RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A "JUTALMAZZUK A
HŰSÉGET" ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKHOZ ("JÁTÉK")

A "Jutalmazzuk a hűséget!" elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője a
BASF Hungária Kft. (a továbbiakban "Szervező").
A játék lebonyolításában a szervező megbízásából a Neo Interactive Kft. (a továbbiakban:
"Lebonyolító") jár el.
1.

INFORMÁCIÓK

A Játékkal kapcsolatos jelen Játékszabályzat a Szervező honlapján érhető el az alábbi linkre
kattintva: ●
2.

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2.1.

A Játékban kizárólag 18. életévüket betöltött, magyarországi tartózkodási- vagy
lakóhellyel rendelkező, cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt
(továbbiakban: "Játékos"), ha részvételüket a jelen Játékszabályzat nem zárja ki és
megfelelnek a jelen Játékszabályzatban részletezett feltételeknek.

2.2.

A Játékban való részvétel további feltételei:
• a Játékos a Játék időtartama alatt az 1. számú mellékletben felsorolt, a Játékban
résztvevő termékek (a továbbiakban: "Termék") közül legalább egyet
megvásárol, és
• a Játék időtartama alatti vásárlás során kapott, legalább egy Terméket tartalmazó
fizetési bizonylaton ("Bizonylat") található bizonylatszámot vagy számlaszámot a
● pontban meghatározott személyes adatainak helyes megadásával feltölti a
https://kedvezmenyklub.basf.hu/ honlapon ("Honlap") a sorsolásokon való
részvételhez ("Regisztráció"), valamint
• a Regisztráció során a vonatkozó jelölőnégyzet használatával elfogadja a jelen
Játékszabályzatban foglalt minden feltételt, és hozzájárul személyes adatainak a
Játékkal összefüggő - adatkezelési tájékoztató szerinti – kezeléséhez.

2.3.

Egy Játékos a Játék időtartama alatt maximum tíz (10) darab Bizonylatot
regisztrálhat. Minden Bizonylat csak egyszer tölthető fel. A nyeremények
sorsolásában az összes feltöltött, valamint a Jelen Játékszabályzatban
foglaltaknak megfelelő Bizonylat részt vesz az 5. pontban foglaltak
figyelembevételével.

2.4.

A Játékos a sorsolást követő 30. munkanapig köteles a regisztrált adatokat tartalmazó
Bizonylatot sértetlenül és jól olvasható állapotban megőrizni, és annak kisorsolása
esetén a Szervező vagy a Lebonyolító felhívására a Szervező vagy a Lebonyolító
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részére az eredeti Bizonylatot bemutatni. A Szervező és a Lebonyolító kizárólag azokat
a Bizonylatokat fogadja el az Játékban, amelyeken a Játék során regisztrált
bizonylatszám/ számlaszám, valamint a megvásárolt Termék teljesen jól olvashatóan
látszik. Az olyan sérült, elmosódott, szakadt vagy egyéb módon megrongálódott
Bizonylat elfogadására, amelyen a megjelölt adatok nem jól olvashatóak, a Szervező és/
vagy Lebonyolító nem köteles, ezen Bizonylatok a Játékból kizárásra kerülnek. A
Szervező és/ vagy Lebonyolító nem vállal semmiféle felelősséget a Bizonylatok Játékos
általi megőrzési kötelezettségével kapcsolatban.
2.5.

A jelen Játékszabályzatnak formailag megfelelő, azonban manipulált, hamisított, vagy
egyéb módon jogellenesen előállított bizonylatok érvénytelenek, és azok, valamint az azt
regisztráló Játékos kizárásra kerülnek a Játékból. A Szervező fenntartja magának a
jogot, hogy amennyiben valamely Játékos csalást, hamisítást, vagy egyéb, a Bizonylatok
manipulációjával kapcsolatos jogellenes cselekedet vagy mulasztást követ el, a Játékost
(beleértve minden regisztrációját) kizárja a Szervező által szervezett, vagy jövőben
szervezésre kerülő minden játékból és promócióból. A Bizonylatok érvényessége
kapcsán a Szervező álláspontja az irányadó.

2.6.

Kizárásra kerülnek azok a Játékosok is, akik meg nem engedett segédeszközt
használnak (pl. hacker programot, vírust, trójai szoftvert stb.), vagy más manipuláció
útján próbálnak vagy szereznek jogosulatlan előnyt, vagy bármi módon megzavarják és/
vagy befolyásolják a Szervező és/ vagy a Lebonyolító által üzemeltetett informatikai
rendszer működését.

2.7.

A Játékosok a regisztrált személyes adataik alapján kerülnek azonosításra a
Szervező és/ vagy a Lebonyolító által. A Regisztráció során megadott személyes
adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező és/ vagy a Lebonyolító
érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail
cím törlése, elérhetetlensége, névváltozás) a Szervező és a Lebonyolító semmilyen
felelősséget nem vállal.

2.8.

Amennyiben a Játékos valótlan, vagy nem a saját személyes adatainak magadásával
regisztrál a Játékban (függetlenül attól, hogy a harmadik személy hozzájárult-e a
személyes adatainak a Regisztráció során történő megadásához) a Szervező a Játékost
automatikusan kizárja a Játékból, regisztrációja érvénytelennek minősül.

2.9.

A Játékos a sikeres Regisztrációval elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen
Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a
Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, vagy azzal
kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból
automatikusan kizárásra kerül.

2.10.

A Játékos a Regisztrációval kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Honlap teljesítményét
(ideértve annak adatátviteli sebességét, stb) a Szervezőn és/ vagy a Lebonyolítón
kívülálló tényező is befolyásolhatja, tekintettel arra, hogy az a kiszolgáló technológiától
függ, és a Szervezőt és Lebonyolítót ezek kapcsán semmilyen felelősség nem terheli.
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2.11.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint
történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos
jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3.

A JÁTÉKBÓL KIZÁRTAK KÖRE

3.1.

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező és a Lebonyolító tulajdonosai, vezető
tisztségviselői, munkavállalói, a velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban
állók és a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozóik.

3.2.

A Szervező fenntartja az érvénytelenné nyilvánítás és kizárás jogát mindazon
Regisztráció vonatkozásában, amely nem felel meg a jelen Játékszabályzatban
meghatározott személyi és/vagy alaki követelményeknek, így különösen:
▪

a Játékban a 2. vagy a jelen pontban, vagy a jelen
Játékszabályzatban meghatározott kizárt Játékos vesz részt,

▪

a Játékos nem adja meg a 10. pontban meghatározott adatait
vagy nem tölti fel a Bizonylaton szereplő bizonylat-vagy
számlaszámot,

▪

a Játékos többször Regisztrál ugyanazzal a Bizonylattal.

3.3.

Amennyiben vita merül fel adott Játékos Játékban való részvételi jogosultságával
kapcsolatban, a Szervező és a Lebonyolító döntése az irányadó.

4.

A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék 2018. február 15. és 2018. október 31. között zajlik.
A Játékban kisorsolásra kerülő nyeremények kizárólag a Játék időtartama alatt történő
vásárlás(ok), és az ezen vásárlások során kapott Bizonylat(ok)on szereplő bizonylatszám(ok)/
számlaszám(ok) Játék időtartamán belüli (a feltöltések határideje: 2018. október 31. 23 óra 59
perc) regisztrációja után járnak a Játékosoknak.
5.

A JÁTÉK MENETE

5.1.

A Játékos a megadott adataiban bekövetkezett változást esetén a körülmények által
lehetővé tett legrövidebb időn belül kérelmezheti a személyes adatainak helyesbítését.
Ennek elmaradása, vagy a tájékoztatás késedelme és az ezekből eredő
következmények kapcsán a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem
terheli.

5.2.

A Játék ideje alatt a Lebonyolító egy alkalommal (2018. november 5., ● óra) sorsolja ki a
nyereményeket.

5.3.

A sorsolás helyszíne: Lebonyolító székhelye, 1118 Budapest, Gombocz Zoltán utca 9.
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5.4.

A sorsolás nyilvános. A sorsolás a véletlenszerűség elvének eleget tevő elektronikus
sorsoló program segítségével történik a nyeremények értékének csökkenő sorrendjében
oly módon, hogy az egyszer kisorsolt Bizonylat törlésre kerül a kisorsolható Bizonylatok
közül. A sorsolásról jegyzőkönyv kerül felvételre, mely a sorsolás után a Szervező és/
vagy Lebonyolító részéről a sorsolásnál jelenlévő illetékes személy(ek) aláírásával kerül
hitelesítésre.

5.5.

A sorsoláson nyereményenként 5 db, a két darab fődíj vonatkozásában pedig fődíjanként
10 db tartaléknyertes kerül kisorsolásra. A Tartaléknyertesek a kisorsolásuk
sorrendjében jogosultak az adott nyereményre abban az esetben, ha a nyertes vagy a
sorban előttük álló tartaléknyertes Regisztrációja és/ vagy Bizonylat bármely okból
érvénytelennek bizonyul, vagy bármely okból kizárásra kerül.

5.6.

A sorsolás napján a nyertesek neve a nyeremény(ek) feltüntetésével közzétételre kerül a
https://kedvezmenyklub.basf.hu/ weblapon, valamint a Lebonyolító a nyerteseket a
sorsolást követő ● napon belül megkeresi a Regisztráció során megadott email címükön,
és tájékoztatja a nyerteseket a nyeremények átvételének részleteiről ("Tájékoztatás"). A
nyertesek neve a közzétételt követő ● napon belül törlésre kerül a weblapról.

5.7.

A nyerteseknek Tájékoztatás kézhezvételét követő 5 munkanap áll rendelkezésükre a
Lebonyolító felé történő (a nyertes Bizonylat scannelt példányának csatolásával
egyidejű, vagy annak jelzésével, hogy a Bizonylat másolatát postai úton továbbítja a
Lebonyolító részére) írásbeli visszajelzésre, valamint a nyeremény átvételéhez
szükséges személyes adatai megadására. A nyeremény átvételéhez szükséges a
nyertesek (vagy tartaléknyertesek) megfelelő azonosítása, amelyhez a nyertes tejes
lakcímére is szükség van, amit a Játékos a regisztrációkor köteles megadni. Ezen
túlmenően a Szervező a vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez az átadást
megelőzően köteles bekérni a nyertes (vagy tartaléknyertes) adószámát.

5.8.

Amennyiben a nyeremény(ek) átadására azért nem kerülhet sor, mert a nyertes részéről
az írásbeli visszajelzésre ezen határidőben nem kerül sor, vagy a nyertes a
visszajelzése alapján nem tart igényt a nyereményre, az adott nyeremény kapcsán
kisorsolt, soron következő tartaléknyertest ebben az esetben nem illeti meg az adott
nyeremény. A soron következő tartaléknyertest csak az 5.5-es pontban foglaltak esetén
illeti meg a nyeremény. A tartaléknyertesek értesítésére, valamint a nyeremény kapcsán
történő írásbeli visszajelzésre a jogosultsága esetén ugyanazon szabályok vonatkoznak,
mint a nyertesekre.

5.9.

A nyertes (vagy tartaléknyertes) a visszajelzésre nyitva álló határidő leteltét, vagy a
lemondó nyilatkozatát követően a nyeremény(eke)t nem követelheti sem a Szervezőtől
sem a Lebonyolítótól.

5.10.

A Regisztráció hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, számelírás, téves vagy
nem valós adat feltüntetése stb.), valamint az ebből eredő, a Tájékoztatással
kapcsolatban felmerülő akadályokért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen
felelősséget nem vállalnak, és ennek bekövetkezésekor nem kötelesek a nyeremény(ek)
átadására.
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5.11.

A nyeremény(ek) átadására kizárólag személyes átvétel keretében kerül sor, a
Lebonyolítóval előzetesen egyeztetett, az 5.12 pontban foglalt határidőn belüli
időpontban. A nyeremény(ek) átadására az alábbi címen kerül sor: ●. A személyes
átvétellel kapcsolatban felmerülő esetleges költségek a nyertest (tartaléknyertest)
terhelik. A Lebonyolítónak újabb átadási időpont egyeztetése (a Lebonyolító
érdekkörében felmerült okot kivéve) nem áll módjában.

5.12.

A nyeremények átadására a Lebonyolítónak a sorsolás napjától számított 30 munkanap
áll rendelkezésére, azaz erre 2018. december 13-ig sor kell, hogy kerüljön. A
nyeremény(ek) átadásának feltétele a kisorsolt Bizonylat eredeti példányának személyes
átvétel során történő bemutatása. A nyertes (vagy tartaléknyertes) köteles
együttműködni a Szervezővel és a Lebonyolítóval annak érdekében, hogy a
nyeremények átadására legkésőbb a sorsolástól számított 30 munkanapon belül sor
kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes vagy a tartaléknyertes
nem tesz eleget, és így a nyeremény határidőben való átadása meghiúsul, úgy az adott
nyertes vagy tartaléknyertes nem jogosult a továbbiakban a nyeremény átvételére, és
arra a határidő leteltét követően a soron következő tartaléknyertes sem válik jogosulttá.

6.

ADÓ

A nyeremény kapcsán fellépő esetleges személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség a Szervezőt
mint kifizetőt terheli. A nyeremény kapcsán a Szervezőt az átadáson, valamint az esetleges
személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségen túlmenően további kötelezettség nem terheli.
7.

NYEREMÉNYEK

A Regisztrációt, valamint a Bizonylat(ok) jelen Játékszabályzatnak megfelelő feltöltését követően
a Játékos a Bizonylatának kisorsolása esetén Bizonylatonként maximum 1 db nyereményre
jogosult az alábbi listából.
▪

Főnyeremény: 2 darab (tehát az adott nyeremény kapcsán
kisorsolt Bizonylatonként 1 darab) Mercedes-Bent X osztályú,
POWER felszereltségű pick-up gépkocsi;

▪

100 db 50.000 Ft értékű MOL Blue kártya (értéke: 100 * 50 000 =
5 000 000 Ft) (azaz az adott nyeremény kapcsán kisorsolt
Bizonylatonként 1 darab MOL Blue kártya)

A nyeremények más termékre nem cserélhetők, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók, másra
nem átruházhatók, illetve készpénzre nem válthatók.
8.

JOGFENNTARTÁS

8.1.

Szervező fenntartja a jogot, hogy az 1. sz. mellékletben felsorolt termékek körét a Játék
időtartama alatt bármikor szűkítse vagy bővítse, a Játék menetét, valamint a jelen
Játékszabályzatot a Játék folyamán, - a változást megelőző legalább ● korábban történő
előzetes tájékoztatást követően – a Játékosok hozzájárulása nélkül egyoldalúan
módosítsa. Az 1. sz. mellékletben felsorolt Termékek körének módosítása (különösen
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annak esetleges szűkítése, bizonyos Termékek törlése) nem érinti a módosítás
hatálybalépését megelőzően az 1. sz. mellékletben felsorolt Termék(ek) megvásárlását
igazoló Bizonylat Játékban való részvételre jogosultságát, amennyiben az a jelen
Játékszabályzatban foglaltaknak egyébként megfelel. Az esetleges változások
közzétételének helye a https://kedvezmenyklub.basf.hu/ weboldal.
9.

FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

9.1.

A Szervező és a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és
közvetett károkért, amelyek a Játékban való részvételből, vagy az internetszolgáltató
elérhetetlenné válásából erednek, kivéve, ha ezek a Szervezőnek vagy a Lebonyolítónak
felróható súlyos gondatlanság vagy szándékosság következményei. A Szervező és a
Lebonyolító nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy
számítógépes hálózati kimaradásért. A Szervező és a Lebonyolító kizárólag súlyos
gondatlansága, szándékossága vagy a jelen Játékszabályzatban rögzített lényeges
kötelezettségei megszegésének következtében előállott károkért felel.

9.2.

A Szervező és a Lebonyolító nem vonható felelősségre a Játékosok által a jelen
Játékszabályzat rendelkezéseinek megszegéséből adódó következmények miatt, így
különösen a Játékosok által valótlan adatok megadásával összefüggésbe hozható,
valamint a Játékos magatartása, a Játékos által a regisztráció során elfogadott
szabályok, stb. megsértésével összefüggő események miatt.

9.3.

A Szervező, valamint a Lebonyolító kizár továbbá minden felelősséget a Szolgáltató
weboldalát és/ vagy az ahhoz kapcsolódó szervert érintő hibáért, valamint
cybertámadásért, valamint az azok kapcsán esetlegesen felmerülő kártért.

10.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

10.1.

A jelen adatvédelmi tájékoztató az "Jutalmazzuk a hűséget" elnevezésű
nyereményjátékkal összefüggő adatkezelésekre vonatkozik.

10.2.

A Játékos a Játékban való részvételhez szükséges hozzájárulásával, valamint a jelen
pontban meghatározott személyes adatai megadásával egyúttal hozzájárulását adja a
Szervező hírlevelére történő feliratkozáshoz. A hírlevelekre történő feliratkozás a jelen
Játékszabályzat elfogadásához kapcsolódó jelölőnégyzet igénybevételével történik.

10.3.

A Játékos a regisztráció során a megfelelő jelölőnégyzetek kipipálásával hozzájárulását
adja a További Adatkezelő hírlevelére történő feliratkozáshoz, valamint elfogadja a
További Adatkezelő Adatkezelési Irányelveit, és hozzájárulását adja a személyes adatai
További Adatkezelő által történő, az Adatkezelési Irányelvnek megfelelő kezeléséhez.

Adatkezelő neve, elérhetőségei: BASF Hungária Kft. (székhely: 1133 Budapest, Váci út 96-98.; email cím: mate.urban@basf.com; telefonszáma: 06 70 393 9312; a honlap címe:
www.agro.basf.hu).
További Adatkezelő neve, elérhetőségei:
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Mercedes-Benz Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 1133 Budapest, Váci út 96-98.; e-mail cím: ●; telefonszáma: 06 1
887 7000; a honlap címe: https://www.mercedes-benz.hu).
A További Adatkezelő kizárólag a Játékos hozzájárulásán alapuló marketingtevékenységgel
összefüggő adatkezelés tekintetében minősül adatkezelőnek. A Játékos a vonatkozó
jelölőnégyzet kipipálásával hozzájárulását adja, hogy a További Adatkezelő a személyes adatait a
Játékos által engedélyezett módon az adatbázisában rögzítse, nyilvántartsa, feldolgozza, kezelje
direkt marketing megkeresés céljából marketing célú felhasználásához.

$
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1. Személyes
adatok
kezelésének
célja

A nyereményjáték
kapcsán

Az Adatkezelő
marketingtevékenysé
ge kapcsán

A További
Adatkezelő
marketingtevékeny
sége kapcsán

2. Az
adatkezelési
cél leírása

A Szervező által
szervezett "Jutalmazzuk
a hűséget" elnevezésű
nyereményjátékban való
részvétel.

A marketing célú
tájékoztatáshoz
hozzájáruló
természetes személy
adatainak kezelése
abból a célból, hogy a
Szervező termékeivel
és szolgáltatásaival
kapcsolatos akciókról,
új információkról
reklámcélú
tájékoztatást adjon.

CRM (Customer
Relationship
Management)
tevékenység
folytatása
üzletszerzés
elősegítésének
céljából.
Elektronikus,
telefonos vagy postai
úton történő
kapcsolattartás a
különböző módon és
csatornákon akvirált
és marketing célú
megkereséshez
önkéntesen
hozzájárult
érdeklődőkkel,
preferenciáik minél
pontosabb
megismerése.
Értesítés a márka
híreiről,
újdonságokról,
akciókról. Meghívó
küldése
rendezvényekre.
Adategyeztetés.
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3. Az
adatkezelési
célok
kapcsán
kezelt
személyes
adatok
4. Az
adatkezelés
jogalapja
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név, lakcím,
mobiltelefonszám, email cím.

Név, e-mail cím, lakcím, Név, e-mail cím
mobiltelefonszám

A nyertesek
(tartaléknyertesek)
tekintetében: adószám.
•

Az érintett
hozzájárulása –
Infótörvény 5.§ (1)
a)

•

Az adószám
vonatkozásában
az adatkezelés
jogalapja a
kötelező
adatkezelés: Szja
tv. 76.§

Az érintett
Az érintett
hozzájárulása – Grt. 6.§ hozzájárulása – Grt.
(1)- (2)
6.§ (1)- (2)
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5. Az
adatkezelés
időtartama

Tekintettel arra, hogy a
Játékosok a
regisztrációval a
Szervező marketing
célú tájékoztatásához is
hozzájárulnak, a
Játékosok személyes
adatainak kezelési ideje
a marketing célú
tájékoztatáshoz
kapcsolódó
adatkezelési
időtartamhoz igazodik.

A hírlevél küldés
kapcsán a Játékosok
személyes adatait a
Játékos törlésre
irányuló kéréséig kezeli
a Szervező.

A hírlevél küldés
kapcsán a Játékosok
személyes adatait a
Játékos törlésre
irányuló kéréséig, de
legfeljebb 10 évig
kezeli a Szervező.

Az érintettől felvett

Az érintettől felvett

Az érintettől felvett

Neo Interactive Kft.
(székhely: 1118
Budapest, Gombocz
Zoltán utca 9.; e-mail
cím: ●; telefonszám: ●)

Az Adatkezelő
marketingtevékenysége
kapcsán a Neo
Interactive Kft.
(székhely: 1118
Budapest, Gombocz
Zoltán utca 9.; e-mail
cím: ●; telefonszám: ●)

Adatfeldolgozó nem
kerül igénybevételre.

A Játékosok azon
adatai, amelyek nem
szükségesek a
marketing célú
tájékoztatáshoz, a
sorsolást követő 5 nap
után, a nyertesek,
valamint a
tartaléknyertesek ezen
személyes adatai
(adószám) pedig az
átvételre előírt határidőt
követő 5 nap után
kerülnek törlésre.
6. Az adatok
forrása
7. Az adatok
felhasználásá
nak módja
8. Az
adatkezelés
kapcsán
igénybe vett
adatfeldolgoz
ó
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9. Az
adatfeldolgoz
ó által ellátott
tevékenység,
a végrehajtott
adatfeldolgoz
ási műveletek

10. Az adatok
megismerésér
e jogosult
személyek

11. Adatvédelmi
nyilvántartási
szám

Az a Adatfeldolgozó a
Játék során kódot
generál a sorsoláshoz,
beazonosítja a
nyerteseket, kiértesíti a
nyerteseket, ellenőrzi a
nyertesek
személyazonosságát,
továbbá eljár a Játék
lebonyolításával
kapcsolatban.
•

Az Adatkezelő
oldaláról: online
specialist

•

Az adatfeldolgozó
oldaláról az alábbi
munkaköröket
betöltő személyek
ismerhetik meg:
social media
manager, head of
social media.

NAIH – 136822/2018

Az Adatkezelő által
megadott szempontok
szerint, marketing célú
tájékoztatást ad az
érintettek részére.

•

Az Adatkezelő
oldaláról:
marketing
manager

Az adatfeldolgozó
oldaláról: ●

●

●

•

A További
Adatkezelő
oldaláról:
marketing
manager,
CRM
manager,
CRM
specialista.

NAIH-81861/2014

A Játékos a Regisztrációval tudomásul veszi, hogy amennyiben a Játék időtartama alatt, vagy a
nyeremény átadását megelőzően a Játékban való részvételhez kapcsolódóan kezelt személyes
adatai törlését kérelmezi, kizárásra kerül a Játékból. Amennyiben a Játékos kizárólag a
Szervezőnek a marketing célú tájékoztatáshoz adott hozzájárulását vonja vissza ezen időtartam
alatt, a Szervező a Játékos Játékban való részvételhez szükséges személyes adatait az ahhoz
kapcsolódó célból és időtartam alatt továbbra is jogosult kezelni.
A További Adatkezelő adatkezelési tevékenységéhez adott hozzájárulás visszavonása nem érinti
a Játékban való részvételt.
Az adatkezelés ismertetése:
Az adatkezeléshez való hozzájárulás megadása önkéntes, amelynek határozott és
félreérthetetlen beleegyezést kell magában foglalnia és megfelelő tájékoztatáson kell alapulnia.
Az adatkezelésekhez való hozzájárulást a Játékos a Játékra való jelentkezéssel (regisztráció)
megfelelő jelölőnégyzet(ek) kitöltésével adja meg.
A Játékos a jelen Játékszabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a
nyertesektől a nyertesek beazonosítása és a nyeremények átadása céljából az átadás során a
személyazonosításukhoz szükséges okmányok bemutatását kérje, valamint a nyertes nevét és
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lakcímét – kizárólag a település név feltüntetésével – a jelen Játékszabályzatban leírtak alapján
honlapján közzétegye.
A További Adatkezelő továbbá, mint adatkezelő, az Infótörvény rendelkezéseit teljes körűen
betartva kezeli a személyes adatokat, és kizárólag abban a körben, amelyhez a Játékos
hozzájárulását adta.
Adatbiztonsági intézkedések:
A Szervező az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: "Infótörvény") és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során
biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.
A Szervező, illetve tevékenységi körében az Adatfeldolgozó gondoskodik az adatok kockázattal
arányos biztonságáról, továbbá megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és
kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infótörvény, valamint az egyéb adat- és
titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
A Szervező, illetve tevékenységi körében az Adatfeldolgozó az adatokat a kockázattal arányos
intézkedésekkel védi különösen 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.
Ennek keretében a Játékos személyes adatait jelszóval védett és/vagy titkosított adatbázisban
tárolják. A Szervező az adatokat a kockázattal arányos védelem keretében tűzfalakkal, Antivirus
programokkal, titkosító mechanizmusokkal, tartalomszűréssel és egyéb technikai- valamint
folyamat-megoldásokkal védi. Az adatvédelmi incidenseket, folyamatosan monitorozza.A Játékos
adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
A Játékos kérelmezheti a Szolgáltatónál és/ vagy a További Adatkezelőnél
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.
A Játékos az említett jogait a Szervező által folytatott adatkezelői tevékenység kapcsán az Urbán
Máté részére a < mate.urban@basf.com > e-mail címen előterjesztett kérelmében érvényesítheti.
A Játékos az említett jogait a További Adatkezelő által folytatott adatkezelői tevékenységek
kapcsán az < internet-hu@daimler.com > e-mail címen, vagy az alábbi postacímen < MercedesBenz Hungária Kft., 1133 Budapest, Váci út 96-98. > előterjesztett kérelmében érvényesítheti.
Minden adatkezelő csak és kizárólag a saját adatkezelési tevékenységéért tartozik felelősséggel.
Ennek megfelelően az ahhoz történő hozzájárulás esetén a További Adatkezelő által folytatott
adatkezelés kapcsán a További Adatkezelő tartozik felelősséggel.
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A Játékos kérelmére bármelyik adatkezelő tájékoztatást ad a Játékos általa, illetve az általa kezelt
vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról,
az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és
címzettjéről (ha van ilyen). Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb
idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, a Játékos kérelmére írásban
megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes. Kérjük, hogy a beazonosíthatóság érdekében a
tájékoztatást/ helyesbít/ törlést kérő nyilatkozatában személyes adatait mindig pontosan adja
meg.
A tájékoztatást a Szervező csak az Infótörvényben meghatározott esetekben tagadhatja meg.
A tájékoztatás megtagadása esetén a Szervező írásban közli a Játékossal, hogy a felvilágosítás
megtagadására az Infótörvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás
megtagadása esetén a Játékos a bírósági jogorvoslattal élhet, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: "NAIH") fordulhat.
Az Infotörvény rendelkezéseivel összhangban az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése
ellen,
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó
jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy
jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
A Szervező a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb
15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a
Játékost írásban tájékoztatja.
Ha a Szervező az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja,
valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik
részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek
intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha a Játékos a Szervező döntésével nem
ért egyet, illetve ha a Szervező az említett határidőt elmulasztja, a Játékos a döntés közlésétől,
illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - az Infótörvényben meghatározott
módon- bírósághoz fordulhat.
A Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: + 36-1/391-1400, fax: +
36-1/391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) bejelentéssel vizsgálatot
kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezeléséhez fűződő jogok
gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
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Ezen túlmenően a Játékos jogainak megsértése esetén, így különösen ha a Szervező a jelen
pontban foglalt tájékoztatási, törlési és helyesbítési kötelezettségét megszegte vagy a tiltakozási
kérelem elbírálására nyitva álló határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó
napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat a Szervező, mint alperes székhelye
szerinti törvényszék (Fővárosi Törvényszék), vagy a Játékos választása szerint a lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt. A bíróság, ha a kérelemnek helyt ad, a Szervezőt a
tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására illetve törlésére, az automatizált
adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának
figyelembevételére, illetve az Infótörvényben meghatározott adatátvevő által kért adat kiadására
kötelezheti. A bíróság elrendelheti ítéletének nyilvánosságra hozatalát oly módon, hogy a
Szervező és az általa elkövetett jogsértés beazonosítható legyen.
A Játékos kérheti a jogellenes adatkezeléssel (ideértve az adatbiztonsági intézkedések
elmulasztását is) összefüggésben felmerült kárának megtérítését a károkozásért felelős
adatkezelőtől. Az adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozó károkozásáért is az igénybevevő
adatkezelő tartozik felelősséggel. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a
kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan
gondatlan magatartásából származott.
11.

COOKIE POLICY

Valószínűleg Ön is hallott már a cookie-król. Ezeket a fájlokat vagy információkat az Ön által
használt böngésző program menti az Ön számítógépének merevlemezére. A webhelyünkön tett
látogatása során alkalmazhatunk cookie-kat vagy hasonló eszközöket adatgyűjtésre, például a
webhelyünk Ön által felkeresett részeire vagy a webhelyünkön keresztül igénybe vett
szolgáltatásokra vonatkozóan. Ezeket az adatokat arra használjuk, hogy webhelyünket és
termékeinket a lehető legtökéletesebben az Ön érdeklődéséhez és igényeihez igazítsuk. A
cookie-k továbbá segíthetnek Önnek a webhelyünkön végzett jövőbeli tevékenységének
felgyorsításában.
Amennyiben nem kívánja rendelkezésünkre bocsátani ezen adatokat, Önnek lehetősége van a
cookie-k elutasítására. Ezt a böngészője beállításainak módosításával teheti meg. A cookie-k
letiltása esetén azonban előfordulhat, hogy webhelyünk bizonyos funkcióit nem tudja használni.
A cookie-k kezelésének számos különböző módja van. Amennyiben Ön több számítógépet
használ különböző helyszíneken, ellenőriznie kell, hogy mindegyik böngésző cookie-beállításai
megfelelnek-e az Ön igényeinek. Böngészője cookie-mappájából egyszerűen törölheti a telepített
cookie-kat.
A webhelyünkön végzett statisztikai méréseket felhasználhatjuk a webhely-látogatási élmény
személyre szabására, valamint névtelenül és összesítve a webhely használatával kapcsolatos
statisztikák kiértékelésére. Az Ön számítógépére vonatkozó egyes információk, pl. az IP-cím, az
internetböngésző és operációs rendszer típusa ugyancsak begyűjthetők.
2018. _______________ ___
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BASF Hungária Kft.
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET – KIJELÖLT, A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ TERMÉKEK LISTÁJA
ACROBAT® MZ WG,10X1 KG,HU
ACROBAT® MZ WG,1X10 KG,HU
AKRIS® SE,2X10 L,HU
BELLIS®,10X1 KG,HU
BELLIS®,OP10X1 KG,HU
BIATHLON® 4D+DASH® 0.5 KG+10L,1X1 PC,HU
BUTISAN® COMPLETE,4X5 L,HU
BUTISAN® S 500,4X5 L,HU
CABRIO® TOP,10X1 KG,HU
CABRIO® TOP,OP10X1 KG,HU
CALLAM®,4X2 KG,HU
CAMBIO®,4X5 L,HU
CANTUS®,10X1 KG,HU
CANTUS®,OP10X1 KG,HU
CARAMBA® TURBO,4X5 L,HU
CLARINET®,10X1 L,HU
CLERANDA® TOP PACK,1X1 PC,HU
CLERATOP® + DASH® HC,1X1 PC,HU
CLERAVO®,4X5 L,HU
COLLIS®,10X1 L,HU
CORUM®
CYCOCEL® 750,2X10 L,HU
DASH® HC,10X1 L,HU
DASH® HC,4X5 L,HU
DASH® HC,OP10X1 L,HU
DASH® HC,OP4X5 L,HU
DELAN® 700 WG,10X1 KG,HU
DELAN® 700 WG,1X10 KG,HU
DELAN® PRO,4X5 L,HU
ENERVIN®,OP2X5 KG,HU
FABAN®,10X1 L,HU
FENDONA® 10 EC,OP10X1 L,HU
FLEXITY®,4X5 L,HU
FOCUS® ULTRA,4X5 L,HU
FORUM® R,10X1 KG,HU
FORUM® R,1X10 KG,HU
INOVIS®,4X5 L,HU
JUMBO® EXTRA OD 5L + 2KG + 5L,1X1 PC,HU
KINTO® PLUS,2X10 L,HU
KUMULUS® S,1X25 KG,HU
MEDAX® MAX,10X1 KG,HU
MEDAX® TOP,4X5 L,HU
OPERA® NEW,4X5 L,HU
OSIRIS®,2X10 L,HU
OSIRIS®,4X5 L,HU
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PASSAT®,4X5 L,HU
PICTOR ACTIVE,4X5 L,HU
PICTOR®,10X1 L,HU
PICTOR®,4X5 L,HU
POLYRAM® DF,1X10 KG,HU
PRIAXOR®,4X5 L,HU
PULSAR® 40 SL,4X5 L,HU
PULSAR® PLUS,2X10 L,HU
PULSAR® PLUS,4X5 L,HU
REGALIS® PLUS,10X1,5 KG,HU
REGALIS® WG,10X1 KG,HU
REPCE KOMPLETT CSOMAG,1X1 PC,HU
REPCE TOP CSOMAG,1X1 PC,HU
RETENGO® PLUS,4X5 L,HU
RETENGO®,4X5 L,HU
ROVRAL® AQUAFLOW,10X1 L,HU
ROVRAL® AQUAFLOW,4X5 L,HU
SCALA®,4X5 L,HU
SERCADIS®,10X1 L,HU
SIGNUM® WG,10X0,5 KG,HU
SIGNUM® WG,2X5 KG,HU
SPECTRUM®,4X5 L,HU
SYSTIVA®,2X10 L,HU
SYSTIVA®,4X5 L,HU
TANGO® STAR,4X5 L,HU
TERCEL®,OP2X5 KG,HU
VIVANDO®,10X1 L,HU
VIVÁT KERESKEDELMI GYÜJTÖCSOM,1X1 PC,HU
WING® P,2X10 L,HU
SEPIRET® FLO,1X20 KG,HU
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