"Egyediség üvegbe zárva!” Nyereményjáték
HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA
1, A játék szervezője:
A Magyar Cukor Zrt. (székhelye: 7400 Kaposvár, Pécsi u. 10-14.) a továbbiakban „Szervező”, „Egyediség
üvegbe zárva!” elnevezéssel a Koronás Befőzőcukor termékek vásárlásához kötött nyereményjátékot szervez,
atovábbiakban „Játék”.
A Játék lebonyolítója a Tonic Reklám Kft. (1117 Budapest Nádorliget u. 8/E fszt.) és az A4C Marketing Kft.
(1092 Budapest, Bakáts tér 2.), a továbbiakban „Lebonyolítók”.

2, A Játékban résztvevő személyek, részvételi jogosultság:
A Játékban valamennyi magyar állampolgárságú, nagykorú, magyarországi lakcímmel rendelkező,
cselekvőképes, természetes személy jogosult részt venni, a továbbiakban „Játékos”, aki a Játék időtartama
alatt legalább egy darab Koronás Befőzőcukrot vásárol, majd a megfelelő adatokat megadja a
www.azenlekvarom.hu nyereményjáték aloldalon.
A Játékban való részvétel feltétele a Koronás Cukor adatbázisába történő regisztrálás/személyes fiók
létrehozás, mely regisztrációs felület vagy a www.koronascukor.hu vagy a www.azenlekvarom.hu oldalakon
keresztül érhető el.
A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, a Lebonyolítók, egyéb, a Játék lebonyolításában közvetlenül
résztvevő cégek, valamint a Játékban résztvevő termékek árusítását végző kereskedelmi üzletek tulajdonosai,
vezető tisztségviselői, alkalmazottai és azok (Ptk. 8.1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti) közeli hozzátartozói,
továbbá minden olyan Játékos, aki a regisztrációnál személyes adatok megadásakor nem a valóságnak
megfelelő, személyazonosító igazolvánnyal igazolható személynevet ad meg, érvényesen nem vehet részt.
3, A Játékban való részvétel menete:
Aki a Játék időtartama alatt vásárol legalább egy darab Koronás Befőzőcukor terméket, a
www.azenlekvarom.hu nyereményjáték aloldalról a Koronás Cukor fiókjába belépve, megadja a vásárlást
igazoló blokk AP kódját (AP kód (a nyugta utolsó sora; AP betűk után egy betű és 8 db számjegy), a vásárlás
dátumát (év, hónap, nap) és időpontját (óra, perc), a blokkon szereplő megvásárolt Koronás Befőzőcukor
mennyiséget (darabszám), és elfogadja a játékszabályt és adatkezelési szabályzatot, majd elküldi az adatokat,
a továbbiakban „Pályázat”, sorsoláson vesz részt.
A fenti adatok mindegyikének megadása szükséges a Játékban való részvételhez.
A Pályázat beküldésének sikerességéről vagy sikertelenségéről a Játékos a felugró ablakban kap tájékoztatást.
A vásárlást igazoló blokk megőrzése 2018. szeptember 30-ig szükséges, mert nyertesség esetén a
nyeremény átvételének a feltétele a nyertes blokk vagy annak másolatának beküldése a Lebonyolító
részére, postai úton vagy e-mailben.
A Játékban nem vehetnek részt azok a vásárlások, amelyekről Áfás számla vagy Egyszerűsített számla
került kiállításra.
Amennyiben egy Játékos egy olyan üzletben vásárol, ahol úgynevezett gyűjtőblokkos nyugtaformátumot
használnak, úgy ezen esetben a Játékosnak le kell pecsételtetnie a blokkot az adott üzlet pecsétjével és a
blokk megfelelő tételéhez fel kell vezetnie a megvásárolt termék megnevezését.
A sorsolást megelőzően az adott Pályázatot a darabszámnak megfelelő mennyiségben sokszorozzuk, és az
adott Pályázat ennyiszeres nyerési eséllyel vesz részt a sorsoláson. A nyeremény átvételének feltétele, hogy a

kisorsolt 
Pályázatban beküldött darabszám nem nagyobb, mint a nyertes vásárlást igazoló blokkon szereplő,
Játékban résztvevő termékek darabszáma.
Egy Játékos több Pályázattal is részt vehet a Játékban, amennyiben a Játék időtartama alatt többször vásárol a
Koronás Befőzőcukor termékek közül, és fenti leírásnak megfelelően egy-egy Pályázatban elküldi az egyes
vásárlások megfelelő adatait.
Egy vásárlást igazoló blokk adatai kizárólag egy érvényes Pályázatban küldhetők be.
Adott Játékos ill. egy háztartás több Pályázatot is beküldhet, de az összes sorsolás alkalmával
nyereménykategóriánként csak egy nyereményt nyerhet.
Egy Pályázattal csak egy nyeremény nyerhető.
A Pályázatbeküldést nem szükséges a vásárlás napján megtenni, azonban az utolsó heti ill. a fődíj és további
díjak sorsoláson csak a legkésőbb 2018. július 26-án, 24 óráig beérkezett Pályázatok vesznek részt.
A nem eredeti, megrongált, sérült, rosszul olvasható blokkal nem lehet részt venni a Játékban és az ezzel
pályázó Játékos utólagosan kizárásra kerül.
A beküldött Pályázatok érvényességével kapcsolatban, vagy bármely más felmerülő vitás esetben a Szervező
döntése az irányadó.

4, A Játék időtartama:
A vásárlásnak és a Pályázat beérkezésének is 2018. május 18. 00 óra – 2018. július 26. 24 óra között kell
megtörténnie.
A Játék időtartamától eltérő időben történt vásárlásokkal a Játékban nem lehet részt venni.
Az ezen időszak előtt és után beérkezett Pályázatok érvénytelennek tekintendők.
A Pályázatok beérkezési időpontjának meghatározásául a Játék szerverére történő beérkezési időpont az
irányadó.
A Játék 10 részidőszakból áll.
1. Időszak: 2018. május 18. – május 24.
2. Időszak: 2018. május 25. – május 31.
3. Időszak: 2018. június 1. – június 7.
4. Időszak: 2018. június 8. – június 14.
5. Időszak: 2018. június 15. – június 21.
6. Időszak: 2018. június 22. – június 28.
7. Időszak: 2018. június 29. – július 5.
8. Időszak: 2018. július 6. – július 12.
9. Időszak: 2018. július 13. – július 19.
10. Időszak: 2018. július 20. – július 26.
Az egyes időszakok sorsolásain az adott időszak folyamán beérkezett érvényes Pályázatok vesznek részt, míg
a fődíj sorsoláson a Játék teljes időtartama alatt beérkezett érvényes Pályázatok vesznek részt.

5, A Játékban résztvevő termékek
A Játékban minden Magyarországon kiskereskedelmi forgalomban megvásárolt, 500 grammos Koronás
Befőzőcukor 2:1 és az 500 grammos Koronás Befőzőcukor 3:1 termékek vesznek részt.
A blokknak egyértelműen kell azonosítania a Játékban résztvevő termék vásárlását. A blokkon egyértelműen
beazonosíthatónak kell lennie az üzlet nevének, a vásárolt Koronás Befőzőcukor termék megnevezésének
(pénztárgép által rányomtatva) és mennyiségének, a vásárlás dátumának és időpontjának, a blokk AP
kódjának, és a blokk NAV kódjának. Minden olyan blokk, amin a Koronás Befőzőcukor termék vásárlása
nem egyértelműen megállapítható, ilyenek egyebek mellett pl. az ún. gyűjtő blokkok, a Játékban nem vehet
részt érvényes módon, az ilyen blokkokkal megnyert nyeremények átadását a Szervező megtagadja, és
helyette a tartaléknyertes kerül kiértesítésre.
6, Sorsolás:
A részidőszakok – sorsolásai:
Az adott heti nyeremények, az azon a héten beérkezett érvényes Pályázatok közül kerülnek kisorsolásra az
adott hetet követő hét keddi munkanapján (2018. május 29-én, június 5-én, 12-én, 19-én, 26-án, július 3-án,
10-én, 17-én, 24-én, 31-én) 11 órakor gépi sorsolással, nyilvánosan.
Fődíj és további díjak sorsolása:
A gépi sorsolásra 2018. augusztus 9-én, 11 órakor, közjegyző előtt, nyilvánosan kerül sor. A további díjak
sorsolására a fődíj sorsolását követően kerül sor.
Valamennyi sorsolásra az A4C Marketing Kft. irodájában 1092 Budapest, Bakáts tér 2. (bejárat a Bakáts u.
5-7. felől) kerül sor.
A sorsolásokon valamennyi érvényes Pályázat részt vesz.
A nyertesek személye – név és helységnév- a sorsolást és érvényesítést követően a www.azenlekvarom.hu
oldalon elérhetővé válik, melyhez a Játékosok a jelen Játékban való részvétellel automatikus és feltétel
nélküli, kifejezett hozzájárulásukat adják.
7, Nyeremények, tartaléknyertesek
A sorsolás alkalmával, valamennyi érvényes, a Játék időtartama alatt beérkező Pályázatok közül kisorsolásra
kerülnek a következő nyeremények:
Fődíj:
1db felmatricázott* Fiat 500, 1,2 8V POP, szín: 735 Carrara szürke, kárpit: 243 Elefántcsont
(alapfelszereltség: Állítható magasságú kormány; Elektromos szervokormány; Vezetőoldali térdlégzsák; Egyben dönthető hátsó ülés 2
fejtámlával; Elektromosan állítható külső visszapillantó tükrök; Elektromos első ablakemelők; Esc (asr, msr, hba, hill holder); Fix & go
(defektjavító); Memória az utasüléshez; Vezetőoldali légzsák; Utasoldali légzsák; Oldallégzsák; Sebességhatároló; Keréknyomás ellenőrző
rendszer; Függönylégzsák; Uconnect pontmátrix kijelzős rádió usb, aux csatlakozóval; Távirányítós központi zár; Fényezett lökhárítók; Abs
)

*A Játékosok vállalják, hogy fődíj nyertességük esetén egy nyilatkozatot írnak alá, amely rendezi a
nyereményautó használatát. Ezen nyilatkozat egyebek mellett az alábbiakat fogja tartalmazni:
- az autó dekorációját 2019. augusztus 31-ig meg kell őrizni, a dekoráció ezután történő levételének költsége a nyertest terheli,
- a felmatricázott autón a Szervező Koronás Cukor termékének logója szerepel, így addig, amíg az autón a dekoráció látható, a nyertes köteles a
KRESZ szabályai szerint közlekedni, valamint cégünk hírnevét nem ronthatja,
- a nyereményautót a nyertes 2019. augusztus 31-ig nem adhatja el, ellenkező esetben az autó visszakerül a Szervező tulajdonába,
- a nyertes hozzájárul ahhoz, hogy a nyeremény átadásakor róla fotó készüljön, és azt megjelenjen a Szervező marketing anyagaiban,
- a nyertes két havi rendszerességgel fotót küld az autó állapotáról, kirándulásokról, helyszínekről, ahol az autóval járt Szervező részére, aki
ezeket a képet használhatja marketing anyagaiban,
- az autó dekorációjának sérüléseiért a nyertes felel, javításának költsége a nyertest terheli,

- amennyiben az autót jogosítvánnyal nem rendelkező személy nyeri, úgy közvetlen családtagja használhatja az autót, melyről a gépkocsi
átadásakor egy nyilatkozat készül.

További nyeremények:
3 db Miele Scout RX1 Red - SJQL0 robotporszívó
Heti nyeremények:
● 1 db Russel Hobbs 21350-56 Explore Mix & Go Cool mini turmixgép (összesen 10 db kerül
kisorsolásra a játék ideje alatt)
● 3 db Koronás cukor ajándékcsomag (1 db 250 grammos Miele kávé, 1 db 500 grammos Koronás
Hókristály Kockacukor, 1 db 500 grammos Koronás Aranybarna Cukor, 1 db Koronás Espresso
kávéscsésze - összesen 10 db kerül kisorsolásra a játék ideje alatt)
● 10 db Reisenthel bevásárlószatyor (összesen 100 db kerül kisorsolásra a játék ideje alatt)
A fődíj esetén 3 db, a további nyeremények esetében 6 db, míg a heti nyeremények esetében hetente 10-10 db
tartaléknyertes kerül kisorsolásra.
8, Nyeremények átadása, illetve átvétele:
A sorsolást követően a Lebonyolító haladéktalanul értesíti a nyertes Játékosokat. A nyertes a nyereményét
kizárólag a beküldött nyertes Pályázatban szereplő vásárlást igazoló blokk teljes terjedelmében olvasható
másolatának beküldését követően veheti át, melynek meglétét az első értesítést követő 10 napon belül
igazolnia kell postán vagy e-mailben! Postai cím: A4C Marketing Kft. (1461 Budapest, PF. 71.). E-mail cím:
befozocukor@a4c.hu. A nyertes nevét, telefonszámát és postázási címét a blokkmásolat beküldésével
egyidejűleg köteles megküldeni Lebonyolító részére.
A Lebonyolító 2 alkalommal e-mailben próbálja meg elérni és tájékoztatni a kisorsolt Pályázatot beküldő
Játékosokat. Amennyiben a kétszeri e-mailes megkeresésre, az első kiküldéstől számított 10 napon belül
válasz és a blokk másolat nem érkezik meg a nyertes Játékostól, úgy tartaléknyertes kerül bevonásra a
lentiekben leírt módon. A blokk beérkezési határidejének lejártakor a nyertest még egy alkalommal
megpróbálja Lebonyolító elérni e-mailben és csak ezután kerül a tartaléknyertes értesítésre.
A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a hibás Pályázatokat és regisztrációkat feltöltő, nem
szabályosan, nem a Játék szellemével összeegyeztethető módon, illetve nem a megengedett eszközökkel
résztvevő, és így a maga számára jogtalan előnyöket szerző (például több e-mail címmel, telefonszámmal
vesz részt a Játékban, csapatban játszik stb.) Játékosokat időszakosan vagy véglegesen kitiltsa a Játékból,
továbbá számukra a nyeremény átadását megtagadni jogosult. A Szervező döntése a kizárás kérdésében
végleges és az nem vitatható.
A heti nyereményeket és a további díjakat a Szervező és a Lebonyolító postai úton vagy futárral juttatja el a
nyertesek részére. A fődíjat a nyertes Játékos a nyereményautó használatát szabályozó nyilatkozat aláírását
követően, személyesen – személyazonossága igazolását követően – vagy ügyvéd által ellenjegyzett /
közjegyzői okiratba foglalt meghatalmazással meghatalmazott veheti át egy előre egyeztetett időpontban, a
Szervező által megnevezett fővárosi helyszínen.
Amennyiben a nyertes valamely okból nem jogosult a nyereményére (pl. nem rendelkezik magyarországi
bejelentett lakóhellyel, nem tudja a nyertes blokk másolatát bemutatni stb.), úgy a nyertes elveszti a
nyereményre való jogosultságát és a sorrendben következő tartaléknyertes válik nyertessé és kap kiértesítést.
A tartaléknyertesek a fentiekben leírtak szerint kerülnek értesítésre.
A nyertes Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremény átadására
legkésőbb a sorsolást követő 2 hónapon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a
nyertes (tartaléknyertes) nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen
körülményért a Szervező és Lebonyolító felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremény

átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg,
így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.
Korlátozottan cselekvőképes nyertes esetén a nyeremény megszerzésére a nyertes törvényes képviselője
jogosult, amennyiben ő megfelel a játékszabályban foglalt feltételeknek.
Amennyiben a nyertes személyét illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény juttatásának kérdésében, illetve a
nyertes személyének meghatározásában a Szervező döntése végleges és nem vitatható.
9, Adók és közterhek:
A nyereményekkel kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő egyéb adó és járulék megfizetését, valamint a
nyereményautó üzembe és forgalomba helyezésének költségét a Szervező vállalja.
A nyeremény átvételének és használatával járó egyéb költségek, például a nyeremény átvételi helyszínére
történő utazási költségek, biztosítások stb., illetve a nyeremények elszállításának költségei a nyertest terhelik.

10, Információ a Játékról:
A Játék hivatalos játékszabálya és adatkezelési szabályzata a www.azenlekvarom.hu nyereményjáték
aloldalon érhető el.
A Játék online felületeken, sajtóhirdetésekben, média kampányban, valamint in store reklámanyagokon kerül
meghirdetésre.
A játékkal összefüggésben felmerülő egyéb kérdésekkel kapcsolatban a Koronás Cukor hivatalos weboldalain keresztül
kérhet bővebb tájékoztatást.

11, Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok:
A Játékban való részvétel feltétele a Koronás Cukor adatbázisába történő regisztrálás. A Játékosok személyes
adataikat, a Játékban történő részvételükhöz a Koronás Cukor weboldalra történő regisztrálásukkal, a
Koronás Cukor weboldal regisztrálásra vonatkozó adatkezelési szabályai szerint adják meg, illetve a
Szervező a személyes adatokat jelen szabályzat szerint kezeli.
Az adatkezelés célja a Játék lebonyolítása.
Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt nem jelölt ki.
Az adatkezelő és a Lebonyolítók a Játékhoz kapcsolódóan kizárólag a Játék lebonyolítása és a kapcsolódó
számviteli megőrzési kötelezettségek teljesítése érdekében, az alábbiakban meghatározott adatokat kezeli: a
Játékos neve, e-mail címe, továbbá a beérkezett Pályázatok alapján rögzítésre kerül a vásárlásának (blokk
adatai) és Pályázat beérkezésének időpontja. A nyertes, tartaléknyertes által beküldött, illetve bemutatott
érvényes dokumentumok alapján rögzítésre kerül a nyertes neve, lakcíme, valamint a nyeremény átadásához,
a kapcsolattartáshoz, valamint az esetleges adók, más közterhek Szervező általi megfizetéséhez kapcsolódó
esetleges további adatok.
A beérkezett Pályázatok alapján szerzett adatok, információk bizalmasak, azokat az adatfeldolgozást végző
alvállalkozó cégek, az A4C Marketing Kft. (1092 Budapest, Bakáts tér 2.) és a Tonic Reklám Kft
. (1117
Budapest Nádorliget u. 8/E fszt.) dolgozzák fel. Az adatokhoz rajtuk kívül kizárólag az adatkezelő, vagyis a
Szervező, valamint a sorsolásnál közreműködő közjegyző (Dr. Gáspár Edina Közjegyző Iroda (1095
Budapest, Boráros tér 7. (Duna ház), 3. lépcsőház V. em. 11.) fér hozzá. A nyertesek esetében a nevük,
telefonszámuk és lakcímük a Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.) vagy a Mixpakk
Korlátolt Felelősségű Társaság (1116 Budapest, Fonyód u. 2.) számára is átadásra kerül.

Jelen Játék adatkezelője a Magyar Cukor Zrt. (székhelye: 7400 Kaposvár, Pécsi u. 10-14.).
A Játékban résztvevő Játékosok a Pályázatuk benyújtása során megadott hozzájárulásukkal tudomásul
veszik és elfogadják a Játék hivatalos játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát, valamint tudomásul
veszik, hogy:
1. az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés az adat átadásával megadott önkéntes hozzájárulásuk
alapján történik, a Játékos a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Játékban részvétellel, a
regisztrálással és a Pályázat(ok) beküldésével, illetve a személyes adatok önkéntes megadásával adja
meg,
2. adatkezelő a Játékosok személyi adatait és személyes jellegű információit díjmentesen használja fel a
Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára, a nyertes Játékos nevét és lakhelyének közigazgatási
megnevezését nyilvánosságra hozza a www.azenlekvarom.hu oldalon legkésőbb 2018. szeptember
30-ig,
3. minden további a Játékban történő részvétel során megszerzett személyes adatot az adatkezelő és
Lebonyolító a Játék lezárását követően, de legkésőbb 2018. szeptember 30-ig megsemmisítenek, azok
marketing célokra nem kerülnek felhasználásra.
4. Fődíj nyertesség esetén egy külön nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően vállalja a részvételt és
együttműködést, a Játékot népszerűsítő, illetve a nyereménnyel kapcsolatos reklám és egyéb
marketing anyagok elkészítése során.
5. Az adatkezelő a nyertesek Pályázat beküldésekor megadott adatait, valamint a nyeremények
kisorsolásával és átvételével kapcsolatos adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a
alapján 2026. december 31-ig őrzi meg.
12. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok
12.1

Hozzáféréshez való jog

Joga van arra, hogy visszajelzést kapjon a Magyar Cukor Zrt.-től arra vonatkozóan, hogy a Magyar Cukor
Zrt. kezeli-e a személyes adatait.
Ha a Magyar Cukor Zrt. kezeli a személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz
hozzáférni: (i) az adatkezelés céljai; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes
adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az
időtartam meghatározásának szempontjai; (v) a személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy
kezelésének korlátozásához való joga, valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga;
(vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (vii) a
személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől
gyűjtötték; illetve (viii) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra
vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve
milyen várható következményekkel jár.
A Magyar Cukor Zrt. a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja.
12.2

Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult a Magyar Cukor Zrt.-től kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse pontatlan
személyes adatait vagy egészítse ki hiányos személyes adatait.
12.3

Törléshez való jog

A Magyar Cukor Zrt. kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli személyes adatait. Egyéb esetekben a
Magyar Cukor Zrt. indokolatlan késedelem nélkül törli személyes adatait, ha (i) a Magyar Cukor Zrt.-nek
nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) a

hozzájárulását visszavonta (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén) és az adatkezelésnek nincs más
jogalapja, (iii) tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget
élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen
tiltakozik, (iv) a személyes adatait jogellenesen kezelték, (v) a Magyar Cukor Zrt. jogi kötelezettsége
teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni vagy (vi) a személyes adatokat gyűjtésére a közvetlenül
gyermekeknek kínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan
kerül sor.
A Magyar Cukor Zrt. a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés a (i) a véleménynyilvánítás
szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, (ii) a személyes adatok kezelését előíró, a
Magyar Cukor Zrt.-re alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Magyar
Cukor Zrt.-re ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,
(iii) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján, (iv) közérdekű archiválás céljából, tudományos és
történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően
lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg (v) jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
Ha a Magyar Cukor Zrt. nyilvánosságra hozta a személyes adatokat és azt törölni köteles, akkor megtesz
minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adatot kezelőket, hogy Ön
kérelmezte tőlük az adott személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatának, illetve
másodpéldányának törlését.
12.4

Adatkezelés korlátozásához való jog

Kérheti a Magyar Cukor Zrt-t, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a
Magyar Cukor Zrt. a személyes adatok tárolása kivételével csak az hozzájárulásával vagy jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy
az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.
Személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti, ha (i) vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az
adatkezelés jogellenes, személyes adatai törlését ellenzi, (iii) a Magyar Cukor Zrt.-nek a személyes
adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban az Ön jogi igényének előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy (iv) tiltakozik az
adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból.
A Magyar Cukor Zrt. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.
12.5

Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Tiltakozhat az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból, ha a személyes adatok kezelésére az
adatkezelés a Magyar Cukor Zrt. vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.
Bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés céljából
történik. A Magyar Cukor Zrt. nem kezelheti tovább a személyes adatokat, ha a személyes adatok kezelése
ellen tiltakozik.
12.6

Adathordozhatósághoz való jog

Kérheti, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt,
géppel olvasható formában megkapd, ha a személyes adatok kezelés hozzájáruláson alapul és az
adatkezelés automatizált módon történik.
A Magyar Cukor Zrt. tájékoztatja Önt, hogy személyes adatai kezelése automatizált módon történik, így
kérheti a Magyar Cukor Zrt. -ét, hogy az Ön által megadott személyes adatokat tagolt, széles körben
használt, géppel olvasható formában megkapja.

13. Jogsértés esetén tehető lépések
Ha úgy gondolja, hogy a Magyar Cukor Zrt. megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor
lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: koronascukor@agrana.com.
A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi
elérhetőségen:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím:
1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon:
+36 (1) 391-1400
Fax:
+36 (1) 391-1410
E-mail cím:
ugyfelszolgalat@naih.hu.
Személyes adatai kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.

Azok a Játékosok, akik töröltetni vagy módosítani kívánják adataikat az adatbázisban, ezt korlátozás és
indokolás nélkül, valamint ingyenesen kérhetik.
A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék időtartama alatt az adatainak a törlése a Játékból való kizárását
eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét.
Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére
nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.
A Játék webszervere használ cookie-kat, a cookiek használatára vonatkozó adatkezelési tájékoztató a
www.koronascukor.hu vagy a www.azenlekvarom.hu weboldalon adatvédelem menüpont alatt
megtekinthető.
A Játékos az Info.tv. valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt
érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.
A Szervező a jelen Játékszabály szerinti adatkezelést Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz bejelentette.
14, Egyebek:
A nyeremény készpénzre, vagy más vagyoni értékkel bíró dologra vagy jogra nem váltható és másra át nem
ruházható.
A hirdetésekben a nyeremények képei csak illusztrációk.
A Játékban vállalkozások, cégek nem vehetnek részt!
A postai kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során keletkezett
károkért a Szervező és a Játék lebonyolításában részvevő cégek nem vállalnak felelősséget.
A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási/elírási hibákért sem Szervező, sem
alvállalkozóik nem vállalnak felelősséget.
A Játékszabály bárminemű megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is – a Játékból való kizárás
következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A játékszabály megszegésével a
Szervezőnek okozott kárért a Játékos teljes körű felelősséget vállal. A Szervező döntése a kizárás kérdésében
végleges és az nem vitatható.
Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (pl.
számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő

magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost jogosult azonnali hatállyal
kizárni a Játékból ill. a későbbi játékaiból is.
Az előírttól eltérő formátumú regisztrációk és vásárlási bizonylatok elbírálásának jogát a Szervező fenntartja
A beküldött Pályázatok érvényességével kapcsolatban, vagy bármely más felmerülő vitás esetben a Szervező
döntése az irányadó.
A Játékosnak olyan e-mail címet kell használnia, illetve megadnia, amin a Játék ideje alatt értesíthető
nyertességéről, és a nyeremény átvétele érdekében szükséges további teendőiről. Ezen felelősség a Játékosé,
ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által tulajdonolt e-mail cím
megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe a Játékos, a Játék
kezdete előtt kérje a jogosult hozzájárulását. A Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat
jogosultságából fakadó esetleges károkkal vagy vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolítók
mindennemű felelősségét teljes mértékben kizárják. A Játékos által szolgáltatott valótlan, hiányos,
megtévesztő, illetve téves adatokból származó esetleges károkért vagy jogvitákért a Szervezőt, valamint
Lebonyolítót semminemű felelősség nem terheli.
Ha a Játékos a regisztrációja beküldése 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.
Szervező és Lebonyolítók kizárják a felelősségüket a weboldal és Játék szerverének rajta kívülálló okokból
történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor
haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja,
illetve megszüntesse.
A Szervező és a Lebonyolítók kizárják a felelősségüket minden, a Weboldalt, online felületeket, illetve az azt
működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve a szervert ért támadás
folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget
nem vállal.
Szervező és Lebonyolítók kizárnak minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges
hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz
kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.
Szervező és Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal, illetve mindennemű kártérítési igényt kizár a
regisztráció beküldésével kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért (hardware- vagy
software-hibák, lassú számítógép vagy internetkapcsolat/elérhetőség, internet szolgáltatók hibája, szerver-,
vagy szolgáltatói hiba, az internetes oldal bármely okból történő részbeni vagy teljes elérhetetlensége,
hálózati túlterheltség, engedély nélküli emberi vagy nem emberi beavatkozás a Játékba, így különösen, de
nem kizárólagosan jogosulatlan hamisítás, számítógép-kalózkodás, lopás, vírus) továbbá kizár minden
kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből,
a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.
A Szervező és Lebonyolítók nem tartoznak felelősséggel az informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és
működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért. Továbbá nem tartoznak felelősséggel az online
felületek helytelen működéséért, amely tőlük független okra vezethetők vissza, így különösképpen: az online
felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internet-hálózathoz való csatlakozás hiánya, a
gerinchálózat működési zavarai, az internetes felülethez, vagy annak egy részéhez történő csatlakozás
sikertelensége.
A Játékkal kapcsolatosan a jogi út kizárt.
A levelező szerver által elküldött valamennyi e-mail üzenetet kézbesítettnek kell tekinteni.

A Szervező és a Játék lebonyolításában résztvevő cégek a nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem
vállalnak, a nyertes ilyen igényét a vonatkozó jogszabályi keretek között a nyeremény forgalmazójával
szemben érvényesítheti.
A Szervező fenntartja magának a jogot a Játékszabály megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli
meg. A módosításokról a Játékosok a www.azenlekvarom.hu nyereményjáték aloldalon értesülhetnek.
Budapest, 2018. május 18.
Szervező

