SZÉPHŐ Zrt. – KVÍZ JÁTÉKSZABÁLYZAT ÉS EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(SZÉPHŐ Zrt.; 8002 Székesfehérvár, Honvéd utca 1.; cégjegyzékszám: 07-10-001064; adószám:
11103413-2-07; a továbbiakban: Szervező) a Szervező 70 éves jubileuma alkalmából kvízjátékot
szervez (a továbbiakban: Játék).

1. A Játékban való részvétel feltételei:
A részvételre az jogosult, aki a játék ideje alatt a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételek
betartásával kitölti a Fehérvár közéleti hetilapban 1 alkalommal megjelenő (2019. május 30-án) 10
kérdésből álló kérdéssort és azt személyesen átadja a Szervező ügyfélszolgálatán vagy postai úton
kézbesíti a Szervező részére vagy elektronikusan beküldi a kviz@szepho.hu email címre. A Játékos
tudomásul veszi, hogy a Játékban való részvételt megelőzően az ő kötelessége előzetesen
tájékozódni a Játék részvételi szabályairól, ennek elmulasztására előnyök szerzése végett nem
hivatkozhat, és e mulasztás nem eshet a Szervező terhére.
A Játékban kizárólag 18. életévét betöltött természetes személy vehet részt, akivel szemben nem
állnak fenn a Játékból történő kizárás feltételei.
A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos a kvíz kérdéssoron megadja a teljes nevét, postai
értesítési címét, vagy e-mail címét.

2. A Játék időtartama és menete:
A Játék teljes időtartama: 2019. május 30. – 2019. június 6. napjáig.
A Játék 1 alkalommal fog megjelenni a Fehérvár közéleti hetilapban 2019. május 30-án. A Játékosok
2019. június 6. napjáig küldhetik be a kitöltött Játékot.
Sorsolás a hibátlanul kitöltött kvíz kérdéssorok között: 2019. június 7. napján. Amennyiben nincs
hibátlanul kitöltött kérdéssor, úgy a sorolásra a legtöbb helyes választ leadók között kerül sor.
Eredményhirdetés: a 2019. június 13. napján megjelenő Fehérvár közéleti hetilapban közöljük a
nyertes Játékos nevét.
Díjátadás a Játékos és a Szervező által egyeztetett időpontban.

3. Kiválasztással és nyereményekkel kapcsolatos tudnivalók, kizáró okok a játékban való
részvételre
3.a) Minden Játékos kizárólag saját nevében játszhat. A május 30-án a Fehérvár közéleti hetilapban
megjelenő kvízt a Játékos egy alkalommal töltheti ki és adhatja le a kérdéssort a Szervezőnél az 1.
pontban jelölt módokon. Az egy Játékos által több alkalommal leadott kitöltött kérdéssor
mindegyike érvénytelen, és a sorsolásban sem vesz részt.

A Játékból mindvégig ki vannak zárva: a., Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói,
megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontjában
meghatározott hozzátartozói.
A nem valóságnak megfelelő adatokat megadó Játékos, a Játékszabály feltételeit nem teljesítő
Játékos, ill. azon Játékos, aki csalással, valótlan adatok megadásával próbálja meg nyerési esélyét
növelni, a Játékból kizárásra kerül, és így nem jogosult a nyeremény átvételére.
3.b) Nyeremény: Egy 4 személyes vacsorára szóló utalvány a székesfehérvári Diófa étteremben
40.000,- Ft értékben.
3.c) A megnyert nyeremény készpénzre át nem váltható.
A Játék jelen Játékszabályzata a Szervező weboldalán (www.szepho.hu) és az ügyfélszolgálatán
kifüggesztve megtalálható a Játék időtartama alatt. A Játékkal kapcsolatos kérdés esetén az
ugyfelszolgalat@szepho.hu e-mail címen tud tájékoztatást kérni. A Játékos jelentkezésével
tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játékszabályban foglalt valamennyi feltételt, beleértve a 6.
pontban meghatározott tájékoztatást is.

4. Felelősség
A Játékos tudomásul veszi, hogy a Szervező nyeremény kapcsán felmerülő esetleges kártérítési
kötelezettsége (közvetlen és közvetett károk) kizárt.

5. Egyedi adatkezelési tájékoztató
A Játékos a Játékban részvétellel tudomásul veszi, hogy azzal igénye keletkezik a Szervezővel
szemben a nyereményre. A 3/a. pontban meghatározott feltételekre tekintettel a Szervező önálló
nyilvántartást vezet a Játék résztvevőiről. E nyilvántartást a Játék lezárását és a nyeremény
átadását követő 15. napon a Szervező törli.
Adatkezelő: SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság • Székhely: 8002 Székesfehérvár, Honvéd utca 1. • Cg. szám: 07-10-001064 •
Adószám: 111103413-2-07 • Email cím: ugyfelszolgalat@szepho.hu • Adatvédelmi tisztviselő neve
és elérhetősége: Kóródi Ügyvédi Iroda (személyesen eljár: dr. Kóródi Balázs), 0670/385-3051
Az adatkezelés célja, a folyamat leírása: Az Adatkezelő nyilvántartást vezet a nyeremény
sorsolásában résztvevő Játékosokról. Az értesítési, vagy e-mail cím a nyertes Játékos értesítése
érdekében szükséges.
Kezelt adatok köre: név, értesítési cím, e-mail cím
Az adatkezelés jogalapja: a Szervező által nyereményként nyújtott szolgáltatás igénybevétele
(GDPR 6. cikk (1) bekezdés b/ pont)
Adatfeldolgozó/egyéb címzett: Az adatok továbbítására nem kerül sor jelen adatkezeléssel
összefüggésben.
Az adatkezelés időtartama: a nyereményjáték lezárását követő 15. napon az Adatkezelő törli az
adatokat.
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Az Ön jogai:
Hozzáféréshez való jog, melynek keretében a jelen pontban megadott elérhetőségeken keresztül,
tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési
cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeljük, illetve kinek továbbítottuk azokat, a
tájékoztatást a lehető legrövidebb időn belül, de 30 napon belül, vagy nagy terjedelmű igény
esetén 90 napon belül megadjuk,
Helyesbítéshez való jog, mely alapján bármikor kérheti, hogy módosítsuk valamely személyes
adatát (pl. e-mail cím változás esetén), a helyesbítést indokolatlan késedelem nélkül elvégezzük,
Törléshez való jog, mely alapján a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban bármikor kérheti,
hogy töröljük személyes adatait, melyet 30 napon belül megteszünk.
Korlátozáshoz való joga alapján a fentiek szerinti helyesbítésig, a törlés, vagy tiltakozás iránti
kérelmének elintézéséig kérheti az adatainak korlátozását, mely esetben a tároláson kívül
semmilyen műveletet nem végezhetünk azokon.
Az adathordozhatósághoz való joga alapján Ön kérheti, hogy az Ön által, hozzájárulása alapján,
vagy a szerződés megkötése érdekében rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt,
széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy
ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, vagy arra, hogy a továbbítást mi
megtegyük az Ön kérésére,
Jogorvoslathoz való joga alapján Ön jogai védelme érdekében, az adatkezeléssel kapcsolatos
panaszával kapcsolatban az alábbi fórumokhoz fordulhat: Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530
Budapest, Pf.: 5.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400, fax.: +36 (1) 3911410; honlap: www.naih.hu) vagy lakóhelye szerint illetékes Törvényszék.
Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok:
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

6. A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási hibákért a Szervező nem
vállal felelősséget. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket vagy magát a
Játékot kiegészítse vagy módosítsa. A Szervező jogosult a Játékszabályzatot annak egyidejű
közzétételével bármikor módosítani.

Székesfehérvár, 2019.04.24.

SZÉPHŐ Zrt.
Szervező
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