás visszavonása esetén a Szervező a Játékos személyes adatait nem kezeli tovább,
amennyiben arra más jogalap alapján nincsen jogosultsága.
A Játékos a Játékba történő regisztrációval kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a jelen
Játék részvételi szabályzatát és adatkezelési feltételeit.

Storck Adatvédelem
1. Általános rész
A STORCK HUNGÁRIA KFT. (továbbiakban: Storck) rendkívül komolyan veszi
a személyes adatok védelmét, azokat kizárólag az adatvédelmi jogszabályokban
meghatározott követelményeknek eleget téve gyűjti, dolgozza fel és használja.
Amennyiben weboldalunkon más oldalakra mutató linkek is találhatóak, ez a
tájékoztatás nem vonatkozik a belinkelt oldalak adatgyűjtési és adathasználati
gyakorlatára, mivel a Storcknak semmiféle ráhatása nincs más oldalak felépítésére
és tartalmára.
2. Az adatgyűjtés, -feldolgozás és -használat jellege, köre és célja
1. Adatok
▪ A Storck a weboldal használatától függően, annak során a következő
személyes adatokat gyűjti, dolgozza fel és használja: az Ön neve és
címe (megszólítás, vezeték- és keresztnév, cím), e-mail címe,
telefonszáma, IP-címe, továbbá a megtekintett tartalmak köre és típusa,
illetve a hozzáférés dátuma és pontos ideje.

2. A weboldal használata
▪ Amikor meglátogatja weboldalunkat, rögzítjük az átmeneti
kapcsolódási adatokat (IP-cím, sütik, utoljára meglátogatott URL, nap
és időpont, elért fájlok). Külön beleegyezése nélkül kizárólag a
weboldal megtekintéséhez szükséges mértékben mentjük el, dolgozzuk
és használjuk fel a személyes adatait, illetve szerződéses célból, pl.
versenyek, nyereményjátékok lebonyolítása. A feldolgozás és
felhasználás álnevesítéssel is történhet a 2.3 pontban részletezett
esetekben.

3. Marketing és weboldal-optimalizálás célú használat
▪ A Storck weboldalán az adatokat a legújabb marketing és
optimalizálási célú webtechnológiák felhasználásával gyűjtjük,
dolgozzuk fel és használjuk. Ezekhez sütiket (vagyis kisméretű, a
számítógépére mentett szövegfájlokat) használhatunk, amelyek
lehetővé teszik az Ön internet böngészőjének azonosítását. A
felhasználói profilok ezekből a fájlokból készülnek, álnév
alkalmazásával. Ha Ön nem adta ehhez a külön beleegyezését, ezeket a
fájlokat nem fogják az Ön személyes azonosítására felhasználni, és
nem kapcsolják össze az álnév viselőjéhez tartozó személyes adatokkal.
Az IP-címek kizárólag ezen eljárás során kerülnek anonim formában
feldolgozásra és felhasználásra. Ön bármikor azonnali hatállyal
megvonhatja az adatgyűjtéshez és -tároláshoz adott beleegyezését, ha
beállítja a „Opt-out-Cookie” opciót (lásd 3. pont).
▪ A Storck egyébként a tárolt személyes és/vagy használati adatokat csak
az Ön előzetes, külön beleegyezését követően használja fel hirdetési,
tanácsadási és piackutatási célra, valamint a weboldal
továbbfejlesztésére. Ha a Storck az Ön beleegyezését kéri, erre külön
egy jóváhagyást kérő ablak formájában – amelyet egy kattintással
hagyhat jóvá – vagy csillaggal jelölt megjegyzésként hívja fel
figyelmét. A Storcknak adott ezzel kapcsolatos beleegyezését bármikor
visszavonhatja írásban vagy elektronikusan. Ha Ön nem adta a
beleegyezését, vagy visszavonta azt, nem kerül sor a jelen bekezdésben
leírtak szerinti adatkezelésre. A Storck szolgáltatásai természetesen
nem függnek attól, hogy Ön beleegyezését adja vagy azt visszavonja.

4. Egyéb adatkezelés
▪ A fentieken túl semmilyen más adatrögzítésre, -feldolgozásra vagy használatra nem kerül sor. Külön kiemeljük, hogy semmiféle személyes
profilt nem hozunk létre az Ön neve alatt vagy más azonosító adataival.

5. A közösségi megosztás gombjai

▪

▪

▪

▪

▪
▪

▪

▪

▪

Az ún. kétkattintásos megoldást alkalmazzuk. Ez azt jelenti, hogy ha
Ön meglátogatja oldalunkat, akkor alapvetően nem továbbítunk
személyes adatokat. Az adatoknak a mindenkori szolgáltató felé való
továbbítására csak akkor kerül sor, ha Ön rákattint a közösségi
megosztás valamelyik gombjára.
A közösségi megosztás gomb aktiválásával a mindenkori szolgáltató
megkapja az információt arról, hogy Ön megnyitotta webhelyünk
megfelelő oldalát, abban az esetben is, ha nincsen fiókja ennél a
szolgáltatónál, vagy fiókjába pillanatnyilag nem jelentkezett be. Ezeket
az információkat a böngészője közvetlenül a szolgáltató egyik
szerverére továbbítja és ott tárolja (pl. az USA-ban).
Amennyiben be van jelentkezve ennél a szolgáltatónál, akkor a
szolgáltató közvetlenül hozzárendelheti weboldalunk meglátogatását az
ennél a szolgáltatónál meglévő fiókjához. Amennyiben a megosztás
párbeszédablakban interakciót kezdeményez (pl. kommentet ír), akkor
a megfelelő információ szintén közvetlenül továbbítódik a szolgáltató
szerverére, és ott tárolódik. Az információk ezenfelül publikussá válnak
a szolgáltató oldalán, és megjelennek az Ön ismerősei számára. Ha nem
szeretné, hogy a szolgáltató hozzárendelje a webhelyünkön gyűjtött
adatokat az Ön felhasználói fiókjához, akkor a plug-in első használata
előtt ki kell jelentkezni a szolgáltatónál.
A közösségi hálózat szolgáltatója ezeket az információkat hirdetési és
piackutatási célra, valamint a weboldalai továbbfejlesztésére
használhatja fel. A szolgáltató ehhez felhasználói, érdeklődési és
kapcsolati profilokat készít, pl. annak érdekében, hogy weboldalunk Ön
általi használatát a szolgáltatón keresztül az Ön számára megjelenített
hirdetések szempontjából kiértékelje, más felhasználókat az Ön
weboldalunkon végzett tevékenységéről tájékoztasson, valamint
további, az adott szolgáltató szolgáltatásaival kapcsolatos
szolgáltatások nyújtása céljából. Az adatgyűjtés céljáról és köréről,
valamint az adatoknak a szolgáltató általi további feldolgozásáról és
használatáról, illetve az Ön ezzel kapcsolatos jogairól és beállítási
lehetőségeiről privátszférájának védelme érdekében tájékozódjon a
mindenkori szolgáltató adatvédelmi irányelveiből.
A mindenkori szolgáltató címe és az URL, ahol annak adatvédelmi
irányelvei találhatók:
Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304,
USA
http://www.facebook.com/policy.php/
Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California
94043, USA
https://www.google.com/intl/en/policies/?fg=1
Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California
94103, USA
https://twitter.com/privacy/
LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California
94043, USA
http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy/

3. Az információhoz, az elutasításhoz és a visszavonáshoz való jog
o Kérésére írásos vagy igény esetén elektronikus formában is szívesen
tájékoztatjuk az Önről rögzített személyes adatok tartalmáról. Ebben az
esetben forduljon hozzánk:
o STORCK HUNGÁRIA KFT.
1062 Budapest,
Aradi u. 8-10.
Magyarország
o E-mail: info@hu.storck.com
o Ugyanez érvényes akkor is, ha az Önről tárolt adatokat töröltetni kívánja
adatbázisunkból. Felhívjuk figyelmét, hogy különösen a korábban esetleg
megadott beleegyezését a jövőre nézve bármikor visszavonhatja e-mail vagy
postai úton feladott levél formájában. Ha álnevesített használati profilját
szeretné letiltani (lásd a 2.3 pontban) az „Opt-out-Cookie” beállításával,
kattintson ide.

Storck Hungaria Kft.
Rövidített adatvédelmi tájékoztatója
A Storck Hungária Kft. (székhely: 1062 Budapest,Aradi u. 8-10., cégjegyzékszám 01-09686738, adószám: 11988612-2-42 , telefonszám +36 1 354-25-20: , e-mail:
info@hu.storck.com, fax:+ 36 1 354- 25-21, önállóan képviseli: Fábián János Andor,
ügyvezető igazgató), mint adatkezelő fontosnak tartja a nyereményjátékban résztvevő
természetes személyek (továbbiakban: érintettek) adatkezeléshez kapcsolódó jogának
tiszteletben tartását és érvényre juttatását, ezért ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy
tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, és adatkezelése során a magyar
hatályos jog anyagi és eljárásjogi szabályai, a mindenkor hatályos Adatvédelmi Szabályzat,
Játékszabályzat, valamint egyéb más belső szabályzatok értelmében jár el.
Jelen rövid adatvédelmi Tájékoztató az Adatkezelő jelen nyereményjáték során alkalmazandó
feladatainak és szabályzatának rövid kivonata, amely azzal a céllal jött létre, hogy az
érintetteket tömören tájékoztassa az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos leglényegesebb
szabályairól. Jelen Tájékoztató a szabályzatai mellékletének tekintendő, és a Tájékoztatóban
nem tárgyalt kérdéskörök, témák vonatkozásában azok, valamint a vonatkozó jogszabályok
rendelkezései az irányadóak, és ezekkel együtt értelmezendő. A Tájékoztató és a
Játékszabályzat teljes terjedelmében folyamatosan elérhető az oldalon, valamint papír alapon
az adatkezelés tényleges helyszínén, a 1062 Budapest, Aradi u. 8-10. cím alatt.
Kik az érintettek?
Az érintettek körei: Érintett minden, bármely meghatározott, személyes adat alapján
azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy, akinek
adatait az Adatkezelő kezeli a nyereményjáték során.
Milyen adatkezelési tevékenységeket végez az Adatkezelő és milyen célból, mennyi ideig
kezeli az adataimat?
Nyereményjátékban történő részvétel.
Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul, valamint bizonyos körben jogszabály
által előírt kötelezettség teljesítése érdekében kerül megadásra.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép a
nyereményjátékba történő regisztrálása során a Játékszabályzatban foglaltak szerint.
Kezelt adatok köre és célja:
Kezelt adat típusa
Adatkezelés célja
Név
(forrás: •
regisztráció)
•
•

Játékos azonosítása
Játékban
való
részvétel
Sorsolás
lebonyolítása

Adatkezelés
jogalapja

Adatkezelés
időtartama

•
•

•
•

•
•

•
Nem
(forrás:
•
regisztráció)
•
•
•
•

•

•
•
•

E-mail cím (forrás:
•
regisztráció)
•
•

Nyeremény
kézbesítése
Értesítés
a
GDPR 6. cikk (1) Játék lezárulásától
nyereményről,
a)
pontja számított 6 év
kapcsolattartás
a bek.
Játékkal
és
a szerinti hozzájárulás
nyereményekkel
kapcsolatban
Nyertes közzététele
a Játék weboldalán
Adójogi és közteher
fizetési és bejelentési
kötelezettség
teljesítése
Jogés
igényérvényesítés
Saját
marketing
tevékenység
és
piackutatás
Ügyféltájékoztatás
Játékos azonosítása
Játékban
való
részvétel
Nyeremény
kézbesítése
Értesítés
a
nyereményről
Kapcsolattartás
a GDPR 6. cikk (1) Játék lezárulásától
Játékkal
és
a bek.
a)
pontja számított 6 év
nyereményekkel
szerinti hozzájárulás
kapcsolatban
Adójogi és közteher
fizetési és bejelentési
kötelezettség
teljesítése
Jogés
igényérvényesítés
Saját
marketing
tevékenység
Piackutatás
Ügyféltájékoztatás
Játékos azonosítása
Játékban
való
részvétel
Nyeremény
kézbesítése

•
•

•

•
•
•

•
Kor
(forrás: •
regisztráció)
•
•
•
•

•

•
•
•

•
Lakcím
(forrás: •
Játékos
által •
megadott)
•
•
•

Értesítés
a
nyereményről
Kapcsolattartás
a
Játékkal
és
a
nyereményekkel
kapcsolatban
Adójogi és közteher
fizetési és bejelentési
kötelezettség
teljesítése
Jogés
igényérvényesítés
Saját
marketing
tevékenység
Piackutatás
Ügyféltájékoztatás
Játékos azonosítása
Játékban
való
részvétel
Nyeremény
kézbesítése
Értesítés
a
nyereményről
Kapcsolattartás
a
Játékkal
és
a
nyereményekkel
kapcsolatban
Adójogi és közteher
fizetési és bejelentési
kötelezettség
teljesítése
Jogés
igényérvényesítés
Saját
marketing
tevékenység
Piackutatás
Ügyféltájékoztatás
Játékos azonosítása
Játékban
való
részvétel
Nyeremény
kézbesítése
Értesítés
a
nyereményről
Kapcsolattartás
a
Játékkal
és
a
nyereményekkel
kapcsolatban

GDPR 6. cikk (1) Játék lezárulásától
bek.
a)
pontja számított 6 év
szerinti hozzájárulás

GDPR 6. cikk (1) Játék lezárulásától
bek.
a)
pontja számított 6 év
szerinti hozzájárulás

Játék lezárulásától
számított 6 év

•

Szállítási
név
(forrás:
Játékos
által megadott)

Szállítási
cím
(forrás:
Játékos
által megadott)

Értesítési
telefonszám

Adójogi és közteher
fizetési és bejelentési
kötelezettség
teljesítése
• Jogés
igényérvényesítés
• Saját
marketing
tevékenység
• Piackutatás
Ügyféltájékoztatás
• Nyeremény
kézbesítése
• Jogés
igényérvényesítés
•
• Nyeremény
kézbesítése
• Jogés
igényérvényesítés
•

Értesítés
nyereményről,
kapcsolattartás
Játékkal
és
nyereményekkel
kapcsolatban

GDPR 6. cikk (1)
bek.
a)
pontja
szerinti hozzájárulás

GDPR 6. cikk (1) Játék lezárulásától
bek.
a)
pontja számított 6 év
szerinti hozzájárulás

GDPR 6. cikk (1) Játék lezárulásától
bek.
a)
pontja számított 6 év
szerinti hozzájárulás

a GDPR 6. cikk (1) Játék lezárulásától
bek.
a)
pontja számított 6 év
a szerinti hozzájárulás
a

Az adatkezelés 6 éves időtartama az általános polgári jogi elévülési idő alapján lett
megállapítva, kivéve az adózással kapcsolatos adatokat, amely esetében a tárolási időtartam 8
év. A marketing célú adatkezelés 2018. május 24-től 2024. július 24- ig, vagy az érintett részéről
közölt visszavonásig történik. A játék szervezője (Storck Hungária Kft.)
a sorsolás megtörténtét követően a nyertesek adatait és nyertességét igazoló blokkot 6 évig, a
nem nyertes játékosok adatait a cél teljesüléséig, de legkésőbb 2018. augusztus 31.ig kezelje és
tárolja.
Marketing célú adatkezelés, piackutatás, hírlevél.
Az ajánlatkérés önkéntes hozzájáruláson alapul. Az érintettek köre: Minden természetes
személy, aki az Adatkezelőnél regisztrál a nyereményjáték során.
Kezelt adatok köre és célja:
Kezelt adat típusa
Név (forrás: regisztráció)

Adatkezelés célja
• Saját marketing tevékenység és piackutatás
• Ügyféltájékoztatás

E-mail cím (forrás: regisztráció)

•
•

Saját marketing tevékenység és piackutatás
Ügyféltájékoztatás

Az adatkezelés célja az piackutatás és az érintett, mint potenciális ügyfél rendszeres
tájékoztatása az adatkezelő híreiről, termékeiről, akcióiról, eseményeiről. Profilozás nem
történik. Adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Az érintett a küldött hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján, valamint
az e-mail címre küldött lemondási kérelem útján.
Postai úton a következő címen iratkozhat le a hírlevélről: 1062, Budapest, Aradi u. 8-10.
adatkezelő híreiről, termékeiről, akcióiról, eseményeiről.
Profilozás nem történik. Adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.
Az érintett a küldött hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján, valamint
az e-mail címre küldött lemondási kérelem útján.
Postai úton a következő címen iratkozhat le a hírlevélről: 1062, Budapest, Aradi u. 8-10.
Kik kezelik az adataimat?
Az adatokat az Adatkezelő Munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez
elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik, ha az Adatkezelő Munkatársat
foglalkoztat. Amennyiben az ilyen adatok kezelésére Munkatársat nem foglalkoztat, úgy
az Adatkezelő képviselője kezeli az adatokat. Más adatkezelőnek adattovábbításra nem
kerül sor.
Adatkezelő:
Cégnév: Storck Hungária Kft
Székhely: 1062 Budapest, Aradi u. 8-10

Cégjegyzékszám: 01-09-686738
Adószám: 11988612-2-42
Postacím: 1062 Budapest, Aradi u. 8-10
E-mail cím: info@hu.storck.com
Telefonszám: +36 1 354-25-20
Ad át, továbbít adatot az Adatkezelő más részére?
Személyes adatok feldolgozását alapvetően az Adatkezelő látja el, bizonyos részfeladatokat
az alábbi adatfeldolgozó(k) látja/látják el szerződés alapján, akik felé ad át adatot az
Adatkezelő és felel az adatfeldolgozók tevékenységéért:
Adatfeldolgozó(k):
Cégnév: Brightly Kommunikációs
Ügynökség Kft. Székhely: 2724
Újlengyel, Ady Endre u. 41
Cégjegyzékszám: 13-09-140780
Adószám: 12452648-2-13

Az adatok átadása az adatfeldolgzó(k)nak a nyereményjáték lebonyolítása érdekében történik,
valamint a nyereményjáték honlapjának üzemeltetéséhez szükséges. Ezen túlmenően pedig a
hírlevelek kiküldése és piackutatási tevékenység lefolytatása érdekében kerülnek átadásra
adatok.
Adatkezelő az érintett által meghatározott adatait további szerződéses Partnerei számára akkor
továbbíthatja, ha az Adatkezelő az adattovábbítás előtt a Partnert az érintett számára megnevez
várható adatkezelési időt, valamint célt meghatározta és érintett az adattovábbításhoz
hozzájárult. Adatkezelő a Partnereket hirdetmény vagy tájékoztató útján is megnevezheti, ha
azt elérhetővé teszi az érintettek számára. Adatkezelő hatósági megkeresés esetén, törvény
felhatalmazása alapján továbbíthat adatokat a kérelmező hatóság felé.

Amennyiben az Adatkezelő által a Partnerei számára végzett adatfeldolgozási tevékenység
megköveteli, úgy az Adatkezelő adatokat továbbíthat hatóságok, jogszabályban vagy
adatfeldolgozási szerződésben meghatározott személyek felé. Ebben az esetben az érintettek

tájékoztatást a Partnernek, mint adatkezelőnek kell megtennie.

Milyen jogaim vannak?
Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alapján
az érintett jogai a következők:
a) Hozzáférési jog: tájékoztatást kérhető arról, hogy milyen adatait, milyen célra,

mennyi ideig kezeljük, kinek adjuk át, honnan származnak az általunk kezelt adatai.
b) Helyesbítési jog: ha adatai változnak, vagy rosszul rögzítették őket, kérheti adataid

helyesbítését, javítását, pontosítását.
c) Törlési jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheti, hogy az általunk

kezelt adatait töröljük.
d) Adatkezelés korlátozásához való jog: a jogszabályban meghatározott esetekben

kérhető, hogy az adatkezelést korlátozzuk.
e) Tiltakozáshoz való jog: a jogszabályban meghatározott esetben tiltakozhat adatai

kezelése ellen, ilyen esetben adatait nem kezeljük tovább.
f) Adathordozhatósághoz való jog: kérheti adatai hordozását, amely jog gyakorlásával

kérheti, hogy a jogszabályban meghatározott típusú adatait adjuk ki részére, vagy
ilyen külön kérés és felhatalmazás alapján adjuk át közvetlenül más, általa megjelölt
szolgáltatónak, ha az műszakilag biztonságosan lehetséges.
g) Fenti kérelmei benyújtása esetén a jogszabályban meghatározottak szerint járunk el

és egy hónapon belül tájékoztatjuk arról, hogy milyen intézkedéseket hoztunk a
kérelme alapján.
h) Hozzájárulás visszavonásához való jog: amikor adatait hozzájárulása alapján

kezeljük, akkor bármikor joga van a hozzájárulást visszavonni, amely azonban nem
érinti a hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűségét.
i)

Panaszjog: amennyiben adatkezelésünkkel kapcsolatban jogsérelem érte, joga van
panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Honlap: http://naih.hu.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefonszám: +36 (1) 391-1400

j)

A fentieken túlmenően továbbá a Fővárosi Törvényszék előtt keresetet indíthat a
Knoppers-szel szemben a személyes adatok védelme megsértése esetén.

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron
kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő
köteles bizonyítani.
Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az
adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az
érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Hol és hogyan kérhetek részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról,
valamint hol és hogyan élhetek jogaimmal?
Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatási kérésüket,
valamint egyéb jogaik gyakorlását - ha azt jogszabály ki nem zárja – az info@hu.storck.com
e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az
Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn, de maximum 15 napon
belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a
nyilatkozatban, a Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.
Az Adatkezelő hogyan gondoskodik az adataim biztonságáról?
Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a
technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az
irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi 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.
Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő az Adatvédelmi Szabályzattól
és jelen Tájékoztatótól tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások,
eljárási rendek útján (is) gondoskodik.
Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor
tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás

közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha
az aránytalan nehézséget jelentene.
Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik
különösen:
• A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a
szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés
védelem, hálózati védelem);
• Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen
belül a
rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos
kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
• Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen
belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az
ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról
(archiválás, tűzvédelem).
Adatvédelmi incidens esetén a jogszabályoknak megfelelően bejelentjük a felügyeleti
hatóságnak az adatvédelmi incidenst a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül, és
nyilvántartást is vezetünk az adatvédelmi incidensekről. A jogszabály által meghatározott
esetekben pedig az érintett felhasználókat is tájékoztatjuk róla.
Egyéb információk
Adatkezelő kijelenti, hogy
•

•

a bejelentés-köteles adatkezelési tevékenységeket a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál nyilvántartásba vetette, a vonatkozó hatósági
határozatok számai a Játékszabályzatban megtalálhatóak.
a Tájékoztatónak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel, a Szabályzattal
és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot
fenntartja.
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