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Játékszabályzat és Adatvédelmi tájékoztató 

1. A jelen játékszabályzat és Adatvédelmi tájékoztató („szabályzat”) vonatkozik a Kvant Kft. 

(székhely: …, cégjegyzékszám, adószám, mint szervező (továbbiakban: szervező) által az 

Élményvezetés kampány kapcsán meghirdetett Nyereményjátékra („nyereményjáték”). 

2. A nyereményjáték 2021. január 11. 17:00 óra és január 24. 23:59 óra között (a 

„nyereményjáték időtartama”) kerül megrendezésre. A nyereményjáték során a Szervező a 

Kvant Kft. Facebook oldalán ( https://www.facebook.com/ehrleautomoso/) bejegyzést tesz 

közzé. A Résztvevőknek a bejegyzésben szereplő felhívásra kell megfelelő fényképet felöltenie 

a bejegyzés alatti kommentszekcióban. Az a Résztvevő, aki feltölti a Kvant Kft. facebook 

oldalára a „Nyereményjáték” posztnál kommentként egy általa készített fényképet, ami egy 

EHRLE minősített önkiszolgáló autómosóban készült, Résztvevőnek tekintendő („Résztvevő”), 

és részt vesz a Nyereményjátékban. A fénykép megjelenését tekintve fontos, hogy jól 

kivehetőn legyen, hogy EHRLE önkiszolgáló autómosóban készült a fotó. A Résztvevő a saját 

fotója beküldésével magára nézve kötelezőnek ismeri fel a jelen Szabályzatot. 

2.1. A beküldött fénykép vagy komment törlését úgy kell tekintjük, hogy a Résztvevő a 

Nyereményjátékban való részvételi szándékát visszavonja. 

2.2. A beküldött fotó utólag nem szerkeszthető, nem módosítható. Egy Résztvevő egy fotó 

feltöltésére jogosult. 

2.3. A Résztvevők a fénykép feltöltésekor a Facebook profiljuk (user név) alapján kerülnek 

azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, 

technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag az Facebook törlése, elérhetetlensége) 

Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. 

2.4. A Szervező a nem valós adatokat megadó Résztvevőket automatikusan kizárja a 

Nyereményjátékból. 

2.5. A Szervező kizárólag azokat a képeket tekinti érvényesnek, amelyeket a Résztvevők által 

regisztrált, saját Facebook profilon keresztül küldenek be a Nyereményjátékba és feltöltik a 

fényképet. Amennyiben a Résztvevő nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vesz 

igénybe, a Nyereményjátékkal kapcsolatos és az Facebook profil használat jogosultságából 

fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja. 

2.6. A feltöltött fotók beküldésével a Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Nyereményjáték technikai 

infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal 

ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például 

kapcsolati hiba, a hálózat torlódása, a lefedettsége, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat 

fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár. 

https://www.facebook.com/ehrleautomoso/
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2.7. A Nyereményjáték szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a beküldött fotók, 

amelyek sértik a jó ízlést, vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő megjelenést 

kölcsönöznek, szexuális tartalmúak, interneten vásárolt fényképek, reklám értékűek, Szerző jó 

hírnevét sértik, vagy valamilyen szerzői jogot sértenek. Amennyiben személyiségi vagy szerzői 

jogok vonatkozásában harmadik személynek a Nyereményjátékkal kapcsolatban bármilyen 

kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség követeléseket a Szerző jogosult a 

Résztvevőre áthárítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő, a 

Résztvevő által beküldött választ (fényképet és vagy kommentet) a Facebook oldalról 

eltávolítsa, és a Résztvevő a Nyereményjátékból kizárja. 

2.8. Jelen Szabályzat a Nyereményjáték lebonyolítását szolgáló onkiszolgaloautomoso.hu aloldalán 

(https://onkiszolgaloautomoso.hu/nyeremenyjatek-ford-gt500/ )publikált jegyzet linken 

keresztül érhető el. A Résztvevő a nyereményjátékban való részvétel előtt köteles tájékozódni 

a Szabályzat rendelkezéseiről, a Szervező a tájékozódás elmulasztásából eredő esetleges 

következményekért felelősséget nem vállal. 

2.9. A nyereményjátékot nem a Facebook és nem az Instagram szervezi, azt semmilyen módon nem 

szponzorálja vagy támogatja. 

2.10. A Résztvevő a fénykép beküldésével a Nyereményjáték lebonyolítása érdekében, valamint 

későbbi marketing tevékenység céljából ingyenes, minden felhasználási módra kiterjedő, időbeli 

és térbeli korlátozás nélküli, nem kizárólagos, átruházható felhasználási jogot enged a Szervező 

részére. A fotó feltöltésével a Résztvevő kifejezetten lemond a fényképpel kapcsolatos 

díjazásról. 

2.11. A Résztvevő tudomásul veszi és hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a Szervező a Nyeremény 

átadását követően kettő (2) évig jogosult arra, hogy a Nyeremény átadása során készült kép-, 

hang akár neve feltüntetésével, akár a név feltüntetése nélkül, kereskedelmi és/ vagy 

kommunikációs célból bármely helyen és formában (akár elektronikus vagy nyomtatott 

médiában, promóciós anyagokban) felhasználja és nyilvánosságra hozza, továbbá ezzel 

összefüggésben a felvételeket kezelje és tárolja. 

3. A Nyereményjáték nyereménye: 3 kör élményvezetés egy Ford GT 500 gépjárművel, DRX-Ring, 

Kiskunlacházán. 

4. A nyereményjátékban részt vesz a 2. pontban foglaltak szerint minden természetes személy, 

aki betöltötte a 18. életévét és Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik és 

cselekvőképessége az életkorától eltekintve korlátozva nincs, illetve a 2. pont szerint fényképet 

feltöltötte. 

5. A szervező jogosult bármely játékost a Nyereményjátékból kizárni, különösen, ha a 

Nyereményjáték kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy 

https://onkiszolgaloautomoso.hu/nyeremenyjatek-ford-gt500/
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valamely játékos a Nyereményjáték lefolyását bármely módon manipulálja, illetve 

rosszhiszeműen jár el, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major 

esetén. 

6. A Szervező azon Résztvevők közül, akik a megadott poszt alatt feltöltik a megadott fényképeket 

2021. január 24. 23:59-ig a Facebook posztban, 2021. január 25-én 15 órakor élő facebook 

videó keretében két (2) Nyertest és egy (1) pótnyertest sorsol ki. Az értékelésben azok az 

érvényesen beküldött fényképek vesznek részt, amelyek a Nyereményjáték időtartamán belül 

kerültek beküldésre. Az ezt követően posztolt fotók nem kerülnek figyelembevételre. 

7. Amennyiben a Nyertes által beküldött fénykép bármely okból érvénytelen, a Nyertes a 

Nyereményjátékból kizárásra kerül, a Pótnyertes kerül a Nyertes kijelölésre. 

8. A Nyeremény nem cserélhető készpénzre. A Nyertes a Nyereményt nem hozhatja 

kereskedelmi forgalomba, vagy nyilvánosan az értékesítését nem hirdetheti meg. 

9. A Szervező 2021. január 25-én megtartott sorsolást követően, 2021. január 26-án a Szervező 

Facebook oldalán kommentben és/vagy privát üzenetben értesíti a Nyertest. Az értesítés 

módjához valamennyi Résztvevő a Nyereményjátékra történő jelentkezéssel hozzájárul. A 

nyertes kötelesek az értesítést 1 héten belül visszaigazolni a Szervezőnek a Szervező Facebook 

oldalán https://www.facebook.com/ehrleautomoso/ privát üzenetben vagy email formájában 

megküldeni a marketing@kvant.hu email címre a Nyertes adatait, úgy mint Nyertes neve, 

Nyertes nyilvános profilja, Nyertes lakóhelye vagy tartózkodási helye, telefonszáma. 

10. Ha a Nyertes, a Szervező privát üzenetére 1 héten belül nem válaszol, akkor a Szervező a 

pótnyertest keresi fel. 

11. A Nyertes által megadott téves vagy hibás adatokért a Szervező felelősséget nem vállal. A 

Szervező kizárja a felelősségét a Nyeremény átadásának meghiúsulásáért, amely annak a 

következménye, hogy a Nyertes a megadott elérhetőségeken bármely okból nem elérhető. A 

szervező nem vállal felelősséget a Résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal 

okozott következményekért. 

12. A Szervező fenntartja a Nyereményjáték meghosszabbításának, elhalasztásának vagy 

törlésének jogait, valamint jogában áll a Szabályzat bejelentés nélküli módosítása. A 

Szabályzatban történő kiegészítések és módosítások elérhetőek lesznek a Kvant Kft. Facebook 

oldalán. (https://www.facebook.com/ehrleautomoso/ ) 

13. A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes és vásárláshoz nem kötött. 

Adatkezelési tájékoztató 

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezésekkel 

összhangban, így különösen az alábbi jogszabályok figyelembevételével történik: 

https://www.facebook.com/ehrleautomoso/
mailto:marketing@kvant.hu
https://www.facebook.com/ehrleautomoso/
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- az információ önrendelkezési jogairól és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. 

törvény (továbbiakban Infotv.); 

- az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú 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, azaz az Európai 

Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban GDPR) 

Az adatkezelő a Szervező, azaz Kvant Kft. Amennyiben kérdése vagy panasza merülne fel a jelen 

Szabályzat vagy személyes adatai általunk történő kezelése kapcsán, forduljon a helyi adatvédelmi 

felelőshöz a következő elérhetőségeken: 

Adatvédelmi Tisztviselő: 

Kvant Kft. 

Székhely és postacím: 1116 Budapest Temesvári út 19-21 

Email: info@kvant.hu 

Telefonszám: +36 1 371-0760 

Megkeresésére a Szervező lehető leggyorsabban, de legkésőbb 30 napon belül válaszol. 

Az adatkezelés célja: Nyereményjáték szervezése céljából történő adatkezelés, ennek keretében a 

nyertes kisorsolása, a nyertes értesítése, nevének nyilvánosságra hozatala, a Nyeremény átadása, 

esetleges adózási és számviteli kötelezettségek teljesítése, tájékoztatás, kapcsolattartás. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulása a jelen 

játékszabályzatban meghatározott személyes adataik feldolgozásához és kezeléséhez a 

Nyereményjátékban történő részvétel önkéntes. 

A Játékos külön és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben nyereményre válik jogosulttá, úgy 

a nyilvános Facebook vagy Instagram profilját és a nyerés tényét az ajándék megjelölése mellett a 

Szervező Kvant Kft. Facebook oldalán (https://www.facebook.com/ehrleautomoso/) és/vagy 

Instagram oldalán (https://www.instagram.com/ehrlebykvant/) valamint a 

www.onkiszolgaloautomoso.hu weboldalon is közzéteheti. A Szervező nem vállal felelősséget a 

Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért. 

Az adatszolgálatás elmaradásának következménye: az érintett nem vehet részt a Nyereményjátékban, 

a Nyeremény a pótnyertesnek kerül kiadásra. 

mailto:info@kvant.hu
https://www.facebook.com/ehrleautomoso/
https://www.instagram.com/ehrlebykvant/
http://www.onkiszolgaloautomoso.hu/
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A kezelt személyes adatok köre: Nyertes neve, Nyertes nyilvános profilja, Nyertes lakóhelye vagy 

tartózkodási helye, Nyertes telefonszáma. 

Az adatkezelési időtartama: a sorsolástól számított 30 (harminc) nap, azzal, hogy a Nyertes nevét 

tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet számviteli célokból az Adatkezelő székhelyén 5 (öt) évig megőrzi, 

melyet követően a jegyzőkönyvben foglalt személyes adat is törlésre kerülnek. 

A Szervező személyes adatokat harmadik személyeknek csak a Játékos előzetes és tájékoztatott 

hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező 

adattovábbításokra.  A személyes adatokat kizárólag az adatkezelő vagy az alábbi közreműködő 

partnerek, Nyereményjáték szervezésével, lebonyolításával érintett és foglalkozó munkavállalói, 

megbízottai ismerhetik meg. 

A Játékos jogosult arra, hogy a Szervező által kezelt személyes adatai tekintetében: 

a) a személyes adatokhoz hozzáférjen, 

b) a személyes adatok helyesbítését kérje, 

c) a személyes adatok törlését kérje, 

d) a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje, 

e) tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen. 

f) a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben 

ennek jogszabályai előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog) 

g) amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulás alapján kerül sor, úgy hozzájárulását 

bármikor visszavonhatja. 

A Játékos a jogai gyakorlására vonatkozó kérelmét a megjelölt elérhetőségekre küldheti el, melyek a 

következőek: e-mailben az info@kvant.hu, vagy postai úton az 1116 Budapest Temesvári út 19-21. 

címre. 

A Játékos panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál (NAIH, székhely: 

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., telefonszám: +36 1 391 1400, fax: +36 1 391 1410, email: 

ugyfelszolgalat@naih.hu) 

Az adatvédelmi jogokról részletes tájékoztatás itt olvashat: 

https://onkiszolgaloautomoso.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/  

2021. január 11. 

Kvant Kft. 

 

mailto:info@kvant.hu
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
https://onkiszolgaloautomoso.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/

