A 15 ÉVES HALOTT PÉNZ ÉS
A TELEKOM VOLT FESZTIVÁL
KÖZÖS KARÁCSONYI PROMÓCIÓS JÁTÉKÁNAK
RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

A jelen Részvételi Szabályzat (a továbbiakban Szabályzat) határozza meg az „A 15 éves
Halott Pénz és a Telekom VOLT Fesztivál közös karácsonyi promóciós játéka” megnevezésű
Facebook- és Instagram promóciós játékban (a továbbiakban Játék) történő részvétel
feltételeit.
1. A Játék szervezője és lebonyolítója
A Játék szervezője a DDW Music Betéti Társaság (székhely: 1077 Budapest, Rottenbiller
utca 21. 2. em. 10., Cg. 01-06-788749, adószáma: 25093788-2-42, a továbbiakban Szervező).
A Játékban résztvevő személy (a továbbiakban Játékos) a Játékban történő részvételével
minden további jogcselekmény nélkül elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára
nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.
A jelen Szabályzatot a Szervező bármikor jogosult egyoldalúan, külön értesítés nélkül
módosítani. A mindenkor hatályos Szabályzat elérhető és megtekinthető a
https://volt.hu/hu/hazirend-aszf weboldalon.
2. Részvételi feltételek
A Játékban kizárólag az a Magyarországon bejelentett állandó lakó- vagy tartózkodási hellyel
rendelkező, cselekvőképes, nagykorú természetes személy vehet részt Játékosként, aki
magyarországi hatóság által kiállított érvényes útlevéllel vagy személyazonosító
igazolvánnyal, valamint adóazonosító jellel rendelkezik.
A Játékban Játékosként nem vehetnek részt a Szervező és a Játék lebonyolításában részt vevő
egyéb közvetlen közreműködők tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói,
megbízottjai, valamint a felsoroltak Ptk. szerinti közeli hozzátartozói.
3. A Játék időtartama
A Játék 2018. december 9. 19:00 óra és 2018. december 20. 24:00 óra között kerül
lebonyolításra azzal, hogy a Szervező az időtartam módosításának jogát fenntartja.
4. A Játék menete
A Halott Pénz együttes (a továbbiakban Együttes), valamint a Telekom VOLT Fesztivál a
Facebook oldalaikon közzétett posztban hívják fel a Játékosok figyelmét az Együttes 15 éves
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fennállásához kapcsolódó, Telekom VOLT Fesztivállal közös karácsonyi játékra. A Játékban
az a Játékos vesz részt, aki 2018. december 9. 19:00 óra és 2018. december 20. 24:00 óra
között a fent említett poszt alatt #halottpenz15 és #VOLT2019 hashtagekkel ellátva
kommentben megosztja az Együttessel kapcsolatos legkedvesebb emlékét az elmúlt 15 évből.
A Játékban emellett az a Játékos is részt vesz, aki 2018. december 9. 19:00 óra és 2018.
december 20. 24:00 óra között saját Instagram-oldalán megosztja #halottpenz15 és
#VOLT2019 hashtagekkel ellátva az Együttessel kapcsolatos legkedvesebb emlékét az elmúlt
15 évből.
Az emlék fentiek szerinti megosztása a Játékban való részvételre történő jelentkezésnek és a
jelen Szabályzat elfogadásának minősül.
Minden Játékos csak egy emlék megosztására jogosult. Az a Játékos, aki egynél több emléket
oszt meg, jelen Játékból automatikusan kizárásra kerül.
A Szervező 2018. december 15. és 2018. december 20. között választja ki azt a 15 emléket,
amely a legjobban elnyerte a tetszését. A kiválasztott emlékeket feltöltő Játékosok (a
továbbiakban egyenként Nyertes, együttesen Nyertesek) jogosulttá válnak a jelen
Szabályzatban megállapított díjakra (a továbbiakban Díjak).
Amennyiben a Nyertes a Díjakra való jogosultságát elveszíti, vagy a Díjak átvételéhez
szükséges valamely kötelezettségét a megadott határidőn belül nem teljesíti, vagy a Díjak
átvételét visszautasítja, a Szervező újabb Nyertest választ.
A Nyerteseket a Szervező 2018. december 21. 12:00 óráig Facebook vagy Instagram oldalon
értesíti.
5. Díjak
A Nyertes a következő Díjakra válik jogosulttá:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)

Lábtörlő
Tornazsák
Kulcstartó
Beanie sapka
Sapka
Hűtőmágnes
Napszemüveg
Zokni
Párna

A Nyertes a fenti Díjak mellett jogosult a Telekom VOLT Fesztivál 2019. június 29-i, Halott
Pénz jubileumi fesztiválshowja napján a backstage-ban tartózkodni (a továbbiakban
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Backstage Tour), amennyiben a Nyertes rendelkezik az arra a napra érvényes bérlettel vagy
napijeggyel. A Backstage Tour részleteiről és feltételeiről a Szervező a Nyerteseket email
üzenetben értesíti. A Játékos már a Játékban való részvétellel tudomásul veszi, hogy a
Backstage Tour időpontját és a kapcsolódó belépési és viselkedési szabályokat a Telekom
VOLT Fesztivál szervezője, a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zrt. egyoldalúan állapítja
meg, és ezeket a Játékos elfogadja, és tudomásul veszi, hogy azok megszegése esetén a
Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zrt. – a rendezvény biztonságos lebonyolításának védelme
érdekében – jogosulttá válik a Backstage Tourból őt kizárni.
A Díjak és a Backstage Tour másra át nem ruházhatók. A Díjak készpénzben történő
kifizetésére nincs lehetőség. Sem a Nyertesek, sem más nem jogosult követelni a Szervezőtől,
hogy a Díjakat vagy a Backstage Tourt készpénzre vagy más ajándéktárgyra váltsa át.
A Szervező az itt felsorolt Díjakon és a Backstage Touron túl további díjakat, nyereményeket
a Játékban nem ad át.
6. A Díjak átvétele
A Szervező vállalja, hogy kifizeti a Díjakra esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi
jövedelemadót, és a Díjakkal kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb
esetleges járulék megfizetését is vállalja. A Szervező vállalja a Díjak Nyertesekhez történő
személyes kézbesítését az általuk megadott szállítási címekre. A Szervező nem vállalja a
Díjak felhasználásával vagy egyébként a Díjakkal kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek
megfizetését.
A Nyertesek kötelesek a Szervezővel együttműködni abban, hogy adó- és közteher-fizetési
kötelezettségének eleget tehessen, és ennek érdekében az ehhez szükséges személyes
adataikat a Szervező rendelkezésére bocsátani.
A Díjak átadásának feltétele, hogy a Szervező Facebook oldalon vagy Instagram oldalon
történő megkeresésére a Nyertes a személyes adatait (név, szállítási cím, email-cím, illetve
amennyiben a Szervező adókötelezettségének teljesítéséhez szükséges, adószám) a
kapcsolatfelvételt követő 24 órán belül a Szervező részére megadja. Amennyiben valamely
Nyertes ezen határidőben az előzőekben írtaknak nem tesz eleget, úgy a Díjakra való
jogosultságát elveszíti.
7. Adatvédelem
A Szervező, mint adatkezelő határozza meg a Nyertesektől elkért adatok körét, célját és
időtartamát és az adatkezelés egyéb lényeges feltételeit.
A Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban
részt vesznek, tudomásul veszik, hogy a Szervező, valamint a Sziget Kulturális Menedzser
Iroda Zrt. a Backstage Tour során, valamint a Díjak személyes kézbesítésekor az eseményről
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hang- és képfelvételt készít, és nyertességük esetére kifejezetten hozzájárulnak arcuk,
megjelenésük, megnyilvánulásaik rögzítéséhez és közléséhez. Az előzőek szerinti
megjelenítéseken a Szervező, valamint a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zrt. a Nyertes
tekintetében térben, időben és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos
felhasználási jogosultságot szerez. A Szervező, valamint a Sziget Kulturális Menedzser Iroda
Zrt. – anélkül, hogy a Nyertes részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene
nyújtania – a Nyertes relációjában jogosult a megjelenítés hasznosítására, felhasználására,
többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz
közvetítésére és forgalmazására az Együttes 15. születésnapja kapcsán. Ezen személyes
adataik jelen pont szerinti nyilvánosságra hozatalához valamennyi Játékos a Játékra történő
jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul és tudomásul veszi, hogy a hang- és képfelvétel
készítéséhez való hozzájárulása feltétele a Díjakra és a Backstage Tourra való
jogosultságnak.
A Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zrt. rendezvényein megvalósuló adatkezelésekre a saját
adatvédelmi szabályai vonatkoznak, amelyek elérhetőek a https://volt.hu/hu/hazirend-aszf
weboldalon.
A kezelt adtok körét, az adatkezelés célját és időtartamát, valamint az adatkezelés jogalapját
az alábbi táblázat tartalmazza:
A kezelt adatok
A Nyertes neve

Adatkezelési cél

Adatkezelés időtartama

Adatkezelés
jogalapja

A
Nyertes
azonosítása,
valamint
annak
érdekében, hogy a
Nyertes a 2019.
június 29-i Telekom
VOLT
Fesztivál
Halott
Pénz
jubileumi
fesztiválshowjának
backstage-be
bejuthasson,
a
backstage
listára
történő felvétele.

A
Nyertes
hozzájárulásának
visszavonásáig,
ennek
hiányában a Szervező
2019. június 30-ig törli
ezen adatokat.

A
Nyertes
kifejezett
hozzájárulása
a
GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) pontja
alapján.

A
hozzájárulást
a
halottpenzlive@gmail.com
címre küldött e-mailben
bármikor vissza lehet
vonni.

A Nyertes szállítási A Díjak személyes A
Nyertes
címe
kézbesítése.
hozzájárulásának
visszavonásáig,
ennek
hiányában a Szervező
2018. december 24-ig törli
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A
Nyertes
kifejezett
hozzájárulása
a
GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) pontja

ezen adatokat.

alapján.

A
hozzájárulást
a
halottpenzlive@gmail.com
címre küldött e-mailben
bármikor vissza lehet
vonni.
A Nyertes email- A
Nyertes
címe
tájékoztatása a 2019.
június 29-i Telekom
VOLT
Fesztivál
Halott
Pénz
jubileumi
fesztiválshowjának
backstage-be való
bejutás,
ott
tartózkodás pontos
részleteiről.

A
Nyertes
hozzájárulásának
visszavonásáig,
ennek
hiányában a Szervező
2019. június 30-ig törli
ezen adatokat.

A
Nyertes Amennyiben
az
adóazonosító jele
szükséges,
a
Szervezőnek
a
Díjakkal felmerülő
adó-,
illetve
járulékfizetési
kötelezettségének
teljesítése.

A
Nyertes
hozzájárulásának
visszavonásáig,
ennek
hiányában a Szervező
Díjakkal kapcsolatos adóés
járulékfizetési
kötelezettségének
teljesítése után törli ezen
adatokat.

A
Nyertes
kifejezett
hozzájárulása
a
GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) pontja
alapján.

A
hozzájárulást
a
halottpenzlive@gmail.com
címre küldött e-mailben
bármikor vissza lehet
vonni.
A
Szervezőre
vonatkozó
jogi
kötelezettség
teljesítése a GDPR
6.
cikk
(1)
bekezdés c) pontja
alapján.

A
hozzájárulást
a
halottpenzlive@gmail.com
címre küldött e-mailben
bármikor vissza lehet
vonni.
A
Nyertes
Backstage
Tour
során, valamint a
Díjak
személyes

Az Együttes 15.
születésnapja
kapcsán a felvételek
promóciós célra való

A felvételeket, és ezáltal
az
azokba
foglalt
személyes adatokat a
Szervező
határozatlan
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A
Nyertes
kifejezett
hozzájárulása
a
GDPR 6. cikk (1)

kézbesítésekor
felhasználása.
készült kép- és
hangfelvételen
látszódó
arcképmása
és
egyéb, a felvételen
megjelenő
testrészei, továbbá
a Nyertes hangja
(azzal, hogy külön
képfelvételek
és
hangfelvételek is
készülhetnek)

ideig
kezeli,
azaz bekezdés a) pontja
mindaddig, amíg azok a alapján.
jelen
dokumentumban
foglalt adatkezelési cél
érdekében
ésszerűen
felhasználhatóak.

A Játékra történő jelentkezéssel a Játékos kifejezetten, a megfelelő tájékoztatás birtokában
hozzájárul a jelen Szabályzatban szereplő, és általa megadott személyes adatainak a Szervező
általi, a Játék lefolytatása és a Játék tárgyával összefüggő feladatok végrehajtásának
kezeléséhez, továbbá a Játék lebonyolításában résztvevő személyek részére történő
továbbításához. Ennek keretében a Játékosok különösen hozzájárulnak ahhoz, hogy
személyes adataik a Szervező adatbázisába kerüljenek, és a Szervező a megadott személyes
adatokat a fenti adatkezelési céllal kapcsolatos esetleges követeléseknek a vonatkozó
jogszabályokban vagy kötelezettségvállalásokban meghatározott elévülési idejéig tárolja és
kezelje. A személyes adatok kezelésére kizárólag Magyarország területén kerülhet sor. A
személyes adatokat a Játék megvalósításában közreműködő személyek és a vonatkozó
technikai és személyzeti feladatokat végző személyek ismerhetik meg.
A Szervező az általa rögzített személyes adatokat a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek
megfelelően kezeli. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos
jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.
A Szervező gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és
szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják,
hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok
megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.
A Szervező gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen
hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa,
törölhesse.
A Szervező megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok ne sérüljenek,
illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást a Szervező az adatkezelési
tevékenységében résztvevő munkavállalói részére is előírja.
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Ha az adatvédelmi incidens (a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi) valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és
szabadságaira nézve, a Szervező indokolatlan késedelem nélkül, világosan és közérthetően
tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
a)
a Szervező megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és
ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében
alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket –a Szervező mint például a titkosítás
alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított
személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
b)
a Szervező az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett,
amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a
továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
c)
a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az
érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló
intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását
A tájékoztatáshoz, valamint a kezelt személyes adatok hozzáféréséhez való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a Szervezőtől 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:
a)
az adatkezelés céljai;
b)
az érintett személyes adatok kategóriái;
c)
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;
d)
adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem
lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e)
az érintett azon joga, hogy kérelmezheti a Szervezőtől a rá vonatkozó személyes
adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes
adatok kezelése ellen;
f)
a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g)
ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető
információ;
h)
automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább
ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az
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ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható
következményekkel jár.

Helyesbítés joga:
A Szervező az érintett kérésére az érintettre nézve pontatlan személyes adatot indokolatlan
késedelem nélkül helyesbíti. Az adatkezelés célját figyelembe véve az érintett jogosult arra,
hogy kérje a hiányos személyes adatainak – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján
történő – kiegészítését.
Törléshez („elfeledtetéshez”) való jog:
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a
Szervező indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
a)
személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték
vagy más módon kezelték;
b)
az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c)
az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre vagy amennyiben az adatkezelés közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódna;
d)
a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e)
a személyes adatokat a Szervezőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt
jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f)
a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:
a)
a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása
céljából;
b)
a személyes adatok kezelését előíró, a Szervezőre alkalmazandó uniós vagy tagállami
jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;
c)
megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a munkavállaló
munkavégzési képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi vagy
szociális ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve egészségügyi vagy szociális rendszerek és
szolgáltatások irányítása érdekében, uniós vagy tagállami jog alapján vagy egészségügyi
szakemberrel kötött szerződés értelmében és ezen adatok kezelése olyan szakember által
vagy olyan szakember felelőssége mellett történik, aki uniós vagy tagállami jogban, illetve az
arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott
szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll, illetve olyan más személy által, aki szintén
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uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által
megállapított szabályokban meghatározott titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll;
d)
a népegészségügy területét érintő olyan közérdekből, mint a határokon át terjedő
súlyos egészségügyi veszélyekkel szembeni védelem vagy az egészségügyi ellátás, a
gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök magas színvonalának és biztonságának a
biztosítása, és olyan uniós vagy tagállami jog alapján történik, amely megfelelő és konkrét
intézkedésekről rendelkezik az érintett jogait és szabadságait védő garanciákra, és különösen
a szakmai titoktartásra vonatkozóan;
e)
a népegészségügy területét érintő közérdek alapján és ezen adatok kezelése olyan
szakember által vagy olyan szakember felelőssége mellett történik, aki uniós vagy tagállami
jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított
szabályokban meghatározott szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll, illetve olyan
más személy által, aki szintén uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel
rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott titoktartási
kötelezettség hatálya alatt áll;
f)
közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai
célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan
veszélyeztetné ezt az adatkezelést1; vagy
g)
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Az érintett kérésére a Szervező korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike
teljesül:
a)
az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az érintett ellenőrizze a személyes adatok
pontosságát;
b)
az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
c)
a Szervezőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
vagy
d)
az érintett a Szervező közérdeken vagy jogos érdeken alapuló adatkezelése kapcsán
tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg
megállapításra nem kerül, hogy a Szervező jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett
jogos indokaival szemben.

A személyes adatok közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai
célból folytatott kezelését az érintett jogait és szabadságait védő megfelelő garanciák mellett kell végezni. E
garanciáknak biztosítaniuk kell, hogy olyan technikai és szervezési intézkedések legyenek érvényben, melyek
biztosítják különösen az adattakarékosság elvének betartását. Ezen intézkedések közé tartozhat az álnevesítés,
amennyiben az említett célok ily módon megvalósíthatók. Amennyiben e célok megvalósíthatók az adatok oly
módon történő további kezelése révén, amely nem vagy már nem teszi lehetővé az érintettek azonosítását, a
célokat ilyen módon kell megvalósítani.

1
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Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen 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 Szervező azon érintettet, akinek a kérésére a fentiek alapján korlátozta az
adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
Adathordozhatósághoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Szervező rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül,
hogy ezt akadályozná a Szervező, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére
bocsátotta, ha:
a)
b)

az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és
az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult
arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők
közötti közvetlen továbbítását.
Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez („elfeledtetéshez”)
való jogot. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű
vagy a Szervezőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges.
Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
Tiltakozáshoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak a Szervező általi kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés jogalapja
közérdek vagy a Szervezőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében
végzett feladat végrehajtása, vagy a Szervező vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítésének szükségessége, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást
is.
Ebben az esetben a Szervező a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha
bizonyítja, hogy az adatkezelést 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.
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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.
Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő
kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai
célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból
tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre
közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.
Visszavonás joga:
Az érintett jogosult arra, hogy amennyiben a Szervező adatkezelése az érintett hozzájárulásán
alapul hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a
hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Az érintett tudomásul veszi, hogy amennyiben a szállítási címének kezeléséhez való
hozzájárulását a személyes kézbesítés előtt visszavonja, úgy a Díjakra való jogosultságát
elveszíti.
Az érintett tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben nevének és email-címének
kezeléséhez való hozzájárulását a Backstage Tour előtt visszavonja, úgy a Backstage Touron
való részvételi jogosultságát elveszíti.
Eljárás a fenti jogok gyakorlásával kapcsolatos érintetti kérelem esetén:
A Szervező indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől
számított egy hónapon (30 napon) belül tájékoztatja az érintettet a jelen tájékoztatóban
rögzített jogok gyakorlásával kapcsolatos érintetti 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 a Szervező a késedelem okainak megjelölésével a kérelem
kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Szükség esetén,
figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két
hónappal (60 nappal) meghosszabbítható. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a
kérelmet, a tájékoztatás lehetőség szerint elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az
érintett azt másként kéri.
Ha a Szervező nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az
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intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be
valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
A Szervező a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja, azzal, hogy
amennyibe az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő
jellege miatt – túlzó, a Szervező figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával
vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat
számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
A Szervező 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 a Szervező tájékoztatja e címzettekről.
A fentiek szerinti jogok a következő elérhetőségen keresztül gyakorolhatók:
halottpenzlive@gmail.com. A rendszerben tárolt személyes adataival és az adatkezeléssel
kapcsolatos bármely kérdését, kérését kérjük szintén a fentebb megadott email címre juttassa
el. Kérjük, tartsa szem előtt, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban – az Ön
érdekében - csak abban az esetben áll módunkban felvilágosítást adni, illetve intézkedést
tenni, ha személyazonosságát hitelt érdemlően igazolta.
A Nyertes a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (levelezési cím:
1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: +36 (1) 391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap:
www.naih.hu) bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes
adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
Az érintett a jogainak megsértése esetén a Szervező, mint adatkezelő ellen bírósághoz
fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban
foglaltaknak megfelel, a Szervező köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék
hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható lakóhelye vagy tartózkodási
helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz és a Díjakra való jogosultság
elvesztéséhez vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a Díjak átadása
előtt kérelmezi.
8.

Felelősségi kérdések

A Nyertesek az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, helytelen név, szállítási cím,
adóazonosító jel vagy email-cím megadásából, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen
állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a
Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel
járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Nyerteseket terheli.
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A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban
való részvétel során vagy ahhoz kapcsolódóan keletkező költségekért, károkért,
veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék
lebonyolításával, a Díjakkal, a Nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel, vagy bármely
harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.
A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a jelen Szabályzatot
tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel
továbbá a rajta kívül álló okkal (például az internetes hálózatban keletkezett technikai
meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek
következményeiért.
A Játékot az Instagram, illetve a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azt nem az
Instagram vagy a Facebook rendelte meg és nem a Facebook vagy az Instagram kezeli.

Budapest, 2018. december 7.
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