Nádudvari Élelmiszer Kft.
Facebookon meghirdetett receptversenyének játékszabályzata és
adatkezelési tájékoztatója

1. A játék szervezője:
A Nádudvari Élelmiszer Kft. (székhely: 4181 Nádudvar, Gutenberg u.1., cégjegyzékszám: 09-09003140, a továbbiakban: Szervező).
2. A Játékban résztvevő személyek:
A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, magyarországi lakóhellyel rendelkező, saját
Facebook profillal rendelkező természetes személy (a továbbiakban: Játékos), aki a Szervezőnek
címzett - a Facebook Messenger üzenetben (a továbbiakban: Messenger üzenet) a Játék
időtartama alatt elküld egy receptet, amelynek alapanyagát a túró adja. A megküldött recept
elválaszthatatlan mellékletét képezi a recept alapján elkészített étel fényképfelvétele (a
továbbiakban együtt: fényképes recept).
A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, illetve a Szervező megbízásából eljáró gazdasági
társaság vezető tisztségviselői, tagjai, alkalmazottai és azok közeli hozzátartozói (a közeli
hozzátartozó fogalmát a Ptk. 8:1. § (1) 1. pontja tartalmazza), nem vehetnek részt továbbá az
annak lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói,
továbbá azok a személyek, aki a regisztráció során nem a valóságnak megfelelő, személyazonosító
igazolvánnyal igazolható személynevet, és/vagy hatósági igazolvánnyal igazolható lakcímet adnak
meg. Amennyiben a Játékos cselekvőképességében teljesen, vagy a tárgyi nyereményjáték körébe
tartozó ügycsoportban részlegesen korlátozott, úgy a Játékban való részvételére, a nyereménnyel
kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyeremény átvételére, valamint a jelen Szabályzat szerinti
adatkezeléshez való hozzájárulásra csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.
Cselekvőképtelen Játékos esetében a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyeremény
átvételére, illetve a jelen Szabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra kizárólag a Játékos
törvényes képviselője jogosult
A Játékban részt vevő Játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a
Játék hivatalos játékszabályzatát (a továbbiakban: Játékszabályzat), a Facebook közösségi oldal
által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt és az adatvédelmi tájékoztatóban
foglaltakat.
3. A Játék időtartama:
A Játék 2018. március 19. 08:00 órától 2018. április 9. 20:00 óráig tart.
4. A Játék menete:
A Játékos a következőkben leírtak szerint vehet részt a Játékban: a Játékos privát Messenger
üzenetet küld a Szervező részére, amelyben továbbítja az általa beküldeni kívánt fényképes
receptet. A fényképes recept beküldésével egyidejűleg a Játékos regisztráció céljából megküldi a
Szervező részére azokat az adatait (név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, születési dátum),
amelyeken az esetleges nyeremény átadása, valamint promóciós célú kapcsolattartás céljából

elérhető. A Szervező feltölti azon fényképes recepteket hivatalos Facebook rajongói oldalára,
melyek megfelelő minőségű fényképpel együtt kerültek a Szervező részére megküldésre. A
feltöltött fényképes receptekre a Játék időtartama alatt szavazni lehet, oly módon, hogy a
regisztrált Facebook profillal rendelkező természetes személyek, akik a Szervező Facebook
oldalára látogatnak, a számukra megnyerő fényképes receptre, illetve receptekre a „like” – a
Facebook közösségi oldalt magyar nyelven használók a „tetszik” – gombra kattintással leadják
szavazatukat. A Játék tekintetében “like”, illetve “tetszik” jelzésnek tekinti a Szervező az adott
fénykép alatt használt valamennyi pozitív tartalmú hangulatjelet (így: imádom, vicces, hűha). A
Játék tekintetében a negatív tartalmú hangulatjelek nem minősülnek szavazatnak (így: szomorú,
dühítő).
A Játékot az a10 (tíz) Játékos nyeri meg, akik a legtöbb „like”-ot gyűjtötték az általuk beküldött
fényképes receptjeik alatt.
Egy játékos több fényképes receptet is beküldhet, ez esetben több fényképes recepttel
versenyezhet.
A Szervező a nyertes Játékosok listáját a saját Facebook Profil oldalán egy eredményhirdető
posztban teszi közzé, illetve a nyertes Játékosokat külön-külön is értesíti privát Messenger
üzenetben a szavazás lezárását követő 24 órán belül.
A Játékban részt vevő fényképes receptet beküldő Játékos felelősséget vállal azért, hogy a
fényképfelvételt saját maga készítette, egyben hozzájárul a fényképfelvétel nyilvános közléséhez és
ez által a fényképfelvétel feletti szerzői jogokat minden nemű ellenszolgáltatás nélkül átengedi a
Játék Szervezőjének. Amennyiben egy adott fényképfelvétel tulajdonosa azzal szembesül, hogy
fényképét engedély nélkül küldték meg a Játék Szervezője részére, és azt a Játék Szervezője felé
jelzi, úgy azt a Játék Szervezője - a fényképfelvétel tényleges készítőjének vizsgálata nélkül haladéktalanul törli a saját Facebook Profiljáról. Abban az esetben, ha a fényképfelvételt nem
annak tényleges készítője küldte meg a Játék Szervezője részére, az ebből fakadó esetleges
károkért a fényképfelvétel megküldője a felelős.
A recept beküldője kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az általa beküldött fényképes recepteket a
játék szervezője a későbbiekben ismételten közzétegye.
5. A Játék nyereménye:
A fentieknek megfelelően a Játék nyertesei a 10 (tíz) legtöbb „like”-ot kapott fényképes receptet
beküldő Játékosok közül kerülnek ki. Az 5 (öt) legtöbb „like”-ot kapott Játékos nyereménye egyegy Nők Lapja Konyha előfizetés egy éves időtartamra (12 lapszám). A 6-10. legtöbb „like”-ot
kapott Játékos nyereménye egy-egy Nők Lapja Konyha desszert előfizetés egy éves időtartamra (3
lapszám). A nyeremény másra át nem ruházható. Amennyiben az utolsó, tizedik helyen
szavazategyenlőség állna fenn, az utolsó helyen álló Játékosok tekintetében a Játék időtartama
további 24 órával meghosszabbodik.
6. Nyeremények átvétele:
A Szervező a nyertes Játékosokat privát Messenger üzenetben értesíti a szavazás lezárását követő
24 órán belül a nyereményről. A nyertes Játékos visszajelzésének hiányában, további 72 órán belül
a Szervező ismételt értesítést küld. Amennyiben a Szervező észleli, hogy a nyertes Játékos nem

elérhető, vagy más okból részére a nyeremény nem átadható, úgy a soron következő legtöbb
„like”-ot kapó Játékos kerül a nem elérhető nyertes Játékos helyére. (Például: a 6. legtöbb „like”ot kapó Játékos kerül, az 5 (öt) legtöbb „like”-ot kapó Játékosok közül annak a helyére, aki nem
elérhető. Amennyiben újabb Játékos nem jelentkezik a nyereményért, úgy a 7. legtöbb „like”-ot
kapó Játékos kerül a helyére és így tovább.)
7. Egyéb rendelkezések
Azáltal, hogy a Játékos nevét, címét e-mailcímét és telefonszámát tartalmazó fényképes receptet a
Szervező részére megküldi, a Játékos feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy amennyiben a
Játék nyertese lesz, neve és a helység, ahol él, nyilvánosságra kerüljön, továbbá hogy adatait a
Szervező jelen Játék lebonyolítása során, valamint később, promóciós célú kapcsolattartás céljából
felhasználja.
A Játékos az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény értelmében kifejezett hozzájárulását adja a Szervezőnek, hogy a Játékban történő
részvételével összefüggésben átadott személyes adatait a Játékidőn túl feldolgozza annak
érdekében, hogy Szervező következő promóciójáról, vagy egyéb eseményéről számukra értesítést
küldhessen. A Játékos bármikor jogosult kérni, hogy adatai a nyilvántartásból törlésre kerüljenek a
Szervező, azaz a Nádudvari Élelmiszer Kft. címére (4181 Nádudvar, Gutenberg u.1.) küldött
nyilatkozatával.
A Nyeremények kézbesítésének – Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy
késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért Szervező semmilyen felelősséget nem
vállal.
A Szervező kizárja a Facebook (1 Hacker Way; Menlo Park, California 94025 .) felelősségét a
játék teljes körét illetően. Szervező kizárja továbbá a felelősségét a Facebook weboldal rajta
kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Facebook felülete nem, vagy
korlátozottan használható.
Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen
manipulációt, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő
magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy ezt a Játékost azonnali
hatállyal kizárja a játékból.
A Szervező fenntartja magának a jogot a hivatalos részvételi feltételek, illetve jelen Játékszabályzat
megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a Szervező
hivatalos Facebook rajongói oldalán keresztül értesülhetnek.

Adatkezelési tájékoztató
A jelen Adatvédelmi tájékoztató irányadó a Nádudvari Élelmiszer Kft., (4181 Nádudvar,
Gutenberg u. 1., Cégjegyzékszám: 09-09-003140, képv.: Volosinovszki János ügyvezető önállóan)
által szervezett és a Facebook közösségi oldalon meghirdetett receptverseny keretében gyűjtött
személyes adatok kezelésére. A Facebook közösségi oldalon meghirdetett receptversennyel
összefüggésben megadott adatok kezeléséért a Nádudvari Élelmiszer Kft., mint adatkezelő
felelős.
Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH 140914/2018.
Az adatkezelő neve: Nádudvari Élelmiszer Kft.
Az adatkezelő címe: 4181 Nádudvar, Gutenberg u. 1.
Érintettek köre: Azon természetes személyek, akik kifejezett hozzájárulásukat adták ahhoz, hogy
az adatkezelő személyes adataikat egy meghatározott promóciós játék, valamint a jövőbeni
promóciós kapcsolattartás céljából (így többek között egyedi kedvezményes ajánlatok, hírlevél
megküldése) kezelje.
Kezelt adatok köre: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, születési dátum.
Az adatkezelés célja: a Facebook közösségi oldalon meghirdetett receptverseny keretében történő
adatkezelés.
Az adatkezelés jogalapja: az érintetteknek az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) a) pontjának megfelelő, kifejezett,
önkéntes és határozott hozzájárulása, a személyes adataik kezeléséhez.
Az adatok forrása: az érintettek által azonnali üzenetküldő szolgáltatáson, vagy elektronikus levél
útján önkéntesen megküldött üzenete.
Az adatkezelés időtartama: 2018.március 9 - december 31.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a személyes adatokat az
adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti jogszabályi alapelvek tiszteletben tartásával.
Az érintettek jogai a kezelt adataikkal kapcsolatban: Az adatkezelő az érintett kérésére
tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról,
jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Az adatkezelő a
kérelem beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül írásban (elektronikus levél útján)
válaszol. Az érintett jogosult kérni a személyes adatainak módosítását, kijavítását. Az adatkezelő
az adott módosítást, kijavítást haladéktalanul elvégzi és erről az érintettet írásban tájékoztatja. Az
érintett a fentieken túl bármikor kérheti a személyes adatainak törlését a nyilvántartásból a
nadudvari@nagisz.hu elektronikus levelezési címen.
Adatbiztonság: Az adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról és
megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek biztosítják a kezelt adatok

védettségét, illetve megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és
jogosulatlan megváltoztatását. A fenti kötelezettségvállalást az adatkezelő az adatkezelési
tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.
Jogérvényesítés: Az adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a
jogszabályoknak megfelelően történjék. Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelő
az adatok kezelése során nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, úgy azt jogosult írásban
jelezni az adatkezelő részére a nadudvari@nagisz.hu elektronikus levelezési címen. A fentieken
túl, az érintett az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.)
Egyéb rendelkezések: Jelen adatkezelési tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs
önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény rendelkezései az
irányadóak. Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót az
érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.

Kelt: Nádudvar, 2018. március 9.

