Nádudvari Élelmiszer Kft.
„Nádudvari termékekkel Campus Fesztivál napijegyet nyerhet!” elnevezésű nyereményjáték
Játékszabályzata

1. A játék szervezője:
A Nádudvari Élelmiszer Kft. (székhely: 4181 Nádudvar, Gutenberg u.1., cégjegyzékszám: 09-09003140, a továbbiakban: Szervező) „Nádudvari termékekkel Campus Fesztivál napijegyet
nyerhet!” elnevezéssel nyereményjátékot (a továbbiakban: Játék) hirdet.

2. A Játékban résztvevő személyek:
A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, magyarországi lakóhellyel rendelkező
természetes személy (a továbbiakban: Játékos), aki az Észak-Kelet Coop Zrt. bármely üzletében
legalább 1 db Nádudvari terméket vásárol az 5. pontban megjelölt termékek közül, majd a Játék
időtartama alatt, az 6. pontban foglaltaknak megfelelően, elküldi Pályázatát.
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 az adatok megadása 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 és az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat.

3. A Játék időtartama:
A Játék 2018. június 20. 08:00 órától 2018. július 8. 24:00 óráig tart.
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4. Sorsolás és nyeremények:
A nyereményjátékban az alábbi hálózatok vesznek részt:
- Észak-Kelet Coop – akció időtartama: 2018.06.20. 08:00 - 07.03. 24:00
- Privát üzletlánc – akció időtartama: 2018.06.06.08:00 -06.17.24:00
- Alaszka Kft – akció időtartama: 2018.06.27. 08:00 - 07.08. 24:00
- Alfiker Kft – akció időtartama: 2018.07.05. 08:00 - 07.08.24:00
Nyereményre jogosult, aki a Játék megkezdését megelőzően kisorsolt titkos, nyerő időpontok
(hálózatonként 5 db időpont, nap, óra, perc és másodperc szerint) eltelte után elsőként küldi be a
Pályázatát.
A sorsolás időpontja: 2018. június 4.
A sorsolás módja: gépi sorsolás.
A sorsolások helyszíne a fent említett időpontban közjegyző jelenlétében: Nádudvari Élelmiszer
Kft., 4181 Nádudvar, Gutenberg u. 1.
A blokknak egyértelműen kell azonosítania a Játékban résztvevő termék vásárlását. A blokkon
egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie az üzlet nevének, a vásárolt Nádudvari termék
megnevezésének (pénztárgép által rányomtatva) és mennyiségének, a vásárlás pontos dátumának
és időpontjának, valamint a blokk kódjának. Amennyiben a blokkon a márka nincs megnevezve,
csak a termék, akkor a Játékos írassa a pénztárossal az adott termék mellé a Nádudvari
márkanevet és pecsételtesse le azt.
A felsorolt, Észak-Kelet Coop, Privát üzletlánc, Alaszka, Alfiker hálózatok üzleteiben vásárolt
Nádudvari termékekkel hálózatonként összesen 5 db Campus Fesztivál napijegy nyerhető.

5. A játékban részt vevő termékek:
Privát üzletlánc: 2018.06.06.08:00 -06.17.24:00
Nádudvari túró 250 g félzsíros
Nádudvari túró 250 g zsírszegény
Nádudvari tejföl 20% 330g
Nádudvari disznósajt
Nádudvari májas 110 g natúr
Nádudvari májas 110 g snidlinges
Nádudvari húsgombóc levesbetét 250 g
Nádudvari májgombóc levesbetét 250 g
Nádudvari mogyorókrémes mini gombóc 350 g
Nádudvari túrógombóc 240 g
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Észak-Kelet Coop: 2018.06.20. 08:00 - 07.03. 24:00
Nádudvari krémjoghurt 700g
Nádudvari császárszalonna
Nádudvari csemegeszalonna
Nádudvari grillkolbász sajtos 300g
Nádudvari grillkolbász fokhagymás 300g
Nádudvari grillkolbász mustáros 300g
Nádudvari grillkolbász chilis 300g
Nádudvari grillkolbász bajor 300g
Nádudvari szilvatöltelékes gombóc 450 g
Nádudvari mogyorókrémes mini gombóc 240 g
Alaszka: 2018.06.27. 08:00 - 07.08. 24:00
Nádudvari krémjoghurt 180g
Nádudvari vajkrém natúr 180g
Nádudvari vajkrém snidlinges 180g
Nádudvari vajkrém magyaros 180g
Nádudvari csemegeszalonna
Nádudvari grillkolbász sajtos 300g
Nádudvari grillkolbász fokhagymás 300g
Nádudvari grillkolbász mustáros 300g
Nádudvari grillkolbász chilis 300g
Nádudvari grillkolbász bajor 300g
Alfiker: 2018.07.05. 08:00 - 07.08.24:00
Nádudvari csemege szalonna vcs.
Nádudvari császárszalonna vcs.
Nádudvari grillkolbász sajtos 300 g
Nádudvari krémjoghurt 700 g
Nádudvari szilvatöltelékes gombóc 450 g
Nádudvari mogyorókrémes mini gombóc 350 g

6. A játék menete:
A Játékban való részvétel feltétele, hogy a vásárlást követően a fogyasztó (Játékos) a
nadudvari.com/campus weboldalon keresztül elküldje nevét, e-mail címét, telefonszámát, a
vásárlás helyét (település és üzletlánc neve), a vásárlás idejét (év, hónap, nap, óra, perc), valamint a
blokkon szereplő blokk kódot (a jelen Játékszabályzatban úgy is, mint Pályázat) a Szervező
részére. Egy vásárlást igazoló blokkot csak egy alkalommal lehet felhasználni, még abban az
setben is, ha több, a Játékban résztvevő Nádudvari termék vásárlására került sor. A vásárlás
legkorábbi dátuma 2018. június 15. napja lehet.
A blokk kód a nadudvari.com weboldalon található, „Példa a blokk kódjának elhelyezkedésére”
elnevezésű ábrán megjelölt blokk kódot (mely általában az ún. AP szám) jelenti.
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A Játékos abban az esetben nyerhet a promóciós időszakban az előre meghatározott titkos, nyerő
időpontokban, ha a kisorsolt, titkos időpont után elsőként küldi be a Pályázatát.
A nyerteseket telefonon vagy e-mailben értesítjük és a nyereményük átvételével kapcsolatosan is
tájékoztatjuk.

7. Nyeremények átadása, illetve átvétele:
A nyertes Játékos személyének megállapítása után a Szervező haladéktalanul, de legkésőbb 5
napon belül, telefonon vagy e-mailen keresztül értesíti a nyertes Játékosokat a nyeremény
átvételének részleteiről. A nyertes Játékos a nyereményét kizárólag a feltöltött kódszámú és a
vásárlást igazoló, teljes terjedelmében olvasható blokknak, vagy ezen blokk másolatának
beküldését követően veheti át, melyet az első, Szervező általi értesítésben foglaltaknak
megfelelően kell az értesítés napjától/keltétől számított 5 napon belül postán vagy elektronikusan
(.jpg, vagy .pdf formátumban) megküldeni a Szervező részére. Postai cím: Nádudvari Élelmiszer
Kft. 4181 Nádudvar, Gutenberg u.1. E-mail cím: nadudvarijatek@nagisz.hu. A nyertes Játékosok
az eredeti, nyertes blokk(ok) megőrzésére kötelesek, és a Szervező külön kérésére abban az
esetben is kötelesek az eredeti blokkot postai úton is megküldeni a Szervező postacímére,
amennyiben a vásárlást korábban postai úton másolati blokkal, vagy pedig elektronikus úton
igazolták.
A nem nyertes játékosokat Szervező külön nem értesíti.
Amennyiben a nyertessel a szervező önhibáján kívül 8 naptári napon belül nem tudja felvenni a
kapcsolatot, a Szervező a Nyertes Játékost kizárhatja a Játékból.
A Szervező, a nyeremények átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Pályázatot, illetve Játékost,
melynek vonatkozásában a beküldő Játékos részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a
Pályázatán feltüntetett személyes, illetve egyéb adatok nem valósak, vagy tévesek, vagy a
Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Szabályzatban írt személyi
feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli, a
Pályázatok hiányosságáért/hibájáért, ebből adódóan a kézbesítés elmaradásáért vagy annak
késedelméért, a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
Amennyiben a nyertes Játékos kizárására a fentiek szerint sor kerül, úgy a nyereményt az előre
meghatározott titkos, nyerő időpont után másodikként beküldő Játékos kapja meg, a jelen
Játékszabályzatban foglaltak szerint.
A Szervező döntése szerint, a nyeremény helyett a nyeremény átvételére jogosító voucher is
átadható a nyertes Játékosnak, mely voucher birtokában a nyertes Játékos a Campus Fesztivál
helyszínén tudja átvenni a napijegyet.
A nyeremények pénzre át nem válthatók, továbbá sem a nyeremény, sem a nyeremény átvételére
jogosult voucher nem átruházható A nyereményhez kapcsolódóan a nyertes Játékosokat
adófizetési kötelezettség nem terheli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a díjak személyes
átvételéből eredő utazás költségei) a nyertes Játékost terhelik.
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8. Egyéb rendelkezések
Azáltal, hogy a Játékos nevét, telefonszámát, e-mailcímét tartalmazó Pályázata a megadott címre
elküldésre kerül, illetve az a Szervezőhöz beérkezik, a Játékos feltétel nélküli beleegyezését adja
ahhoz, hogy nyertessége esetén neve nyilvánosságra kerüljön, továbbá, hogy adatait a Szervező
jelen Játék lebonyolítása során felhasználja. A Játékos az Infotv. és a GDPR 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 (4181Nádudvar, 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 felelősségét minden, a nadudvari.com/nyeremenyjatek weboldalt, illetve az
azt működtető szervert, a kiszolgáló hálózatot, illetve a telefonhálózatot ért támadások esetére.
Ennek megfelelően, amennyiben a weboldalt, illetve szervert, a kiszolgáló hálózatot, illetve a
telefonhálózatot ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak (különösen, de
nem kizárólagosan nyereményeiket, nyertes/nem nyertes státuszukat) illetően, úgy ezen esetekre a
Szervező semminemű felelősséget nem vállal. Szervező kizárja továbbá a felelősségét a weboldal
rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy
korlátozottan használható, ugyanakkor vállalja, hogy haladéktalanul megtesz minden szükséges
intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.
Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen
manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek létrehozását, 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
nadudvari.com/nyeremenyjatek oldalon értesülhetnek.
Adatvédelmi tájékoztató és szabályzat (a továbbiakban: Adatvédelmi tájékoztató)
Szervező a Játékosok (a továbbiakban úgy is, mint Érintett(ek)) személyhez fűződő jogait
tiszteletben tartja, és a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság követelményeinek
megfelelően, az Érintettekkel együttműködve jár el az adatkezelés során. A Szervező csak
jogszabályban meghatározott, vagy az Érintett által megadott adatokat kezeli, az alábbiakban
meghatározott célokból. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon
nem terjeszkedhet túl. Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat a Szervező az eredeti
adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez
előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a
felhasználást megtiltsa.
A Szervező a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok
megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. A 16. életévét be nem töltött személy
érintett személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása
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esetén kezelhetők. A Szervezőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve
nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így az Érintett, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló
személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak, és a Játékszabályzatnak.
Hozzájáruló nyilatkozat hiányában a Szervező 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó
személyes adatot nem gyűjt.
A Szervező az általa kezelt személyes adatokat a jelen tájékoztatóban meghatározott
adatfeldolgozókon és egyéb megjelölt személyeken, illetőleg jogszabályon alapuló megkereséseken
kívül harmadik félnek át nem adja. A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az
adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Érintett
beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem
minősül adatkezelésnek, sem adattovábbításnak. A Szervező bizonyos esetekben – különösen
bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek
alapos gyanúja miatt a Szervező érdekeinek sérelme, a szolgáltatás biztosításának veszélyeztetése
esetén – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Érintett elérhető Személyes
adatait. Szervező kijelenti, hogy a jelen tájékoztatóban a személyes adatok kapcsán nevesített
adatfeldolgozók a részükre a Szervező által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott
személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, illetve
dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek a Szervező részére.
Jelen Adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozók részére történő adattovábbítás
az Érintett külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy
hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag
jogerős hatósági határozat alapján, vagy az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén
lehetséges.
A Szervező az általa kezelt személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, illetve törléséről az
érintett Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a személyes adatot adatkezelés
céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az
Érintett jogos érdekét nem sérti.
Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire a Szervező nem köteles adatvédelmi tisztviselő
kijelölésére a Szervező ugyanis nem minősül közhatalmi szervnek vagy közfeladatot ellátó
szervnek, a Szervező tevékenységei nem foglalnak magukban olyan műveletet, amely az
Érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé, továbbá a
Szervező nem kezel különleges adatot, illetve büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó
határozatokra és bűncselekményre vonatkozó személyes adatot.
Az adatkezelés jogalapja az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló kifejezett
hozzájárulása - a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás, illetve az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulás - így mind a
Játékban való részvétel, mind az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson, önkéntes
adatszolgáltatáson alapul.
Az Érintettek önként lépnek kapcsolatba a Szervezővel, önként veszik igénybe a Szervező
szolgáltatását. Az adatkezelő az Érintettek hozzájárulásának a hiányában csak akkor kezel adatot,
ha erre törvény egyértelműen felhatalmazza. Az adatkezelés jogalapja lehet a Szervező lényeges
jogos érdeke, amely esetben a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban a Szervező
elvégezte és a jövőben is elvégezheti az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az adott
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adatkezelés a Szervező jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és ezen érdekekkel szemben
nem élveznek elsőbbséget az érintett olyan jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok
védelmét teszik szükségessé.
Érintett a Játékban való részvétellel kifejezetten kijelenti, hogy a jelen Adatvédelmi tájékoztatót
elfogadja, és önkéntesen megadott adatainak az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerinti
kezeléséhez kifejezetten, önkéntesen hozzájárul.
Az Érintett jogosult arra, hogy Személyes adatai kezeléshez való hozzájárulását bármikor
visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti
adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben a hozzájárulás a szolgáltatásra vonatkozó szerződés
teljesítését lehetetlenné tenné, Szervező erre figyelmezteti Érintettet.
A Szervező az Érintett által a honlap használatakor az Érintett IP címét a szolgáltatás nyújtásához
kapcsolódóan, a Szervező jogos érdekére tekintettel és a szolgáltatás jogszerű biztosítása okán, az
Érintett külön hozzájárulása nélkül is rögzíti, az ezzel kapcsolatos bővebb információkat az
Általános adatkezelési és cookie (süti) szabályzat tartalmazza.
Bármely Érintett e-mail címének, valamint adatainak megadásakor egyben felelősséget vállal azért,
hogy a megadott e-mail címmel, illetve az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz
igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel a megadott e-mailcímmel és adatokkal
összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintettet terheli, aki az e-mail címet és az
adatokat megadta.
A Szervező személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség
teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának.
Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen történik. A Szervező törekszik arra,
hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának
megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél
megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
Szervező az Érintettek által megadott – illetve a Játékban való részvételhez szükséges
honlaphasználat által tudomására jutott - személyes adatokat kezeli, adatokat más forrásból nem
gyűjt. A további adatok kizárólag az Érintett előzetes és egyértelmű hozzájárulásával önkéntes
módon történik.
Az Érintett tudomásul veszi, hogy a Szervező az Érintett által megadott adatokról, illetve az általa
a Szervező rendelkezésére bocsátott dokumentumokról biztonsági másolatot készít és azt az
átadástól számított …. napig tárolja informatikai biztonsági okokból, különösen váratlan külső
behatásból eredő incidenst követő helyreállítás céljából.
Amennyiben az Érintett ahhoz hozzájárul, a Szervező a megadott elérhetőségeken felveszi a
kapcsolatot az Érintettel, és számára a közvetlen megkeresés módszerével reklámot küld. A
reklám küldhető postai úton, telefonon (ide értve az SMS-t is), vagy e-mailben. A reklámozás
feltétele minden esetben az Érintett hozzájárulása. Az Érintett hozzájárulását bármikor, bármely
hírlevélről indokolás nélkül visszavonhatja.
Technikai adatok és cookie-k (sütik) kezelése, informatikai védelem
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A Játékban való részvételhez szükséges a … honlap használata. A honlap használatával
indikálódó adatkezeléssel és ehhez kapcsolódóan az informatikai védelemmel kapcsolatos
információkat az Általános adatkezelési és cookie (süti) szabályzat tartalmazza.
A Szervező személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz az Érintett
egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult,
vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad. A Szervező jogosult és köteles minden olyan
rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak
továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés
kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt a Szervező nem
tehető felelőssé. A Szervező az adattovábbításokat minden esetben dokumentálja, és az
adattovábbításokról nyilvántartást vezet.
Az adatkezelési tevékenység ellátásához Szervező jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az
adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag a Szervezővel kötött szerződés, és a kapott
utasítások szerint jogosultak eljárni, továbbá Szervező ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az
adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak a Szervező hozzájárulásával
jogosultak.
A Szervező által igénybe vett adatfeldolgozók:
…
A Szervező gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési
intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adatés titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. A Szervező 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.
A Szervező az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván,
biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb a Szervező érdekkörében eljáró
személyek (adatfeldolgozók) ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása
érdekében szükségük van. Az adatokat a munkavállaló szervezetén belül csak naplózás mellett
lehet megismerni. Az adatkezelő munkavállalói egyedi kereséseket, az adatokon egyedi
műveleteket csak az Érintettek érésére végeznek, vagy abban az esetben, ha ez a szolgáltatás
nyújtása érdekében szükséges.
A Szervező az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor
tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. A Szervező több lehetséges adatkezelési
megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja,
kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.
A Szervező a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes; illetve, ha az Érintett kéri (a
jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével), ha az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot
jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, továbbá, ha az
adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje
lejárt.
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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).
A törlés megtagadható (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog
gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad;
valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. Az Érintett
önkéntes hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését az Érintett kérheti. Ez esetben a Szervező az
adatokat törli. A törlés csak akkor tagadható meg, ha az adatok kezelésére jogszabály
felhatalmazást ad. A törlési kérelem megtagadásáról, és az adatkezelést lehetővé tevő
jogszabályról a Szervező minden esetben tájékoztatást ad. A törlési kérelem megtagadásáról a
Szervező minden esetben tájékoztatja az Érintettet, megjelölve a törlés megtagadásának indokát.
Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem
állíthatók helyre.
A Szervező által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le.
Hírlevélről való automatikus leiratkozás esetén a Szervező az Érintettet arról a hírlevél kiküldési
szolgáltatásról íratja le, amelyből a leiratkozás megtörtént. Amennyiben egy Érintettnek több
hírlevélre való feliratkozása van, úgy a többi érvényben marad, egészen addig amíg a több
hírlevélről is kezdeményezi a leiratkozási szándékát, vagy egyértelműen jelzi a Szervező felé az
adatbázisból való törlési kérelmét. Ebben az esetben a Szervező az adatbázisból az Érintett
minden Személyes adatát törli.
Mivel az Érintett részére a Szervező folyamatos szolgáltatást nyújt, a felek kapcsolata időhatárhoz
nem kötött. Mindezek alapján – az Érintett kérésének hiányában – a Szervező mindaddig kezeli
az adatokat, amíg a Szervező és az Érintett közötti kapcsolat fennáll, és ameddig az adatkezelő az
Érintett számára szolgáltatást nyújthat.
Minden egyéb adatot a Szervező töröl, ha nyilvánvaló, hogy az adatok felhasználására a jövőben
nem kerül sor, vagyis az adatkezelés célja megszűnt vagy azt a bíróság vagy a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte Amennyiben bíróság vagy a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság jogerősen elrendeli az adatok törlését, a törlést a Szervező
végrehajtja.
Törlés helyett a Szervező – az Érintett tájékoztatása mellett – zárolja a személyes adatot, ha az
Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés
sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig
fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A Szervező megjelöli az
általa kezelt személyes adatot, ha az Érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a
vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. A
jogszabály által elrendelt adatkezelések esetében az adatok törlésére a jogszabály rendelkezése az
Irányadó. A törlés esetén a Szervező az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszi.
Amennyiben jogszabály azt előírja, a Szervező a személyes adatot tartalmazó adathordozót
megsemmisíti.
A Szervező az Érintettet a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg tájékoztatja az adatok kezeléséről. Az
Érintett emellett bármikor jogosult arra, hogy az adatkezelésről tájékoztatást kérjen. Az Érintett
kérelmére a Szervező tájékoztatást ad az Érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése
szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel
összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására
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megtett intézkedésekről, továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az
adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Szervező köteles a kérelem benyújtásától számított
legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az Érintett erre
irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást
kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be.
Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell
téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
Az Érintett kérheti, hogy a tévesen szereplő személyes adatát a Szervező helyesbítse. Abban az
esetben, ha a helyesbítendő adatok alapján rendszeres adatszolgáltatás történik, a Szervező
szükség esetén a helyesbítésről tájékoztatja az adatszolgáltatás címzettjét, illetve az Érintett
figyelmét felhívja arra, hogy a helyesbítést más adatkezelőnél is kezdeményeznie kell.
Az Érintett a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérheti a személyes adatai törlését.
A Szervező az Érintettet a törlésről tájékoztatja.
Az Érintett tiltakozhat Személyes adatai kezelése ellen.
Az Érintett tájékoztatás, helyesbítés, törlés iránti kérelmét előterjesztheti írásban, a Szervező
székhelyére, telephelyére címzett levélben, vagy a Szervezőnek a kapcsolattartás céljából megadott
e-mail címére küldött e-mailben.
Az Érintett kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését a Szervező korlátozza, ha az Érintett
vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Szervező ellenőrizze a Személyes adatok pontosságát. A
Szervező megjelöli az általa kezelt Személyes adatot, ha az Érintett vitatja annak helyességét vagy
pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg
egyértelműen.
Az Érintett kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését a Szervező korlátozza akkor is, ha az
adatkezelés jogellenes, de az Érintett ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri
azok felhasználásának korlátozását. Az Érintett továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes
adatainak kezelését a Szervező korlátozza, ha az adatkezelés célja megvalósult, de az Érintett
igényli azok Szervező általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez.
Az Érintett kérheti, hogy a Szervező az Érintett által rendelkezésére bocsátott és az Érintett által
automatizált módon kezelt Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban részére átadja és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa.
Ha az adatkezelő az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem
kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem
elutasításának indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az
adatkezelő tájékoztatja az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
Az Érintett panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is. Az Érintett jogosult jogainak megsértése
esetén az Infotv. 22. § (1) bekezdése alapján bírósághoz fordulni. A per elbírálása a törvényszék
hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy
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tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A Szervező kérésre az Érintettet
részletesen tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.
Adatvédelmi incidens esetén Szervező a jogszabályoknak megfelelően bejelenti a felügyeleti
hatóságnak az adatvédelmi incidenst a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül, és
nyilvántartást is vezet az adatvédelmi incidensekről. A Szervező a jogszabály által meghatározott
esetekben erről az érintett felhasználókat is tájékoztatja.
Adatkezelő adatai, elérhetősége:
neve: Nádudvari Élelmiszer Kft.
székhelye: 4181 Nádudvar, Gutenberg u.1.
cégjegyzékszáma: 09-09-003140
adószáma: 11156026-2-09
telefon: +36 54 480 633
fax: +36 54 480 624
email: nadudvari@nagisz.hu

A kezelt adatok köre:
- minden Játékos esetén:
- név
- e-mailcím
- telefonszám
- nyertes Játékosok esetén:
- lakcím
- postázási név és cím (ha a megadott névtől és lakcímtől eltér).
A fentieken túl a Szervező kezeli a honlap használatához kapcsolódó technikai adatokat (így
például IP cím), az ezzel kapcsolatos bővebb információkat az Általános adatkezelési és cookie
(süti) szabályzat tartalmazza.
Az adatkezelés célja, hogy a Játék során a Játékosok azonosításra kerülhessenek, a nyeremények a
résztvevők között kisorsolásra, és a nyertes Játékosok részére átadásra kerülhessenek, továbbá,
hogy a Játékosokkal a kapcsolattartás lehetővé váljon, részletesen pedig az alábbiak:
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Kezelt adat
Adatkezelés célja
Név (forrás: Játékos adja meg Játékos azonosítása
a honlapon található űrlapon)
Játékban való részvétel

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

Nyeremény kézbesítése
Értesítés a nyereményről
Kapcsolattartás a Játékkal és a
nyereményekkel kapcsolatban
Nyertes nevének közzététele a
Játék honlapján
Jog- és igényérvényesítés
Saját marketing tevékenység és
piackutatás
Ügyféltájékoztatás
E-mailcím (forrás: Játékos adja Játékos azonosítása
meg a honlapon található
űrlapon)
Játékban való részvétel

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

Nyeremény kézbesítése
Értesítés a nyereményről
Kapcsolattartás a Játékkal és a
nyereményekkel kapcsolatban
Jog- és igényérvényesítés
Saját marketing tevékenység és
piackutatás
Ügyféltájékoztatás
Telefonszám (forrás: Játékos Játékos azonosítása
adja meg a honlapon található
űrlapon)
Játékban való részvétel
Nyeremény kézbesítése
Értesítés a nyereményről
Kapcsolattartás a Játékkal és a
nyereményekkel kapcsolatban

GDPR 6. cikk (1) bek. a)
pontja szerinti hozzájárulás
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Jog- és igényérvényesítés
Ügyféltájékoztatás
Lakcím
(forrás:
Nyertes Játékos azonosítása
Játékos adja meg telefonon
vagy e-mailben)
Játékban való részvétel

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

Nyeremény kézbesítése
Értesítés a nyereményről
Kapcsolattartás a Játékkal és a
nyereményekkel kapcsolatban
Jog- és igényérvényesítés
Saját marketing tevékenység és
piackutatás
Ügyféltájékoztatás
Postázási név (forrás: Nyertes Nyeremény kézbesítése
Játékos adja meg telefonon
vagy e-mailben)
Jog- és igényérvényesítés
Postázási cím (forrás: Nyertes Nyeremény kézbesítése
Játékos adja meg telefonon
vagy e-mailben)
Jog- és igényérvényesítés

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

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

Az adatkezelés időtartama: 2018. június 15. 08:00 órától legkésőbb 2018. december 31.
napjáig.személyes adatszemélyes adatszemélyes adatszemélyes adatszemélyes adatszemélyes
adatszemélyes adatA Szervező adatkezelésére elsősorban az Európai Parlament és a Tanács
2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), a gazdasági reklámtevékenység
alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.
évi CVIII. Törvény (Ektv.) rendelkezései irányadóak.
Szervező kijelenti, hogy fenntartja a jogot az Adatvédelmi tájékoztató megváltoztatására.
Kelt: 2018.június 5.

