
   NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

(”Játékszabályzat”)

1. A Játék szervezője, üzemeltető

A  játék  szervezője  az AHI  Roofing  Gyártó  és  Kereskedelmi  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  (a

továbbiakban: ’Szervező’, „Adatkezelő”) 

Cégjegyzékszáma: Cg. 19-09-511580

Székhelye: 8100 Várpalota, Fehérvári út 28/14.

Képviseli: Matija Dreu és Szekeres Krisztián

A játék üzemeltetője az Ad Alchemy SRL (a továbbiakban: ’Üzemeltető’)

Cégjegyzékszáma: no. J40/160/2014

Székhelye: Bucharest, 4. kerület, Justitiei út 36, Románia

Képviseli: Raluca Florian

2. Általános rendelkezések

Az  „Fejtetőre  állítjuk  a  tetővásárlást” nyereményjáték  során  a  regisztráló  Játékosok  között  minden

hónapban  kisorsolásra  kerül  egy  50%-os  árengedmény-utalvány,  melyet  a  Szervező  által  gyártott  és

forgalmazott GERARD tetőfedő termékek vásárlásakor használhat fel a Nyertes a jelen Játékszabályzatban

meghatározott feltételek szerint. 

A nyereményjáték feltételeiről ingyenesen a Játékszabályzatban és a Szervező nyilvánosan elérhető honlapján

(www.gerard.hu/ ; a továbbiakban: ’a Honlap’) tájékozódhatnak az érdeklődők. A Játékszabályzatnak való

megfelelés kötelező valamennyi Játékos részéről. A Nyereményjátékban való részvétellel a Játékos kijelenti,

hogy jelent Játékszabályzatot elolvasta, és az abban foglaltakat tudomásul veszi, elfogadja.

A Szervező és az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot egyoldalúan megváltoztassa vagy

módosítsa. A Játékszabályzatot érintő valamennyi módosítás a Honlapon közzé lesz téve, illetve ezekről a

Játékosokat közvetlenül is értesítik e-mailen keresztül. A Szervező és az Üzemeltető nem vállal felelősséget a

módosítások megismerésével kapcsolatban, amennyiben azok a honlapon elérhetőek.

3. A részvétel feltételei
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Tekintettel  arra,  hogy  a  nyereményjáték  során  nyereményként  GERARD  tetőfedő  termékek  vásárlásával

kapcsolatos  árengedmény-utalványok  kerülnek  kisorsolásra,  a  nyereményjátékban  kizárólag  a  lentiekben

meghatározott feltételeket teljesítő ingatlantulajdonosok és ingatlanhasználók vehetnek részt.  

A Játékban kizárólag az az ingatlan vagy tervezett ingatlan (a továbbiakban együttesen: ’ingatlan’) vehet részt,

amely megfelel az alábbi feltételeknek:

(i) az ingatlan Magyarországon helyezkedik el; 

(ii) az ingatlan a kijelölt térképen megfelelően rögzítve lett;

(iii) valamennyi szükséges ingatlanadat (pl.  cím, házszám, stb.)  a valóságnak megfelelően és pontosan

benyújtásra került.

Minden ingatlan, amely megfelel a fenti (i)-(iii) feltételeknek (a továbbiakban: ’Projekt’) a nyereményjátékra

egyszer jelentkezhet, a többszöri regisztráció nem engedélyezett.

A Projekt nyereményjátékban való részvételének további feltételei a következők:

(iv) a nyereményre a Projekt tulajdonosa, társtulajdonosa, jövőbeli tulajdonosa vagy az jogosult, akinek

lakcíme vagy székhelye megegyezik a Projekt címével, függetlenül attól, hogy természetes vagy jogi

személy (a továbbiakban: ’Játékos’);

(v) csak nagykorú természetes személy Játékos vehet részt a nyereményjátékon;

(vi) egy Játékos egy email címmel kizárólag egy Projektet regisztrálhat;

(vii) a Projektet  regisztráló Játékos köteles valamennyi szükséges adatot megadni,  és a nyereményjáték

során  hozzájárulását  adni  ezen  adatok  kezeléséhez.  Ezen  hozzájárulását  az  árengedmény-utalvány

kiadását követően nem vonhatja vissza.

A  Játékos  ugyanazon  Projektet  többszöri  alkalommal  nem  regisztrálhatja  (pl.  különböző  helyrajzi

paraméterekkel vagy különböző email címekkel). Nyertes Játékos és Projekt a további sorsolásokon nem vehet

részt.

A nyereményjátékban való részvétellel a Játékos kifejezett és egyértelmű hozzájárulását adja adatainak a jelen

Játékszabályzat  9.  pontja  szerinti,  nyereményjátékkal  és  direkt  marketing  tevékenységgel  kapcsolatos

kezeléséhez.

4. A jelentkezés feltételei

A  nyereményjátékra  az  alábbi  honlapon  lehet  jelentkezni:  h�ps://www.gerard.hu/gerardtetoakcio.  A

nyereményjátékban való részvételhez elsőként a jelentkező a szándékai szerinti tető helyszínét megjelöli, majd

megadja a szükséges személyes és egyéb adatokat, végül elfogadja a Játékszabályzatot. 
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A Játékosoknak a nyereményjátékban való részvételhez nem kell díjakat, hozzájárulásokat fizetni, ideértve a

nyeremény átvétele után fizetendő személyi jövedelemadót. A Játékosok szabadon eldönthetik, hogy meddig

kívánnak részt  venni a nyereményjátékban. A Nyertes szabadon felhasználhatja az árengedmény-utalványt

annak érvényességi ideje alatt.

5. A Játék időtartama

A Játék a közép-európai idő szerinti 2019.04.01. napjának 00:00:01 órájától 2019.05.12. napjának 23:59:59

órájáig tart, a Játékosok kizárólag ezen időtartamban jogosultak a játékra regisztrálni.

6. A Játék menete

A 3. fejezetben meghatározott feltételeket kielégítő Projekt, melynek címe a megadott térképen megjelölésre

került, alkalmassá válik az 50%-os árengedmény-utalványok havi sorsolásában való részvételre, amellyel az

akció ideje alatt mindenki – játékban nem regisztráltak számára is – érvényes 10%-os általános kedvezményt

egészítheti ki összesen 50%-os kedvezményre nyerés esetén. 

A  sorsolás  egy  megfelelő  számítógépes  programmal  kerül  lebonyolításra  minden  hónap  harmadik

munkanapján reggel 10:00 órakor a Szervező székhelyén három független személyből álló zsűri jelenlétében.

A sorsolást egy számítógépes szakember hajtja végre. A sorsolásról jegyzőkönyv készül, melyet a zsűri tagjai

aláírnak. Bármely zsűritag tiltakozása esetén a zsűri a sorsolás újbóli lebonyolításáról dönthet.

A sorsolás eredményéről a Nyertest  a sorsolás lezajlásáról számított  5 (öt) munkanapon belül értesítik.  A

Nyertes teljes nevét és lakóvárosát a Honlapon és a közösségi média (Facebook) felületen is kihirdetik. A

Nyertesek kifejezetten hozzájárulnak, hogy Szervező a nevüket és lakóvárosukat, valamint a nyerés tényét a

közösségi média felületén bejegyzésben közzé tegye. 

A Nyertesek az árengedmény-utalvány átvétele céljából bemutatják személyazonosító igazolványukat, majd

megerősítik  az  árengedmény-utalvány átvételét.  Amennyiben  a  Nyertes  jogi  személy,  az  utalványt  annak

képviselője  részére  kézbesítik,  akinek  elérhetőségi  adatait  a  Nyertes  köteles  közölni  az  Üzemeltetővel  az

eredmény közzétételét követő öt munkanapon belül.  A Szervező és Üzemeltető nem vállal felelősséget az

árengedmény-utalvány késedelmes kézbesítéséért, ha az a jogi személy Nyertes fenti közlési kötelezettsége

elmulasztásából adódik. 

A Nyertesek szabadon kérhetnek több ajánlatot a GERARD tetőkkel kapcsolatban anélkül, hogy a terméket

kötelesek lennének megvásárolni. A Nyertesek semmilyen körülmények között nem kötelesek megvásárolni

az árengedmény-utalvánnyal érintett terméket. 

7. A nyeremény
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Az nyereményjátékban havonta kisorsolt árengedmény-utalvány (továbbiakban: ’a Nyeremény’) a GERARD

tetőfedő termékek vásárlások (beleértve a tetőcserép és GERARD  tartozékok vásárlását, de nem beleértve a

felszerelési  és  a  felszereléssel  kapcsolatos  költségeket)  esetén  50%-os  árengedményre  jogosít  fel,  ha  a

vásárlásra a nyereményjáték időtartama alatt  vagy 2019. december 31-ig kerül sor. A Nyeremény szerinti

árengedmény összege nem haladhatja meg a 325,500 azaz háromszázhuszonötezerötszáz forintot. 

A vételár teljes megfizetése után, a számla, a fizetési bizonylat, és a Nyeremény Szervezőnek való bemutatása,

valamint a megfelelő formanyomtatvány kitöltése esetén a Szervező kifizeti az árengedmény értékét a Nyertes

által választott bankszámlaszámra a szükséges dokumentumok kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon

belül. 

A  Nyeremény  2019.  december  31-ig  érvényes.  A  nyeremények  sem  egészében,  sem  részeiben  nem

visszatéríthetők, át nem ruházhatóak, azokra kizárólag a kisorsolt Nyertes jogosult. A Nyeremény készpénzre,

más jutalomra, tárgyra vagy egyéb dologra át nem változtatható.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy megváltoztassa a Nyereményt bármely időpontban, a következő hónap

első napjával kezdődő hatállyal. A Játékosok erről a Honlapon és emailen is értesítést kapnak.

A Szervező  és  az Üzemeltető  nem vonható  felelősségre  a  Játékosok által  megadott  személyes  adatokkal

kapcsolatos hibákért vagy hiányokért, valamint azért, ha ezen hibákból vagy hiányosságokból következően a

Nyertes  értesítése  elmarad.  Ha  a  Nyeremény  kézbesítése  a  Nyertes  részére  ésszerű  időn  belül  vagy

nyereményjáték végét követő harminc napon belül a Nyertes hibájából (pl.: hibás vagy hiányos adatok miatt

nem lehet elérni, vagy a nyereményt visszautasítja, vagy megsérti a Játékszabályzatban foglaltakat) meghiúsul,

a Nyertest érvénytelenítik, és a következő sorsolások Nyereményeire sem lesz jogosult. Ebben az esetben a

Szervező dönthet úgy, hogy a következő havi sorsolásban két Nyertest választ ki.

A Nyereménnyel  kapcsolatban  felmerült  igények nem vehetők figyelembe az átadás-átvételi  jegyzőkönyv

aláírását követően. 

8. Adók

Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a Szervező és az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Nyereménnyel

kapcsolatos  adófizetés  és  egyéb  kötelezettségek  tekintetében.  Minden  Játékos  saját  felelőssége,  hogy

utánanézzen a hatályos adójogi követelményeknek és egyéb jogszabályi kötelezettségeknek a nyereményekkel

kapcsolatban.

Az előző bekezdés alól kivételt jelent a Nyeremények átvétele után fizetendő személyi jövedelemadó, melyet a

Szervező vagy az Üzemeltető megtérít a Nyertesnek.

9. Adatkezelés
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Nyereményjáték

A Szervező nyereményjáték szervezése, lebonyolítása és az esetleges nyeremények átadása céljából az érintett

előzetes  egyértelmű  és  kifejezett  hozzájárulása  alapján  kezeli  az  érintett  személyes  adatait.  Kifejezett  és

egyértelmű  hozzájárulásnak  minősül  a  nyereményjátékban  történő  regisztráció  az  érintett  adatainak

megadásával.  Az  adatokat  kizárólag  Szervező  a  nyereményjáték  lebonyolításáért  felelős  munkatársai

ismerhetik  meg.  A  Játékosok  a  regisztrációval  egyúttal  hozzájárulnak  az  általuk  megadott  adatok

nyilvánosságra hozatalához.

A nyereményjáték keretében történő adatkezelést a Szervező a nyereményjátékban résztvevők azonosítására, a

nyertesekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a Nyeremény Nyertesekhez való eljuttatása érdekében végzi.

adatkezelés célja: nyereményjáték lebonyolítása

kezelt adatok köre: az érintett neve, , e-mail címe, telefonszáma, a Projekt címe (esetleg helyrajzi száma),

tetővásárlásának/tetőfelújításának tervezett időpontja 

adatkezelés  jogalapja: az  Infotv.  5.  §  (1)  b)  valamint az  Európai  Unió  2016/679 számú új  adatvédelmi

rendeletének (General Data Protection Regulation, GDPR, a továbbiakban: „Rendelet” vagy „GDPR”) 6. cikk

I. a) szerinti érintetti hozzájárulása 

adattárolás határideje: a nyereményjáték végéig, de amennyiben az érintett kéri adatai törlését, úgy a törlési

kérelmét követően az Adatkezelő Adatkezelési Szabályzatában foglalt határidőn belül

adattárolás módja: elektronikus

adatfeldolgozók: 

Ad Alchemy SRL (Cg.: J40/160/2014; Székhelye: Bucharest, 4. kerület, Justitiei út 36, Románia)

adatfeldolgozás célja: a nyereményjáték technikai feltételeinek biztosítása

Tarhely.eu Kft. (Cg.: 01-09-909968; Székhely: 1144 Budapest, Ormánság u. 4/A. X. em. 241.)

adatfeldolgozás célja: honlap üzemeltetése

Ügyfélkezelés

A Szervező direkt marketing céllal az érintett előzetes egyértelmű és kifejezett hozzájárulása alapján kezeli az

érintett személyes adatait. A marketingtevékenységhez való kifejezett és egyértelmű hozzájárulásnak minősül

a regisztráció az érintett adatainak megadásával. A Játékosok a regisztrációval egyúttal hozzájárulnak ahhoz,

hogy az általuk megadott adatokat a Szervező tetőfedéssel  foglalkozó harmadik személy vállalkozásoknak

továbbítsa ajánlatadás és ajánlatkérés céljából.
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A Szervező biztosítja, hogy a marketing célú e-mailekről az érintett bármikor ingyenesen leiratkozzon. Az

ügyfélkezelést  a  Szervező  az  értékesített  termékkel  kapcsolatos  jogok  érvényesítésével,  elszámolással,

valamint  marketingcélok  megvalósításaként  határozza  meg.  A  vásárlókezelésnek  része  így  különösen  a

hozzájárulás ahhoz, hogy az érintett megadott személyes adatai felhasználhatóak legyenek erre a célra, így

különösen az új termékekről, az érintett által korábban vásárolt termékek körébe tartozó új szolgáltatásokról

való értesítéshez (kizárólag e-mailben).

Amennyiben az érintett adatai törlését kéri, úgy a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és

lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben (a továbbiakban: Katv.) meghatározottak szerint a

Szervező tilalmi listát vezet. A Szervező kötelezi magát, hogy a reklámcélú megkeresés előtt ellenőrzi, hogy

az érintett szerepel-e a tilalmi listán.

adatkezelés célja: direkt marketing

kezelt  adatok köre: az  érintett  neve,  e-mail  címe, telefonszáma,  a Projekt  címe (esetleg helyrajzi  száma),

tetővásárlásának/tetőfelújításának tervezett időpontja

adatkezelés  jogalapja: az  Infotv.  5.  §  (1)  b)  valamint az  Európai  Unió  2016/679 számú új  adatvédelmi

rendeletének (General Data Protection Regulation, GDPR, a továbbiakban: „Rendelet” vagy „GDPR”) 6. cikk

I. a) szerinti érintetti hozzájárulása 

adattárolás határideje: a nyereményjáték végéig, de amennyiben az érintett kéri adatai törlését, úgy a törlési

kérelmét követően az Adatkezelő Adatkezelési Szabályzatában foglalt határidőn belül

adattárolás módja: elektronikus

Az  érintett  tájékoztatást  kérhet  személyes  adatai  kezeléséről,  valamint  kérheti  személyes  adatainak

helyesbítését,  törlését,  illetve  adatainak  a  megjelölt  célra  vagy  annak  egy  részére  történő  kezelésének

megszüntetését.

9.1. Tájékoztatáshoz való jog

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  esetleges  adatvédelmi  incidens  körülményeiről,  hatásairól  és  az  elhárítására  megtett

intézkedésekről, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A Szervező az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére annak benyújtásától számított

legkésőbb 15 – tiltakozási jog gyakorlása esetén 5 – napon belül írásban, közérthető formában választ ad.
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A tájékoztatás kiterjed az Infotv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott információkra, amennyiben az érintett

tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg.

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést Szervező csak az Infotv. 15. § (5) bekezdésében

meghatározott esetben számít fel.

A Szervező kérelmet csak az Infotv. 9. § (1)-ében vagy a 19. §-ában meghatározott okokból utasít el, erre csak

indoklással, az Infotv. 16. § (2)-ében meghatározott tájékoztatással, írásban kerül sor.

A valóságnak nem megfelelő adatot az adatkezelő – amennyiben a szükséges adatok és az azokat bizonyító

közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, az Infotv. 17. § (2) bekezdésében meghatározott okok fennállása

esetén intézkedik a kezelt személyes adat törlése iránt.

9.2. Tiltakozás joga

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

(i) ha  a  személyes  adatok  kezelése  vagy  továbbítása  kizárólag  az  adatkezelőre  vonatkozó  jogi

kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének

érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

(ii) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy

tudományos kutatás céljára történik; valamint

(iii) törvényben meghatározott egyéb esetben.

A Szervező a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon

belül  megvizsgálja,  annak  megalapozottsága  kérdésében  döntést  hoz,  és  döntéséről  a  kérelmezőt  írásban

tájékoztatja.

Amennyiben  a  tiltakozás  megalapozott,  a  Szervező  az  adatkezelést  megszünteti,  és  az  adatokat  zárolja,

valamint  a  tiltakozásról,  továbbá az annak alapján tett  intézkedésekről értesíti  mindazokat,  akik részére a

tiltakozással érintett személyes adatot  korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog

érvényesítése érdekében.

Ha az érintett a tiltakozás tárgyában hozott döntéssel nem ért egyet, vagy a határidőt a Szervező elmulasztja,

az érintett a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül belül az Infotv. 22. §-

ában meghatározottak szerint bírósághoz fordulhat.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az Infotv. 21. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint jár

el.

9.3. Zárolás
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A Szervező 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. A zárolt személyes adat kizárólag addig

kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 

9.4. Törlés

A Szervező a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves -

és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja

megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll a Szervező rendelkezésére. A Szervező a

megtett  intézkedéseiről  az  érintettet,  továbbá  mindazokat  értesíti,  akiknek korábban az adatot  adatkezelés

céljára továbbította. 

A  Szervező  az  érintett  adatainak  jogellenes  kezelésével  vagy  az  adatbiztonság  követelményeinek

megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott

személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való

felelősség  és  a  sérelemdíj  megfizetésének  kötelezettsége alól,  ha  bizonyítja,  hogy a  kárt  vagy az érintett

személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem

téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az érintett a Szervező adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:

név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

honlap: www.naih.hu

10. Felelősségvállalás

A Szervező és az Üzemeltető, ezek képviselői és munkavállalói nem vonhatók felelősségre a Játékosok által

megadott személyes adatok harmadik személyek általi jogsértő felhasználása miatt.

A Szervező és az Üzemeltető nem vonható felelősségre a Honlappal és a Nyereményjátékkal kapcsolatban

felmerülő technikai problémák és üzemzavarok miatt.

A  Szervező  és  az  Üzemeltető  nem  vonható  felelősségre  a  Nyereményjátékban  való  részvételből  vagy  a

Nyeremény elfogadásából eredő károk miatt. 

8



A Szervező és az Üzemeltető nem vonható felelősségre a Nyereményjáték vagy a sorsolás elmaradása miatt,

ha az elmaradás oka az időjárás, tűzeset, háborús körülmény, terrorizmus vagy egyéb vis maior.

A Játékos a nyereményjátékban való részvétel során a Játékszabályzatban foglaltak szándékos vagy súlyosan

gondatlan megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes kártérítési felelősséggel tartozik. 

A Szervező jogosult szabálytalan részvétel, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a játékból bárkit indoklás

nélkül kizárni.

A  Szervező  kizárja  felelősségét  a  Játékosok  téves,  pontatlan  vagy  hiányos  adatszolgáltatásából  eredő,  a

Játékosok vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

11. Alkalmazandó jog, joghatóság

A  nyereményjátékra  és  jelen  Játékszabályzatra  a  román  jog  alkalmazandó.  Ez  alól  kivételt  jelentenek  a

nyereményjátékkal  kapcsolatos  adatvédelmi  rendelkezések,  melyekre  a  magyar  jog  és  így  különösen  az

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény az irányadó

valamint az Európai Unió 2016/679 számú új adatvédelmi rendeletének (General Data Protection Regulation,

GDPR, a továbbiakban: „Rendelet” vagy „GDPR”) szabályai az irányadók.  

A nyereményjátékkal kapcsolatban felmerülő valamennyi jogvitáról értesíteni kell az Üzemeltetőt az alábbi

kapcsolattartási adatok alapján: 

Ad Alchemy

címzett: Raluca Florian

e-mail: gerard@adalchemy.ro

 A sorsolás eredményével kapcsolatban felmerülő jogvitáról az eredmények nyilvánossá tételétől számított két

munkanapon belül kell értesíteni az Üzemeltetőt. 

A  felmerült  jogvitákat  a  Szervező  és  az  Üzemeltető  elsőként  saját  hatáskörében  próbálja  megoldani.

Amennyiben ez nem lehetséges, a nyereményjátékkal kapcsolatos valamennyi jogvitára a román bíróságok

rendelkeznek  joghatósággal.  Hatáskörrel  és  illetékességgel  az  Üzemeltető  székhelye  szerinti  bíróság

rendelkezik. 

A nyereményjátékhoz kapcsolódóan felmerülő adatvédelmi vonatkozású kérdések tekintetében az Adatkezelő

mindenkor  hatályos  Adatkezelési  Szabályzatában  foglaltak  az  irányadók.  A  szabályzat  elérhető  a

https://www.gerard.hu/hu/adatvedelem címen.
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