
Mizse Facebook nyereményjáték szabályzata  
és részvételi feltételei

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉK-
BAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.

1. A Játék szervezője
A Facebook nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) szervezője és lebonyolítója: Magyarvíz Ásványvíz Korlátozott Felelősségű 
Társaság.  (székhely: 6050 Lajosmizse, Elkerülő út 5., adószám: 11986139-2-03, cégjegyzékszám:  03-09-117430) (a további-
akban: „Szervező”). ”). A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező 
által megbízott ügynökség, a Reklám és Arculat Kft. (székhely: 1121 Budapest, Rácz Aladár köz 9., adószám: 12214097-2-43, 
cégjegyzékszám: 01-09-565492) (”Lebonyolító”) látja el. 

2. Részvételi feltételek
2.1. A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes 
személyazonosító igazolvánnyal, továbbá saját Facebook profillal (”Facebook profil”) rendelkező, 18. életévét betöltött magyar 
állampolgár, a 2.3. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (”Játékos” vagy 
”Résztvevő”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt (a) a Rajongói oldalon (jelen játék esetében a Facebook 
oldal) lévő nyereményjátékban (”Játék”) vesz részt, és (b) elfogadja a jelen játékszabályzatban (”Játékszabályzat”), valamint 
a Facebook által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul a Rajongói oldalhoz csatlakozással 
a Szervező rendelkezésére bocsátott - a Facebook regisztráció során megadott - személyes adatainak (Név, Facebook ID, 
Facebook oldalon megadott e-mail cím) Játékkal összefüggő, a 7. pontban írtak szerinti kezeléséhez (a továbbiakban együtt: 
”Pályázat”).
2.2. A Játékból ki vannak zárva a Magyarvíz Ásványvíz Kft. és a Reklám és Arculat Kft. dolgozói és ezen Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 
1. pontja szerinti közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok 
közeli hozzátartozói.
2.3. A Játékosok a Rajongói oldalhoz csatlakozás során rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra 
(Facebook név, Facebook ID). Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémá-
kért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, Facebook profil törlése stb.) Szervezőt, illetve a megbízásából eljáró 
Lebonyolítókat semmilyen felelősség nem terheli.
2.4. A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.
2.5. A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját Facebook 
profilon keresztül küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vesz igénybe, 
a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók, Facebook profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, 
valamint Lebonyolítók mindennemű felelősségét kizárja.
2.6. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, 
üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül 
befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver szá-
mítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat 
fenntartása. A Szervező és a Lebonyolítók az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.
2.7. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve 
az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizár-
hatja.
2.8. A Játékból - a Szervező megítélése alapján - kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentéte-
sen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált e-mail címekkel, Facebook profilokkal vagy nem 
létező személyeket tartalmazó Facebook profillal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a 
megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjáté-
kokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselek-
ményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen 
játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal, vagy nem valós Facebook 
profillal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban 
meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, ame-
lyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.



3. A Játék Időtartama
A Játék 2022. 11. 14. 00:00 órától - 2022. 11. 27. 23:59 óráig tart.
Sorsolási nap: 2022. 11. 28.
Eredményhirdetés: a sorsolástól számított legkésőbb 24 órán belül, a nyertes nevének a Magyarvíz Ásványvíz Korlátozott 
Felelősségű Társaság MIZSE Facebook csatornáján történő közzétételével.

4. A Játék menete
Nyertes Pályázatok, Nyeremények
4.1. A játékosoknak a Magyarvíz Ásványvíz Korlátozott Felelősségű Társaság Facebook csatornáján, a 3. pontban meghatározott 
idő intervallumban kihelyezett „Olvass, szavazz és nyerj NYEREMÉNYJÁTÉK” felirattal ellátott poszt alatt kell elküldeniük a választ.
4.2. Szervező az érvényes Pályázatot benyújtó Játékosok között összesen 10 db nyertest 
nevez meg, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással 
(http://socialwinner.besocial.hu), Lebonyolító székhelyén (1121 Budapest, Rácz Aladár köz 9.) 
háromtagú sorsoló bizottság jelenlétében. A bizottság a sorsolásról jegyzőkönyvet vesz fel, 
amelyet a bizottság tagjai a sorsolást követően aláírásukkal hitelesítenek. 
Szervező a sorsoláson 10 db tartaléknyertes pályázatot sorsol ki. A tartaléknyertesek a ki-
húzás sorrendjében válnak jogosulttá a Nyereményre az 5. pontban írtak szerint, amennyi-
ben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályázat bármely okból érvénytelen vagy 
a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb 
okból kizárásra kerül. 
4.3. Nyeremény: 
A játék során 10 db 5.000 FT ÉRTÉKŰ LIBRI AJÁNDÉKKÁRTYA kerül kisorsolásra. A nyeremény a sorsolás közzétételétől szá-
mított 12 naptári hónapon belül váltható be bármelyik Libri Könyvesboltban, a libri.hu webáruházban, valamint a Libri Antikvá-
riumban (további információ: www.libri.hu). A Nyeremény módosításának a jogát a Szervező fenntartja magának.
4.4. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.

5. Nyertesek értesítése, Nyeremény átadása
5.1. A Szervező a Játék eredményét a 4.2. pontban írt meghatározást követően 24 órán belül a Rajongói oldalon posztban 
teszi közzé. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékos neve jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra tör-
ténő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul. A nyertesekkel privát üzenetben („Értesítés”) veszi fel a szervező a kapcsolatot és 
egyezteti velük a nyeremény átvételének részleteit. 
A nyertes Játékos köteles az Értesítést megtörténtét és az abban foglaltak elfogadását haladéktalanul, legkésőbb 5 munkana-
pon belül visszaigazolni a Szervezőtől kapott üzenetre reagálva. 
Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre 
a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult tartaléknyertest kijelölni, és részére a Nyereményt átadni.
5.2. A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem 
lehet kézbesíteni, vagy átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem 
valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt 
személyi feltételeknek, így különösen nem töltötte még be a 18. életévét. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szer-
vezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.
5.3. A nyereményt a Játék lezárta után a Szervező a közösen egyeztetett módon juttatják el a nyerteshez.

6. Adózás, költségek
A Nyereményhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti 
átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

7. Adatvédelem
Az adatkezelés célja és fogalma:
A Játékos beleegyezik abba, hogy a jelen Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatait a Szerve-
ző/Lebonyolító a Játék lebonyolítása érdekében: 
Pályázat érvényessége,
Nyertesek azonosítása, 
Kapcsolatfelvétel, 
Nyeremények feladása / átadása céljából kezelje. 
Bármely Felhasználó e-mail címének, valamint a játékban való részvétel során megadott adatainak (pl. név, cím, email cím, 
telefonszám stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről, ill. az általa megadott adatok 
felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.



A Játékos abban az esetben vehet részt a játékban, ha az adatkezeléshez megadja a kifejezett, egyértelmű és határozott 
hozzájárulását, amit jelen szabályzat elolvasásával és elfogadásával tehet meg.

E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű 
felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összes-
sége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, 
felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé 
tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés a Játékos önkéntes hozzájárulásán alapul, melyet a Játékos a jelen Játékban való részvétellel és adatainak 
közlésével a Játékos elfogadja, hogy személyes adatainak kezelésére kerül sor az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 
Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az informá-
ciószabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezéseinek megfelelően, illetve a jelen pont szerinti tájékoztatás 
alapján. A megadott adatok valóságtartalmáért a Játékost felelősség terheli. A hiányos, téves, továbbá valótlan adatszolgáltatás 
a Játékból való kizárást vonja maga után.

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette figyelembe 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.”), 
továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) 
rendelkezéseit.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összes-
sége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, 
felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé 
tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

Az adatkezelésre jogosult személye és az adatok megismerésére jogosult személyek köre 

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelők és Adatfeldolgozó a hatályos jogszabályok szerint jogosultak. Az adatok 
feldolgozását az Adatkezelők megbízásából eljáró alábbi adatfeldolgozók végzik.

Az adatkezelésre jogosult a Szervező, a Lebonyolító, adatfeldolgozó a Szervező, Lebonyolító, nyereményt kézbesítő futárcég, 
továbbá egyes esetekben a Magyar Posta. Az adatok megismerésére a Szervezőnek, a Lebonyolítónak, a nyereményt kézbesí-
tő futárcégnek, egyes esetekben a Magyar Postának a Játék lebonyolításáért felelős munkavállalói jogosultak.

Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit - önállóan vagy másokkal együtt - meghatározza. A jelen Tájékoztatóban 
hivatkozott Szolgáltatások esetében Adatkezelőnek minősülnek. 

Adatkezelő 1: Magyarvíz Ásványvíz Korlátozott Felelősségű Társaság (székhely: 6050 Lajosmizse, Elkerülő út 5., adószám: 
11986139-2-03, cégjegyzékszám:  03-09-117430) 

Adatkezelő 2: Reklám és Arculat Kft. (székhely: 1121 Budapest, Rácz Aladár köz 9., adószám: 12214097-2-43, cégjegyzékszám: 
01-09-565492)

Az Adatkezelők Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságok.

Adatkezelő 1: a játék Szervezője
Adatkezelő 2: a játék Lebonyolítója

Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. 
Az adatok feldolgozását a szervező megbízásából jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében Adatfeldolgozók: 
Szervező és Lebonyolító. 

Adatkezelők által kezelt adatok köre
Kezelt adatok köre és célja:
Facebook ID: azonosítás



telefonszám: kapcsolattartás
e-mail cím: kapcsolattartás
lakcím:   Nyertes esetén nyeremény kézbesítése

Az adatkezelés célja az érintettek pályázatának azonosítása a sorsolás során, valamint a kapcsolattartás és a nyeremény 
kézbesítése nyertes pályázat esetén.

Az adatkezelés elvei és módja

Az Adatkezelők a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogsza-
bályok és jelen Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezelik.

A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezelők az érintett Felhasználó 
hozzájárulása alapján, a vonatkozó hatályos jogszabályok teljes körű betartása mellett, kizárólag célhoz kötötten használják fel.

Az Adatkezelők a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban, ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból 
kezelik. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az Adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelők bármelyike az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja 
felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget 
biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Adatkezelők a megadott Személyes adatokat nem ellenőrzik. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt 
megadó személy felel.

Az Adatkezelők az általuk kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes 
- a jelen Tájékoztatóban hivatkozott - esetekben a Külsős szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adják.

A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, 
mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem 
minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

Az Adatkezelők bizonyos, jogszabályok által nem tiltott esetekben - hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás 
szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelők érdekeinek sérelme, a Szolgál-
tatások biztosításának veszélyeztetése stb. - harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszik az érintett Felhasználó 
elérhető Személyes adatait.

Az Adatkezelők az általuk kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az érintett Felhasználót, továb-
bá mindazokat értesítik, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha 
ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az Adatkezelők gondoskodnak a Személyes adatok biztonságáról, megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedése-
ket, és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legye-
nek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan 
felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelők minden 
olyan harmadik felet felhívnak, akik részére Személyes adatokat továbbít.

Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire, az Adatkezelők nem kötelesek adatvédelmi tisztviselő kijelölésére. 

Az adatkezelés időtartama 
A megadott adatokra vonatkozó adatkezelés legfeljebb a nyeremény átadásáig tart.

Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rend-
szer elleni támadás esetén az Adatkezelők jogosultak a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg Személyes 
adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor - bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén - jogosult a 
Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.



A hozzájáruló nyilatkozat visszavonása és felhasználási jogok
A Játékos az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor visszavonhatja e-mailben a krisztina.kozak@magyarvizkft.hu 
címre küldött vagy a Szervező székhelyére (székhely: 6050 Lajosmizse, Elkerülő út 5.,) postai úton megküldött levelében.

A fenti nyilatkozat kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a Játékos adatai a Szervező/Lebonyolító nyilvántartásából 
törlésre kerülnek. 
A Játékosok ugyanezen a címen, illetve e-mail címen kérhetik személyes adataik helyesbítését is.

Játékos a fentieken kívül ingyenesen, indokolás nélkül, bármikor kérheti az adatai törlését („elfeledtetéshez való jog”) vagy 
azok kezelésének korlátozását, vagy e-mailben a krisztina.kozak@magyarvizkft.hu címen, vagy postai levél útján a következő 
postai címen: Magyarvíz Ásványvíz Kft., 6050 Lajosmizse, Elkerülő út 5., a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a törlési 
kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Játékost a nyilván-
tartásából. Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben kérelmére a játék érvényes időtartamának befejezése előtt következik 
be személyes adatai kezelésének korlátozása vagy törlése, a Játékosnak a Játékban való részvétele - a nyereményre való 
jogosultságával együtt - megszűnik.
A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a 
nyeremények átadása előtt kérelmezi.

A Felhasználó Személyes adatak kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelők bármelyike címére küldött ajánlott vagy 
tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a krisztina.kozak@magyarvizkft.hu e-mail címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. 
A levélben küldött tájékoztatás kérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó 
egyértelműen beazonosítható. 

E-mailben küldött tájékoztatás kérést az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt a Felhasználó pályázati regisztrált 
e-mail címéről küldi, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a Felhasználót más módon 
is beazonosítsa.
A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelők által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, 
jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, vala-
mint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.

Felhasználó kérheti az Adatkezelők által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az 
Adatkezelés célját, a Felhasználó kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését. A Felhasználó által az adott Szolgálta-
táshoz kapcsolódóan megadott Személyes adatok a Szolgáltatások beléptető rendszerének beállításainál, illetve az egyes 
Szolgáltatásokhoz tartozó profil oldalakon módosíthatók. Személyes adat módosítására irányuló igény teljesítését követően a 
korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre. A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelők 
korlátozzák, ha a Felhasználó vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtar-
tamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelők ellenőrizzék a Személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelők 
megjelölik az általuk kezelt Személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott 
Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelők korlátozzák akkor is, ha az Adatkezelés jogel-
lenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. A 
Felhasználó továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelők korlátozzák, ha az Adatkezelés 
célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezelők általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez 
vagy védelméhez.

A Felhasználó tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen (i) ha a Személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőkre 
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez 
szükséges; (ii) ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (iii) ha 
az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. 

Az Adatkezelők a Felhasználó tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálják, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapít-
ják, az Adatkezelést megszüntetik és a kezelt Személyes adatokat zárolják, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett 
intézkedésekről értesítik mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

Adatfeldolgozás
Az Adatkezelők tevékenységük ellátásához a jelen Tájékoztatóban fentebb nevesített Adatfeldolgozót veszik igénybe.

Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelőkkel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint 
jogosultak eljárni. Az Adatfeldolgozók 2022. 11. 07. napját követően a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt 



vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel, és 
erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelők részére.

Az Adatkezelők ellenőrzik az Adatfeldolgozók munkáját.

Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelők hozzájárulásával jogosultak.

Adattovábbítási lehetőség
Jelen játékban nincsen adattovábbítás.

Egyéb rendelkezések
Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és 
szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt 
adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan 
megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Játékosok hozzájárulása 
alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.
Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosság-
ra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő érintett alkalma-
zottai ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem 
adja át. Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmi-
süljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is 
előírja.

A Játékos elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Játékban való megadása esetén - annak ellenére, hogy az 
Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági 
eszközökkel rendelkezik -, az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy 
adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszer-
zésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Játékosnál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért.
Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nem-
zeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőző-
désre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint 
büntetett előéletre vonatkoznak.

Azok, akik a Játékban Pályázattal részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy 
- nyertesség esetén nevüket a Lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan 
nyilvánosságra hozza a Magyarvíz Ásványvíz Korlátozott Felelősségű Társaság Facebook oldalán poszt formájában.
- részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését minden változtatás és 
eltérés nélkül.

A Szervező/Lebonyolító, illetve a Játék szervezésében részt vevő egyéb cégek nem vállalnak semmiféle felelősséget semmi-
lyen adatvesztésért, különös tekintettel adatátvitel közbeni, vagy egyéb technikai problémából adódó adatvesztésért.

Az Adatkezelési tájékoztató módosítása
Az Adatkezelők fenntartják maguknak a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntéssel bármikor módosítsák. A Felhasz-
náló következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók 
beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

Jogorvoslati lehetőségek az adatkezeléssel kapcsolatban 
A Játékosok jogorvoslati lehetőségeit - többek között - az Infotv. 14-23. §-ai tartalmazzák. A Játékosok bármikor tájékoztatást 
kérhetnek a személyes adataik kezeléséről, amelyet az adatkezelő csak az Infotv. szerinti kivételes esetekben tagadhat meg. A 
tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli, hogy a felvilágosítás megtagadására a törvény mely rendel-
kezése alapján került sor. A Játékos a jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat, amely az ügyben soron kívül jár 
el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, de a per - a Játékos választása szerint - a Játékos lakóhelye vagy 
tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak meg-
felel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Ha az adatkezelő a Játékos adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság 
követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő a Játékos adatainak jogellenes 
kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével a Játékos személyiségi jogát megsérti, a Játékos sére-
lemdíjat követelhet. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége 
alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy a Játékos személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan  
 



ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a sze-
mélyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem a Játékos szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelők munkatársai is  
a krisztina.kozak@magyarvizkft.hu e-mail címen.
A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság-
hoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is 
fordulhat.

8. Vegyes rendelkezések
Az adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény 
átadásának elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító 
semmilyen felelősséget nem vállal.
A Szervező és a Lebonyolító a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertes Játékos ilyen 
igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a 
nyertes Játékos a Nyereményét nem veszi át, vagy a nyeremény átadás helyszínére az egyeztetett időpontban nem megy el, 
azt a továbbiakban a Szervezőtől/Lebonyolítótól nem követelheti.
A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com weboldalt, illetve az azt működtető szer-
vert ért külső, ún. SQL támadások estére. 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 és 
a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.
Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulá-
ciót, Facebook profilok létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást 
tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.
Szervező, Lebonyolító 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 Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebookhoz. 
Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik.
Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a Játék megszüntetését is. Az erre 
vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

9. Ezt a nyereményjátékot 
a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá és nem kezeli, és a nyereményjáték nem kapcsolódik a Facebookhoz. 

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook. 

Magyarvíz Ásványvíz Korlátozott Felelősségű Társaság. - Szervező  

Budapest, 2022. 11. 07.


