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 CU Impex Kft. „Ecorgan” nyereményjáték  Hivatalos 

Játékszabályzat és Adatvédelmi szabályzat  

 

1. A Játék neve és rövid leírása:  

 

    

 

 

 

 

         
        

  

 

Az „Ecorgan” nyereményjátékban (a továbbiakban: Játék) a résztvevők feladata a

közösségi oldalakon (Facebook, Instagram) kommentben, az eredeti poszt alá megírni a 

helyes megoldást, és ezzel válaszolni a kérdésre, hogy hányas évek dizájnját idézik a SMEG retro 

konyhai  kisgépei?

A Játék Szervezője és Lebonyolítója:

A Játék szervezője és adatkezelője a Cu Impex Kft. (Cg. 13-09-099352, Székhelye:2314

Halásztelek, Rákóczi Ferenc út, hrsz.:3077/1) (továbbiakban: Szervező és Adatkezelő). 

 

2.   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

A Játékban résztvevő személyek - a részvétel feltételei:

A Játékban kizárólag azon 18. életévüket betöltött, kizárás alá nem eső, magyarországi lakcímmel 
rendelkező,  magyar  állampolgárságú  természetes  személyek  vehetnek  részt,  akik  a  Játék 
időtartama alatt (4. pont) a pályázatban kiírt feltételeknek megfelelnek (továbbiakban: Játékos).

A Játék  nem  a  Facebook  szervezésében  vagy  lebonyolításában  zajlik,  abban  a  Facebook  sem 
szponzorként,  sem  adminisztrátorként  nem  vesz  részt. A  Játékot  szponzorálja: az Ecorgan 
Kft.

(székhelye: 6640 Csongrád,  Attila utca  32. adószáma: 11595562206) A Játékosok

tudomásul veszik, hogy adataikat nem a Facebooknak, hanem a Szervezőnek és a Lebonyolítónak 
adják meg, és azok törlésre kerülnek a játék végeztével.

A  Játékosok  által  rendelkezésre  bocsátott  információkat  a  Szervező  és  a  Lebonyolító  harmadik 
félnek nem adja át.

A Játékban való részvétel jelen hivatalos Játékszabályzat és Adatvédelmi szabályzat automatikus 
elfogadását jelenti. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező és a Lebonyolító alkalmazottai és 

ezen személyeknek a hozzátartozói és közeli hozzátartozói.

 

 

3. A Játék menete:  

 

  

 

 

 

   

  
               
   
 

A Játék időtartama (4. pont) alatt a Játékosok egyféleképp vehetnek részt a Játékban:

Minden olyan Játékos, aki a Játék ideje alatt a játékra felhívó poszt alá írt kommenttel: a 
Játékosoknak kommentben, az eredeti poszt alá meg kell írni a helyes megoldást, és ezzel

válaszolni a kérdésre, hogy A Smeg retro konyhai kisgépei hányas évek dizájnját idézik?

 Egy Játékos egy facebook oldalon csak egy kommenttel vehet részt a Játékban. 
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A komment érvényességének feltételei:  

  a komment tartalmazza a helyes választ  

 a komment megfelel a moderációs alapelveknek.  

 

A moderációs alapelvek szerint a komment:  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

              

   
 
     
    
 

  • nem sértheti más személyek vagy vállalatok szellemi tulajdonhoz fűződő jogát, illetve 
személyiségi jogait;

• nem támogathat erőszakos, veszélyes vagy antiszociális viselkedési formákat;

• nem lehet törvényellenes és nem sértheti az íratlan és írott közösségi szabályokat;

• nem sértheti mások etnikai, vallási, politikai meggyőződését;

• nem tartalmazhat obszcén, sértő, vulgáris, fenyegető zaklató szexista vagy rasszista utalásokat;

• nem tartalmazhat spam jellegű üzenetet;

• nem tartalmazhat a Benedek és Tsa Kft., CU Impex Kft. és a Ferenczi Épületgépészet Kft. által 
forgalmazott termékre vonatkozó negatívtartalmú kijelentéseket;

• nem tartalmazhat a Benedek és Tsa Kft., CU Impex Kft. és a Ferenczi Épületgépészet Kft.

szolgáltatásaira vonatkozó negatív tartalmúkijelentéseket;

• nem tartalmazhat a Benedek és Tsa Kft., CU Impex Kft. és a Ferenczi Épületgépészet Kft.
versenytársaira vonatkozó utalásokat, logókat,

jelmondatokat, üzeneteket;

• nem tartalmazhat burkolt reklámot.
 

 

A kommenteket a Lebonyolító moderálja.  

 

   

   

         
   

Az érvényes kommentet beküldők között a Szervező összesen 1 db SMEG piros turmixgépet
(5. pont) sorsol ki, a 6. pontban ismertetett feltételek szerint.   

 

4.  

 

  

 

 

 

 

A Játék időtartama:

2019. december 3. 17:00-től december 19. 7:00-ig

Sorsolás időpontja:

2019. december 19. 10:00 

 

5. Nyeremények:  

 

  

  

      
   
      
   

Összesen 1 db, SMEG retro piros turmixgép, amelyet a nyertes

Játékosok által elküldött címre postázva kapnak meg (7. pont). A nyeremény készpénzre nem

váltható be. 

 

6. Nyertes kiválasztása  

 

 Az érvényes kommentek beküldői közül a Lebonyolító az alábbiak szerint választja ki az 1 nyertes 
Játékost a Játék végén:  
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•  A kommentelők között random szám generátorral sorsolunk  

 

Amennyiben a nyertes Játékos nem jelentkezik a sorsolást és a kiértesítést követő 1 munkanapon 

belül, úgy a Szervező a nyertes Játékost kizárja és a fentiek alapján pótnyertest jelöl ki.  

 

7. A nyeremények átadása, ill. átvétele  

 

A Játékban való részvétel hiányosságáért/hibájáért, az internetes rendszer lassúságáért, 

leállásáért a Lebonyolító és a Szervező nem vállal felelősséget. A Lebonyolító és a Szervező a 

nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal. A nyeremények készpénzre nem 

átválthatók. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja továbbá a Játékból azon Játékost, aki 

nem felel meg a részvételi feltételeknek.  

 

 A Lebonyolító és a Szervező privát üzenetben veszi fel a kapcsolatot a nyertessel és egyeztetnek 

a nyeremény átvételének helyszínéről és időpontjáról. A nyertes Játékos a nyereményt egy általa 

választott címre postázva kap meg. Amennyiben a nyertes Játékos nem jelentkezik a sorsolást és 

a kiértesítést követő 1 munkanapon belül nyereményéért, a Szervező a pótnyertest jelöl ki (6. 

pont). 

 

 Ahhoz, hogy Szervező a jogszabályok által előírt adó-nyilvántartási kötelezettségének eleget 

tudjon tenni, valamennyi nyertes Játékos köteles együttműködni a Szervezővel való 

kapcsolatfelvétel során további személyes (elsődlegesen adóigazgatási jellegű) adatainak 

közlésében, továbbításában. Amennyiben a Játékos jelen pontban foglalt adatközlési 

kötelezettségének nem tesz eleget, nyereménye átvételére nem jogosult.  

 

A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki számára a nyereményt 

azért nem lehet átadni, mert az általa megadott személyes adatok nem valósak, vagy tévesek, vagy 

a Játékos egyéb okból nem felel meg a Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves 

adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.  

 

8. Adatvédelem  

 

A Játékos a Játékban való részvétellel az általános adatvédelmi rendelet ((EU) 2016/679 európai 

parlamenti és tanácsi rendelet) 6. cikk (1) a) pontja alapján kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, 

hogy a jelen szabályzat 2. pontjában említett személyes adatait a Szervező a Játék lebonyolítása 

céljából (ideértve többek között a Játékos azonosítását, a Játékossal való kapcsolattartást és 

kommunikációt, az adójogi és közterhekkel kapcsolatos kötelezettségek teljesítését is) és annak 

időtartamáig a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kezelje, ideértve azt is, hogy 

amennyiben a Játékos nyertesként kerül kisorsolásra, a Szervező és a Lebonyolító az internetes 

honlapjukon a Nyertesek nevét és a nyerés tényét az ajándék megjelölése mellett nyilvánosságra 

hozzák.  

 

A nyertesként kisorsolt Játékosok adatait az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 202.§-a 

alapján a Szervező a részükre kiszolgáltatott nyereményeket terhelő adó megfizetését követő 

ötödik adóév végéig őrzi meg.  
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A Játékos a Játékban való részvételhez köteles a 3. pontban során kötelezőként megjelölt adatot 

megadni, ellenkező esetben nem tud részt venni a Játékban.  

 

A Játékos adatait a Szervező nem továbbítja harmadik országba, és a Játékos adataival 

automatizált döntéshozatalt, profilalkotási tevékenységet nem végez.  

 

A Játékos a fenti elérhetőségek bármelyikén bármikor jogosult  

 

- hozzáférést kérni a személyes adataihoz (általánosságban úgy ismert, hogy: „a Játékos 

hozzáférési joga”).  

- A Játékos jogosult a Szervező által kezelt személyes adatairól másolatot kapni és ellenőrizni, 

hogy az adatkezelést a Szervező jogszerűen végzi-e; 

-  a Szervező által kezelt személyes adatai helyesbítését kérni. A Játékos jogosult a hiányos vagy 

pontatlan személyes adatai helyesbítésére, habár ilyen esetben az újonnan átadott adat 

hitelességének ellenőrzése szükséges lehet;  

- a Szervező által kezelt személyes adatai törlését kérni. Ez feljogosítja a Játékost arra, hogy a 

Szervező törölje személyes adatait, amennyiben nincsen megfelelő ok a további kezelésükre. 

A Játékos abban az esetben is jogosult kérni személyes adatai törlését, amennyiben sikerrel 

tiltakozott személyes adatai kezelése ellen (lást alább), amennyiben a Szervező az adatokat 

jogellenesen kezelte, vagy amennyiben a Szervező köteles személyes adatait törölni. A 

Szervező bizonyos esetekben jogosult megtagadni a törlési kérelem teljesítését, melyről a 

Játékos megfelelően tájékoztatásra kerül. Amennyiben a Játékos a nyereményjáték 

lebonyolítása során kéri a Játék lebonyolításához elengedhetetlenül szükséges adatai törlését, 

abban az esetben ezt a Szervező maradéktalanul teljesíti, de ennek eredményeképpen a 

Játékos kizárásra kerül a játékból, és esetleges nyereményre való jogosultságát is elveszti;  

- személyes adatai kezelése ellen tiltakozni, ha az adatkezelés jogalapja a Szervező, vagy 

harmadik fél jogos érdeke, és a Játékos azért tiltakozik az adatkezelés ellen, mert úgy véli, 

hogy jogai, jogos érdekei, alapvető szabadságai elsőbbséget élveznek a Szervező vagy 

harmadik személy jogos érdekével szemben. A Játékos abban az esetben is tiltakozhat, ha 

személyes adatait a Szervező közvetlen üzletszerzés, piackutatás, vagy profilalkotás céljából 

kezeli;  

- személyes adatai kezelésének korlátozását kérni, ha például a Szervező jogellenes 

adatkezelést folytat, és a Játékos nem szeretné, hogy az adatok törlésre kerüljenek, és inkább 

az adatok felhasználásának korlátozását kéri, vagy amikor a Játékos vitatja a Szervező által 

kezelt adatok pontosságát; 

-  a Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatai magának, vagy harmadik félnek való 

továbbítását kérni. A Játékos személyes adatait a Szervező részére vagy az általa választott 

harmadik fél részére tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban adja át. 

Fontos, hogy ez a jog csak a Játékos által a Szervező részére átadott adatokra vonatkozik;  

- bármelyik adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonni, amikor a Játékos 

személyes adatainak kezelése a Játékos hozzájárulásán alapszik. Fontos, hogy a hozzájárulás 

visszavonása a hozzájárulás visszavonása előtt végzett adatkezelés jogszerűségét nem érinti. 

Amennyiben a Játékos a Játék lebonyolítása során vonja vissza a Játék lebonyolításához 
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szükséges adatkezeléshez adott hozzájárulását, a Játékos kizárásra kerül a játékból, és 

esetleges nyereményre való jogosultságát is elveszti; és – 

- közvetlenül a hatósághoz fordulni jogellenes adatkezelés esetén. Amennyiben a Játékos úgy 

véli, hogy a Szervező jogellenes kezelte személyes adatait, a Szervező azt javasolja, hogy a 

Játékos a fenti elérhetőségek valamelyikén mindenképpen keresse meg a Szervezőt az ügy 

tisztázása, és mielőbbi békés rendezése végett. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, 

vagy a Játékos nem kívánna élni ezzel a lehetőséggel, akkor a Játékosnak – az egyéb 

közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül – joga van ahhoz, hogy panaszt 

tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), vagy másik, a 

Játékos szokásos tartózkodási helye, a munkahelye, vagy a feltételezett jogsértés helye szerint 

illetékes más adatvédelmi hatóságnál. A Játékos jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat (a 

per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik), és dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme 

vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg. A NAIH elérhetőségi adatai a 

következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 

391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu weboldal: www.naih.hu.  

 

9. Vegyes rendelkezések 

 

 Szervező jogosult kizárni Játékból azt a Játékost, aki a Játékban tisztességtelen módon, a jelen 

szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni. Amennyiben a 

Játék során visszaélések, jelentős mértékű sportszerűtlen Játék gyanúja merül fel, amely 

visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy 

törölje.  

 

A Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a rajongói oldal/alkalmazás 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 Szervező fenntartja a jelen Játékszabály módosításának jogát. A Szervező és a Lebonyolító kizárja 

felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló 

tévedésért.  

 

Budapest, 2019. december 02.  

 

  CU Impex Kft. Szervező  




