
Válaszolj kérdéseinkre és nyerj! 
NYEREMÉNYJÁTÉK 

RÉSZVÉTELI ÉS 
JÁTÉKSZABÁLYZATA 

1. A játék szervezője 

A „Válaszolj kérdéseinkre és nyerj! NYEREMÉNYJÁTÉK!” elnevezésű 

nyereményjáték (”Játék”) szervezője a Tchibo Budapest Korlátolt Felelősségű Társaság 

(székhely: 2040 Budaörs, Neumann János u. 1.) (”Szervező”). A nyereményjátékot 

semmilyen formában nem szponzorálja, üzemelteti, működteti, vagy támogatja a 

Facebook. Bármilyen kérdés, észrevétel vagy panasz a nyereményjáték szervezőjéhez 

érkezik be és nem a Facebookhoz. 

2. A játékban részt vevő személyek: 

2.1 A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a 

magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító okmánnyal rendelkező, 18. 

életévét betöltött magyar állampolgár, a 2.8. pontban meghatározott személyek körébe 

nem eső, cselekvőképes természetes személy (”Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3. 

pontban írt időtartama alatt a www.facebook.hudomain alatti weboldalon (a 

továbbiakban: ”Facebook” vagy ”Weboldal”) található „Tchibo Magyarország” 

elnevezésű rajongói oldalon (”Rajongói oldal”) elérhető „Válaszolj kérdéseinkre és 

nyerj! - NYEREMÉNYJÁTÉK!” elnevezésű kérdőívet kitölti teljesen, és ezzel a 

Szervező rendelkezésére bocsátja az e-mail címét, továbbá a kérdőív kitöltésével 

elfogadja a jelen játékszabályzatban (”Játékszabályzat”) írt valamennyi feltételt (a 

továbbiakban együtt: ”Pályázat”) és az Adatvédelmi szabályzatot . 

2.2 A Játék időtartama alatt egy Játékos egy Pályázat beküldésére jogosult, amely 

Pályázat semmilyen formában nem sértheti harmadik személy személyhez fűződő, vagy 

egyéb jogait. 

2.3 Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak 

nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok 

számítógépes rögzítésre kerülnek. 

2.5 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a 

Játékosok általuk regisztrált saját e-mail címmel küldenek be a Játékba. Amennyiben a 

Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vesz igénybe, illetve nem saját 

e-mail címét adja meg, a Játékkal kapcsolatos, Facebook profil vagy e-mail fiók 

használatára vonatkozó jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező 

mindennemű felelősségét kizárja. 

2.6 A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai 

infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási 
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sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül 

befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem 

kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati 

leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat 

fenntartása. A Szervező e bekezdésben írtak, illetve az e bekezdésben írtakból fakadó 

hibák, hiányosságok tekintetében mindennemű felelősségét kizárja. 

2.7 A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételei teljesítésének az ellenőrzése 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 

kizárhatja. 

2.8 A Játékból ki vannak zárva a Szervező (Tchibo Budapest Kft.), valamint a Játék 

szervezésében részt vevő egyéb szervezetek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1.§ 

(1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. 

2.9 Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a Játékból azonnali hatállyal kizárja 

azon Játékosokat, akik esetében azt tapasztalja, illetve annak megalapozott gyanúja 

merül fel, hogy a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve vagy 

valamely kitalált fantázianév alatt nem valós 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 

nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a 

nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket 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 több, illetve hamis 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, amelyet a Játékkal összefüggésben 

a Szervezőnek okoztak. 

3. A játék időtartama 

A játék 2020.01.22. napján 09:30 órakor kezdődik és 2020.01.24. napján 23:59 óráig 

tart. 

4. A játék definíciója és menete 

4.1. A szervező „Válaszolj kérdéseinkre és nyerj!” néven hirdet játékot a Facebookon, 

melynek keretében arra kéri a részvevőket, hogy a jelen Játékszabályzatban foglaltakkal 

összhangban töltsék ki a kérdőívet. A kérdőívet kitöltő, e-mail címét megadó és az 

Adatvédelmi szabályzatot elfogadó játékosok közül 1 db nyertes kerül véletlenszerűen 

kisorsolásra. A nyertest a megadott e-mail címen értesítjük a nyertessége esetén. A Játék 

során 1 db 20.000 Ft értékű Tchibo ajándékutalványt sorsol ki a szervező. Minden 

kitöltő egy garantált 10%-os kupont kap, melyet a tchibo.hu weboldalon tud felhasználni 

2020. január 31-ig. A kupont használati cikkekre, kávéra, kapszulára, és teljes árú 

kávéfőző gépekre lehet beváltani kizárólag a www.tchibo.hu webáruházban, más 

kedvezménnyel nem vonható össze. 
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4.2 A hirdetés tartalma a következő: 

☕ Rendelkezel kapszulás kávéfőzővel? Akkor van egy szuper hírünk: Válaszolj 

kérdéseinkre pár perc alatt, és garantált meglepetéssel várunk! Sőt, most tiéd lehet a 

20.000 Ft értékű nyeremény is! Kattints, és tesztre fel! A játék időtartama: 2020. január 

22-24. A nyereményjáték szabályzata itt érhető el: http://bit.ly/jsz_kerdoiv 👉 

http://bit.ly/kerdoiv-tchibo 

4.3 Szervező a Játék teljes időtartama alatt - 2020. január 24. napján 23 óra 59 percig – 

beérkezett érvényes Pályázatot beküldő Játékosok közül 2020. január 30-án 14:30-kor a 

véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással (random.org) összesen 1 (egy) 

nyertes Játékost sorsol ki. A nyertes Játékosok az 5.1 pontban feltüntetett nyereményt 

nyerik meg. A sorsolás nem nyilvános. 

4.4 A sorsoláson a Játék időtartama alatt érvényes Pályázatot beküldő minden Játékos 

kizárólag egy Pályázattal vesz részt. 

4.5 Szervező a nyertes Játékost a sorsolást követően, 2020. január 30. napján legkésőbb 

17 óra 00 percig a megadott email címén személyes üzenetben értesíti, amelyhez a 

Játékosok a Játékban való részvételükkel feltétel nélkül és kifejezetten hozzájárulnak. A 

nyerteseket a szervező a saját, 4.3. pontban jelzett rendszerén keresztül véletlenszerűen 

sorsolja ki, melyben számításba veszi azt, hogy a Játékos eleget tett a nyereményjáték 

kiírásának. Az eredményt minden esetben a Szervező a nyertes felhasználónak privát 

üzenetben küldi a megadott e-mail címre. 

Az eredményhirdetés időpontja: 2020.01.30.17:00-ig. A Szervező a nyereményjátékkal, 

és annak szabályaival kapcsolatosan levelezést nem folytat. A Szervező fenntartja 

magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket vagy magát a nyereményjátékot bármikor 

kiegészítse, módosítsa vagy törölje. A játék során pótnyertest a Szervező nem hirdet. A 

nyertes Játékos bármely további értesítés nélkül a Játékból automatikusan kizárásra 

kerül, ezáltal nem jogosult a nyeremény átvételére, ha: · ha az értesítő levélre 3 napon 

belül, legkésőbb 2020. 02. 03. 17:00-ig nem válaszol; · ha bármely okból nem lehet 

felvenni a nyertessel a kapcsolatot; · bebizonyosodik, hogy a Játék menetét/eredményét 

bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja; · jelen részvételi szabályzat 

bármely pontját megsérti. 

5. Nyeremények kézbesítése 

5.1. A Játék során a Szervező minden kitöltőnek garantáltan 10% kedvezményre 

jogosító kupont biztosít, melyet a www.tchibo.hu webáruházban válthatnak be 2020. 

január 31-ig használati cikkekre, kávéra, kapszulára, és teljes árú kávéfőző gépekre, más 

kedvezménnyel nem vonható össze. A Játék során 1 db 20.000 Ft értékű Tchibo 

ajándékutalványt sorsol ki a szervező. A nyeremény kézbesítésének részleteit a 

Szervező a nyertessel a megadott e-mail címen üzenetben egyezteti. A Játékosok 

kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem 

tesznek eleget, és a nyeremény átvétele a Játékos érdekkörében felmerülő bármely okból 

meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a szervezőt semmilyen 

felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban, a Játékos a Szervezővel szemben semmilyen 

igényt nem támaszthat. 
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5.2. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre nem váltható 

6. A Szervező felelőssége 

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos 

adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy 

cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú 

személy regisztrációjából, valamint a nyertes Játékos részére elektronikus úton elküldött 

értesítésnek Szervezőnek fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen 

kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik 

személy által elszenvedett károk tekintetében. 

7. Kizárás 

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen 

vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket 

megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a 

tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. A Szervező felhívja a Játékosok 

figyelmét, hogy fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén 

kizárja a Játékost a Játékból. 

8. Adatvédelem, személyhez fűződő jogok 

8.1. A Játékban részt vevő Játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és 

elfogadják a Játék játékszabályzatát és adatvédelmi szabályzatát, valamint tudomásul 

veszik, hogy: 

· az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés önkéntes hozzájárulásuk alapján történik, 

a Játékos hozzájárulását az adatkezelés tekintetében a Játékban való részvétellel 

kifejezetten megadottnak kell tekinteni; 

· a nyertes játékosok adatait (NÉV,) a Szervező nyilvánosságra hozhatja a Szervező 

Facebook (https://www.facebook.com/tchibomagyarorszag/ ) oldalán, a nyertes 

játékosnak a nyeremény kézbesítéséhez meg kell adnia egy postai címet, amin fogadni 

tudja az ajándékutalványt, kézbesítést követően pedig a mellékelt átvételi elismervényt 

köteles visszaküldeni elektronikus formában eljuttatni a levelek@tchibo.hu e-mail 

címre. 

· a Játék során felmerülő nyereményadó megfizetését a nyeremény felajánlója vállalja. 

A nyereményekkel kapcsolatban adók vagy más közterhek megfizetéséhez szükséges 

adatok kezelésének ideje a jogszabályok szerinti kötelező adatkezelési időtartam, melyet 

követően az adatok törlésre kerülnek. 

A Szervező fenntartja a jogot a jelen játékszabályzat előzetes értesítés nélküli 

módosítására, 2020. január 30-án a Szervező törli azon Játékosok adatait, akik nem 

nyertek. 

8. 2 A megadott adatok kezelője a Szervező, mint adatkezelő, az adatok feldolgozásában 

a ROIworks Zrt. segít (Adatfeldolgozó). (Magyarország, Capital Square, 1133 

Budapest, Váci utca 76.) 

https://www.facebook.com/tchibomagyarorszag/
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8.3 A Játékosnak a jövőre nézve bármikor jogában áll korlátozás és indokolás nélkül, 

ingyenesen visszavonni az adatkezeléshez történő hozzájárulását A Játékos tudomásul 

veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges 

adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi. 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes 

adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, 

visszavonását, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási 

jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján. 

Tájékoztatáshoz való jog: 

A Tchibo Budapest Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az 

érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. 

cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes 

tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és 

közérthetően megfogalmazva nyújtsa. A tájékozódáshoz való jog írásban a 

Bevezetésben, illetve a 4. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható. 

Az érintett részére kérésére – személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és 

beazonosítását követően – szóban is adható tájékoztatás. Az érintett hozzáféréshez való 

joga: 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, 

hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés 

folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő 

információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok 

kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a 

személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik 

országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok 

tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának 

és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az 

adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a 

profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető 

információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve 

milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy 

nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy 

tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról. 

A Tchibo Budapest Kft. az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az 

érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő 

az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett 

kérelmére az információkat a Tchibo Budapest Kft. elektronikus formában szolgáltatja. 

Helyesbítés joga: 

Az érintett kérheti a Tchibo Budapest Kft. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes 

adatok helyesbítését, és a hiányos adatok kiegészítését. Törléshez való jog: 

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy 

kérésére a Tchibo Budapest Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó 

személyes adatokat: 



 személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték 

vagy más módon kezelték; 

 az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az 

adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

 az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 

adatkezelésre; 

 a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

 a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban 

előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

 a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 

kínálásával kapcsolatosan került sor. 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a 

véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a 

személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami 

jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott 

közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a 

népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási 

célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez, illetve védelméhez. Az adatkezelés korlátozásához való jog: 

 Az érintett kérésére a Tchibo Budapest Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi 

feltételek valamelyike teljesül: 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának 

ellenőrzését; 

 az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri 

azok felhasználásának korlátozását; 

 az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de 

az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez; vagy 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai 

elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az 

érintett 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. 

A Tchibo Budapest Kft. az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról 

előzetesen tájékoztatja. 



Adathordozáshoz való jog: 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére 

bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható 

formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. 

Tiltakozás joga: 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor 

tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi 

jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges 

adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek 

érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló 

profilalkotást is. 

Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha 

azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az 

érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes 

adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy 

bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, 

ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. 

A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás 

esetén az adatokat e célból a Tchibo Budapest Kft nem kezeli. Automatizált 

döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást: Az érintett jogosult arra, 

hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a 

profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt 

hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha 

az adatkezelés 

 az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges; 

 meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi 

lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek 

védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy 

 az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul. 

Visszavonás joga: 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás 

visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés 

jogszerűségét. 

Eljárási szabályok: 

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem 

beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk 

szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a 



kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal 

meghosszabbítható. 

A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a 

kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az 

érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül 

megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. 

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem 

nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja 

az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett 

panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati 

jogával. 

A Tchibo Budapest Kft. a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha 

az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege 

miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás 

nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre 

észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi 

helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a 

személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy 

erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. 

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett 

rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az 

adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett 

elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban 

kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri. 

Kártérítés és sérelemdíj: 

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként 

vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy 

az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben 

tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a 

jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő 

kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta 

vagy azokkal ellentétesen járt el. Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy 

mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és 

felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő 

vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért. Az adatkezelő, 

illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző 

eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség. Panasz az adatvédelmi 

auditornál: 

Amennyiben a Tchibo Budapest Kft. adatkezelésével kapcsolatban kérdése, problémája 

van, kérjük forduljon bizalommal adatvédelmi auditorunkhoz: www.ppos.hu/audit 

Bírósághoz fordulás joga: 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ppos.hu%2Faudit%3Ffbclid%3DIwAR0Giph8DdAqN6uEg4QXrmkkY0_kkSuLroN1hoJvH5kZxzkoC9oUQj7cyYk&h=AT3DeZYY1JH300dtN60yaa_vXP2RKXMWopY2yPee7EekPFU9ssXSXYv65qOLJV-j1nP_MM-VVBQLZBlnAgB0XMNFXoqqTpoeXoI2vTrN0lcr4LMuBC7OvjOljACVh5cUfn8


Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A 

bíróság az ügyben soron kívül jár el. 

Adatvédelmi hatósági eljárás: 

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, 

Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 06-1-391-

1400 Fax: 06-1-391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: 

http://www.naih.hu 

9. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

9.1 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírása, téves vagy 

nem valós adat feltüntetése stb.), és ebből eredően a Nyeremények átadásának 

elmaradásáért vagy késedelméért sem a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. 

9.2 Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a 

Szervezőtől nem követelheti, bármely igényt a Szervezővel szemben nem támaszthat. 

9.3 A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com Weboldalt, illetve 

az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért 

támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert vagy 

a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak 

nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a 

Szervező semminemű felelősséget nem vállal. 

9.4 Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos 

részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, 

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. 

9.5 Amennyiben a Játékos adatfeltöltés vagy a Játék közben bezárja a böngésző ablakot 

vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az 

esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. 

9.6 Szervező kizárja a felelősségét a Rajongói oldal rajta kívülálló okokból történő 

meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem, vagy korlátozottan használható, 

ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden tőle telhető intézkedést annak érdekében, 

hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse. 

9.7 A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által. Az adatszolgáltatás 

nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik. 

9.8 Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor, 

előzetes értesítés nélkül, azonnali hatállyal megváltoztassa. Az erre vonatkozó 

tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva 

közzéteszi. 

Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a vonatkozó, 

hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.naih.hu%2F%3Ffbclid%3DIwAR14NtHhKGCDAM_Zlq4SLl46hZ9HjzeLz7inXCwA_Dz7Zdb6EgJ62yG6qcY&h=AT3DeZYY1JH300dtN60yaa_vXP2RKXMWopY2yPee7EekPFU9ssXSXYv65qOLJV-j1nP_MM-VVBQLZBlnAgB0XMNFXoqqTpoeXoI2vTrN0lcr4LMuBC7OvjOljACVh5cUfn8
https://www.facebook.com/

