
A TARR Kft. nyereményjátéka: TV készülék nyereményjáték – Hajós, 2020.03.10 – 2020.04.10. 

Játékfelhívás 

A nyereményjátékot a TARR Kft. (7100 Szekszárd, Kadarka u. 18.) szervezi (Szervező). 

A játékot a TARR Kft. a Hajósón terjesztett szórólapján illetve a Hajós TV képújságján hirdeti meg. 

Részvételi feltételek 
Bármely személy, aki a TARR Kft. hajósi optikai (FTTH) hálózatán elérhető bármely szolgáltatáscsomagra 
egyéni előfizetői szerződést köt 2020. március 10-e 8:00 és 2020. április 10-e 16:00 között, és helyesen 
válaszol az alábbi kvíz kérdésre. 

Mi a TARR Kft. alapítási éve? 
A., 1990 

B., 1848 

C., 1541 

A nyereményjátékban való részvétel független a szerződéskötés helyétől és módjától. Szervező a 
kvízkérdést a szerződéskötés módjához igazodva, szóban vagy írásos formában (segédlap) teszi fel, és a 
választ a TARR Kft. ügyviteli rendszerébe hangfájl vagy a segédlap esetében szkennelt dokumentumként 
rögzíti a válaszoló előfizető szerződése mellé. 

Nyeremények: 
A helyesen válaszolók között 2 db 32 colos LG (32M6300PLA) okos tévét sorsolunk ki. 

A játék időtartama 2020. március 10. 08:00 – 2020. április 10. 16:00 
A nyereményjáték sorsolásának időpontja: 2020. április 15. 14:00 

Nyeremények átvétele: 
A sorsolást végző Szervező a sorsolást követően a megadott elérhetőségen értesíti a Nyertest és a 
kisorsolt nyereményt a Nyertessel történt előzetes egyeztetést követően adja át. A Nyereményjátékhoz 
tartozó SZJA és más járulékfizetési kötelezettséget a Szervezők viselik. A sorsolás gépi úton (számítógépes 
program segítségével) történik. 

Felelősség 
Szervezők nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a Nyertes ilyen igényét 
jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával szemben érvényesítheti. A Szervezők kizárnak minden 
felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Nyereményjátékban való részvétellel 
összefüggésben. A Nyereményjáték, vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő, 
vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, kivéve a szándékosan okozott, továbbá az 
emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget a 
Szervezők kizárnak. A Szervezőket és ügynökeit, társvállalatait és/vagy képviselőit semmilyen felelősség 
nem terheli a nevezések elvesztéséért, amennyiben azt a telefonvonalak, vagy rendszerek, vagy az 
internet szolgáltatók által okozott bármilyen probléma okozza, illetőleg amennyiben a telefon vagy 
internet szolgáltatás késései, megszakadása, hibája vagy túlterheltsége folytán a nevezés a határidő 
lejártát követően érkezik meg. Ugyanez vonatkozik az elveszett, ellopott, rossz címre küldött, rossz helyre 
érkezett nevezésekre, valamint azokra, amelyeknek postai költségét nem fizették meg. 
A nevezés érvénytelen, amennyiben olvashatatlan, pontatlan, hiányos, sérült, megmásított, 
meghamisított, géppel reprodukált, bármilyen módon szabálytalan, vagy egyébként nem felel meg ezen 
Játékszabályzatnak. Amennyiben a Játékos bármely Játékszabályban rögzített feltételt nem teljesíti, a 
Játékot visszaélésszerűen gyakorolja, illetéktelen előnyre tesz szert, vagy a Nyereményt 10 (tíz) napon 
belül nem veszi át, úgy a Játékos, illetve Nyertes a Nyereményjátékból kizárja magát, és ezt követően a 
Nyertes a nyeremény átvételére nem jogosult. A Játékszabályra, a Nyereményjátékra a magyar 



jogszabályok az irányadók és a Nyereményjátékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták 
kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak. A Játékszabályt a Szervezők a www.tarr.hu 
weboldalon teszik közzé. A Szervezők fenntartják a jogot, hogy a Játékszabályt indokolt esetben saját 
belátásuk szerint megváltoztassák. A megváltoztatott Játékszabályt azonnal közzéteszik. 

 

Játékos kijelenti, hogy a játékban való részvétellel a TARR Kft. Általános Nyereményjáték Szabályzatát 
megismerte, és azt magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el, és az abban foglalt kötelezettségek 
betartását vállalja. 

 
Szekszárd, 2020. 03.05. 

TARR Kft. 

http://www.tarr.hu/


Általános Nyereményjáték Szabályzat 

Jelen Szabályzat hatálya kiterjed valamennyi, a „TARR" Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt 

Felelősségű Társaság (székhely: 7100 Szekszárd, Kadarka u. 18.; cégjegyzékszám: 17-09- 000720; 

Telefonszám: 1223, vagy +36 31/ 700 1223; képviseli: Tarr János, továbbiakban: TARR Kft. vagy 

Adatkezelő) által szervezett nyereményjátékra. (továbbiakban: Nyereményjáték) 

 

1. A TARR által meghirdetett Nyereményjátékban részt vehet minden 16 éven felüli, 
devizabelföldi, Magyarországon állandó lakcímmel, vagy magyarországi tartózkodási hellyel rendelkező 
természetes személy, kivéve a jelen Játékszabályzatban meghatározott kivételeket. 

 

2. A Meghirdetett Nyereményjátékban nem vehetnek részt: 
(i) a TARR Kft. alkalmazottai, illetve a társasággal tartós megbízási jogviszonyban 

álló partnerei, szerződéses képviselői, azok munkatársai, 
(ii) illetve az a. pontban meghatározottak Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény („Ptk.”) szerinti hozzátartozói, 
(iii) 18 éven aluli személyek az alkohol termék nyereménnyel kapcsolatos 

Nyereményjátékban. 
 

3. A Nyereményjátékban való részvétel előfeltétele, hogy a résztvevő a meghirdetett játékfelhívás 
feltételeinek eleget tegyen. 

 
4. Az egyes Nyereményjátékok időtartama a TARR Kft. által meghatározott külön felhívásban 
kerül meghatározásra. 

 

5. Nyertes az, akit az adott játékfelhívás feltételei szerint nyertesnek kell tekinteni. 
 

6. A Nyereményjátékban való részvételnek további feltételei az alábbiak: 
(i) egy személy egy Nyereményjátékban 60 napon belül egyszer nyerhet; 
(ii) ugyanabban a Nyereményjátékban nem lehet nyertes az, aki az adott Nyereményjátékban 
korábban nyert játékos hozzátartozója vagy a nyertes játékossal azonos háztartásban és/vagy azonos 
lakcímen él. 

 

7. Az 6. (i) pont vonatkozásában egy Játéknak számít az azonos módszerrel, azonos témában, 
azonos vagy hasonló kérdésekkel, feladatokkal lebonyolított játéksorozat, akkor is, ha egy 
Nyereményjáték több napon át tart. 

 

8. Hozzátartozó alatt értendő a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, az örökbefogadott, a 
mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az 
egyenes ágbeli rokon házastársa, a házastárs egyenes ágbeli rokona és testvére és a testvér házastársa. 
Azonos háztartásban élőnek minősül az azonos lakcímen élő hozzátartozó vagy egyéb személy. Azonos 
lakcím alatt értendő a nyertes lakcímével azonos lakhely vagy tartózkodási hely (ideértve az emelet és 
ajtószám azonosságát is). 

 

9. A nyereményeket a TARR Kft. legkésőbb a Nyereményjáték lezárását követő 30 napon belül 
kézbesíti a nyertes által megadott névre és címre, vagy a nyertesnek azt személyesen kell átvennie. 

 

10. A TARR Kft. fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, 
a jelen Játékszabályzatban meghatározott nyereményt (ajándékot/díjat) másik nyereménnyel 
(ajándékkal/díjjal) helyettesítsen a jelen Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál 
magasabb értékben. A TARR Kft. ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el. 

 
11. A nyeremények másra át nem ruházhatók, és pénzre át nem válthatók. A nyereményhez 



tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget, valamint a nyeremények postázási költségét a TARR Kft. 
viseli,azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás 
költségei) a nyertest terhelik. 

 

12. A TARR Kft. a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal, a nyertes ilyen igényét 
jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával szemben 
érvényesítheti, akit a TARR Kft. a nyeremény átadásakor a nyertes számára megjelöl. 

 

13. A nyertes által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), 
a postai kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás 
során keletkezett károkért, a nyereményre való jogosultság hibás adatok megadása miatt történő 
elvesztéséért, továbbá a nyeremény átvételét meghiúsító egyéb rajta kívülálló eseményekért a TARR 
Kft. semmilyen felelősséget nem vállal. 

 

14. A kézbesítést a TARR Kft. egyszer kísérli meg. Amennyiben a kézbesítés bármely okból 
sikertelen, erről értesítik a nyertest, aki a Játék befejezésétől számított 30 napig személyesen veheti át 
nyereményét előre egyeztetett időpontban a TARR Kft. székhelyén. 

 

15. A fenti időtartam elteltét követően a nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére. 
 

16. A tizennyolc éven aluli nyertesek nyereményeiket törvényes képviselőjük hozzájárulásával 
vehetik át. 

 

17. Amennyiben a Játék során a nyertes kiválasztása sorsolás útján történik, a TARR 
pótnyertes(eket) sorsol ki. Ha a nyertes nem felel meg akár jelen Szabályzatban, akár egy meghatározott 
játék egyedi játékszabályzatában foglalt, vagy a Játékra vonatkozó egyéb feltételeknek, illetve a nyertes 
a nyereményét bármilyen okból nem veszi át, a nyereményt a pótnyertes(ek) kapják, amennyiben 
megfelel(nek) a Játék feltételeinek. 

 

18. A TARR Kft. nem vállal felelősséget a nyereményekkel kapcsolatos minőségi kifogásokért, és a 
nyereményekkel kapcsolatos szavatossági, jótállási és egyéb igények a TARR Kft-vel szemben nem 
érvényesíthetők. 

 

19. A TARR Kft. fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett 
nyereményjátékból azt, aki bármely, a TARR Kft. által szervezett nyereményjáték során 
csalást/hamisítást követ el. 

 

20. TARR a játék lezárulta után 30 napon túl semmilyen, a Nyereményjátékkal kapcsolatos 
reklamációt nem fogad el. 

 

21. A játékos tudomásul veszi, hogy a Nyereményjátékban való részvétellel a TARR Kft. jelen 
Szabályzatban foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti. A játékos a jelen Szabályzat 
elfogadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait a TARR munkatársai rögzítsék a jelen 
Szabályzatban foglaltak szerint. 

 

22. Az adatkezelés jogalapja minden felvett adat esetében az információs önrendelkezési jogról és 
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) 
pontja, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 6. cikk (1) a) pontja szerint 
a Nyereményjátékban Résztvevő önkéntes hozzájárulása. 

 

23. A Nyereményjátékok alapján a TARR Kft. az alábbi adatokat kezeli: 



 

24. Kezelt adatok 25. Adatkezelés célja 26. Adatkezelés 
időtartama 

27. Kötelezően megadandó 

adatok: 

28. [Név], 
 

29. Opcionálisan 

megadandó adatok: 

30. [postai cím/e-mail 

cím], 

31. [Tarr ügyfélszám] 

32. [telefonszám]. 

33. A megadott adatok 

kezelésének célja az 

Adatkezelő által 

„TV készülék 

nyereményjáték – 

Hajós, 2020.03.10 – 

2020.04.10.” néven
 szervezett 
nyereményjátékban 

való részvétel 

biztosítása. 

34. A nyereményjáték 

lebonyolításához szükséges 

adatokat a sorsolást követően 

nem kezeli nyereményjátékhoz 

kapcsolódó célból. 

35. Külön hozzájárulás 

alapján a nyertes személy: 

36. fényképe, videófelvétel 

a nyeremény átadásáról, 

37. a nyeremény 
átadásához, egyedileg 

egyeztetett egyéb adatok (pl.: 

pontos lakcím). 

38. Az adatkezelés célja a 

nyertes személyéről és a 

nyeremény átvételéről a 

nyilvánosság tájékoztatása 

(amennyiben a nyertes ezt 

engedélyezi számunkra) 

weboldalon, vagy facebook-on 

keresztül, valamint anyeremény 

átadása a nyertes számára. 

39.       A nyeremény 

átadásáról készült adatok azok 

törlésének kéréséig kezeli a 

TARR Kft. A nyeremény 

átadásával kapcsolatos adatok 

pedig a nyeremény átadását 

követően törlésre kerül, kivéve 

azon adatokat, amelyeket az 

adózásra vonatkozó szabályok 

alapján 8 évig köteles 

megőrizni. 
 

40. Az Nyereményjátékban Résztvevő jogai az adatkezeléssel kapcsolatban 
Az adatkezelés időtartamán belül Nyereményjátékban Résztvevőt a Rendelet előírásai szerint az alábbi 

jogok illetik meg: 

- személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés, 

- helyesbítéshez való jog 

- adatkezelés korlátozása, 

- törléshez való jog, 

- hordozhatósághoz való jog, 

- tiltakozáshoz való jog, 

- hozzájárulás visszavonási joga. 

41. Amennyiben Nyereményjátékban Résztvevő jogaival élni kíván, az a Nyereményjátékban 
Résztvevő azonosításával jár együtt, valamint Nyereményjátékban Résztvevővel szükségszerűen 
kommunikálnunk kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az 
azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet egyébként is kezelünk Nyereményjátékban 
Résztvevőről), valamint az email fiókunkban elérhetőek lesznek az Nyereményjátékban Résztvevő 
adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt 
időtartamon belül. 

 

42. Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszoljuk meg. 
 

43. A hozzájárulás visszavonásának joga 
 

44. Nyereményjátékban Résztvevő bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást 
visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük. Kérjük azonban vegye 



figyelembe, hogy amennyiben egy közvetítés van folyamatban, akkor az adattörlést jeleznünk kell 

partnerünk felé is, ami a közvetítést sikertelenné teszi. 

45. A személyes adatokhoz és információkhoz való hozzáférés. 
46. Nyereményjátékban Résztvevő jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, 
hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult 
arra, hogy: 

- a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és 

- a következő információkról tájékoztassuk: 

o az adatkezelés céljai; 

o a Nyereményjátékban Résztvevőről kezelt személyes adatok kategóriái; 

o információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, 

illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk; 

o a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, 

ezen időtartam meghatározásának szempontjai; 

o a Nyereményjátékban Résztvevő azon joga, hogy kérelmezheti a 

Nyereményjátékban Résztvevőre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, 

törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés 

esetén tiltakozhat az ilyen 

személyes adatok kezelése ellen; 

o a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 

o ha az adatokat nem Nyereményjátékban Résztvevőtől gyűjtötték be, a 

forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; 

o az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a 

profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott 

logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés 

milyen 

jelentőséggel, és Nyereményjátékban Résztvevőre nézve milyen 

várható következményekkel bír. 

47. A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére 
irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén méltányos költségtérítést számolhatunk fel a 
tájékoztatás teljesítéséért cserébe. 
48. A személyes adatokhoz való hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy a Nyereményjátékban 
Résztvevő azonosítását követően emailben juttatjuk el Nyereményjátékban Résztvevőhöz a kezelt 
személyes adatokat és az információkat. 
49. Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az 
adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri. 
50. Helyesbítéshez való jog. 
51. Nyereményjátékban Résztvevő jogosult arra, hogy kérésére késedelem nélkül helyesbítsük 
az Nyereményjátékban Résztvevőre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. 
52. Adatkezelés korlátozásához való jog. 
53. Nyereményjátékban Résztvevő jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha 
az alábbiak valamelyike teljesül: 

- Nyereményjátékban Résztvevő vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a 

korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a 

személyes adatok pontosságát, ha az ellenőrzésre nincs szükség, akkor korlátozást sem 

alkalmazunk; 

- az adatkezelés jogellenes, és Nyereményjátékban Résztvevő ellenzi az adatok 

törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 

- már nincs szükségünk a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de 



Nyereményjátékban Résztvevő igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

- Nyereményjátékban Résztvevő tiltakozott az adatkezelés ellen, de jogos érdekünk 

is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, 

hogyjogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Nyereményjátékban Résztvevő 

jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell. 

54. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak 
az Nyereményjátékban Résztvevő hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme 
érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 
55. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását 
megelőző 3 munkanappal) tájékoztatjuk Nyereményjátékban Résztvevőt. 
56. Törléshez - elfeledtetéshez való jog. 
57. Nyereményjátékban Résztvevő jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük 
az Nyereményjátékban Résztvevőre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok 
valamelyike fennáll: 

- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük 

vagy kezeltük; 

- Nyereményjátékban Résztvevő visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs 

más jogalapja; 

- Nyereményjátékban Résztvevő tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és 

nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre, 

- a személyes adatokat jogellenesen kezeltük és ez a panasz alapján megállapítást nyert, 

- a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt 

jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 

58. Ha bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hoztuk a Nyereményjátékban Résztvevőről 
kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni vagyunk kötelesek azt, az elérhető 
technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az ésszerűen elvárható 
lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat 
kezelő más adatkezelőket, hogy Nyereményjátékban Résztvevő kérelmezte a szóban forgó 
személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának 
törlését. Főszabályként a Nyereményjátékban Résztvevő személyes adatait nem hozzuk 
nyilvánosságra. 
59. A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges: 

- a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 

- a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 

szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló 

adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az 

adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat 

végrehajtása céljából; 

- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha 

Nyereményjátékban Résztvevő felé követelésünk áll fenn és azt még nem teljesítette, 

vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban). 

60. Tiltakozáshoz való jog 
61. Nyereményjátékban Résztvevő jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból 
bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a 
személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha az bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan 
kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Nyereményjátékban 
Résztvevő érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények 



előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 
62. Hordozhatósághoz való jog 
63. Amennyiben az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy az adatkezelés a 
Nyereményjátékban Résztvevő önkéntes hozzájárulásán alapul, Nyereményjátékban Résztvevőnek 
joga van arra, hogy kérje, hogy a Nyereményjátékban Résztvevő által a részünkre megadott adatokat 
gépileg értelmezhető formában megkapja, amit xml, JSON, vagy csv formátumban bocsátunk a 
Nyereményjátékban Résztvevő rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, 
hogy az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsuk. 

64. Jogorvoslati lehetőségek: Amennyiben Nyereményjátékban Résztvevő szerint megsértettük 
valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítettük valamely 
kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 
1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). 
65. Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy polgári pert is indíthat bíróság előtt. 
66. Adatbiztonság 
67. Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső 
szervezési és technikai megoldások biztosítjuk, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne 
juthasson, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy 
módosítani. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatjuk 
adatfeldolgozóinkkal szemben is. 
68. Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, amennyiben szükséges, a 
felmerülő incidensekről tájékoztatjuk Nyereményjátékban Résztvevőt. 
69. Egyéb rendelkezések 
70. Fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját 
nem érintő módon módosítsuk. 
71. Amennyiben azonban a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból 
további adatkezelést kívánunk végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatjuk 
Nyereményjátékban Résztvevőt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról: 

- a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az 

időtartam meghatározásának szempontjairól; 

- azon jogáról, hogy kérelmezheti a Nyereményjátékban Résztvevőre vonatkozó 

személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének 

korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes 

adatok kezeléseellen, 

valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti 

az adathordozhatósághoz való jog biztosítását; 

- hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást 

Nyereményjátékban Résztvevő bármikor visszavonhatja, 

- a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról; 

- arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses 

kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e valamint, hogy a 

Nyereményjátékban 

Résztvevő köteles-e a személyes adatokat megadni továbbá, hogy milyen 

lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása; 

- az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a 

profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra 

vonatkozóan 

érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és 

Nyereményjátékban Résztvevőre nézve milyen várható következményekkel bír. 



72. Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhető meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja 
hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Nyereményjátékban Résztvevőnek hozzá is 
kell járulnia. 

 

Játékos kijelenti, hogy a játékban való részvétellel a TARR Kft. Általános Nyereményjáték 
Szabályzatát megismerte, és azt magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el, és az abban foglalt 
kötelezettségek betartását vállalja. 

 
 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2020. 03. 05. napjától érvényes. 


