RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT
1.

A Grand Tokaj Zrt. (székhely: 3934 Tolcsva, Petőfi Sándor út 36-40. továbbiakban:
Szervező) és az fps-Virgo Kft. (székhely: 3526 Miskolc, Arany János tér 1/A A/5;
továbbiakban: Lebonyolító) által szervezett Grand Tokaj aszú – Nyerj szilveszteri
borválogatást! Facebook képfeltöltős poszt nyereményjátékban (továbbiakban: Játék)
minden olyan 18. életévét betöltött, nem cselekvőképtelen, Magyarországon lakóhellyel
vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy részt vehet, aki a Játék
időtartama alatt a Facebook közösségi oldal regisztrált tagjaként a Grand Tokaj Facebook
oldal lájkolója, és nem esik a 13. és 14. pontban meghatározott kizárt személyek körébe
(továbbiakban: Játékos).

1.1

A Játékban való részvétel önkéntes. A Játékban való részvétel a jelen hivatalos
Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

1.2

A Játékban való részvétel ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel.

A fent említett Játék szervezésében a Facebook (www.facebook.com) tulajdonosai és
üzemeltetői nem vesznek részt, így azzal kapcsolatban semminemű felelősségük és
kötelességük nincs. A nyereményjáték semmilyen formában nem támogatott vagy
jóváhagyott a Facebook által, és semmilyen formában nem is kapcsolódik hozzá.

2.

A Grand Tokaj Zrt. Facebook oldal falára a játékidőszak alatt feltöltött kép, amelyet a
Pályázó készített és szerepel rajta legalább egy palack Grand Tokaj márkájú bor, egy
Pályázatnak minősül. A Pályázat akkor tekinthető sikeresnek, amennyiben a kép megjelenik
a Grand Tokaj Zrt. Facebook falán és megfelel a játékszabályzat feltételeinek, illetve
Facebook közösségi alapelveinek. A Játék időtartama alatt összesen egy feltöltött fotóval is
van lehetőség nyerni. A játékidőszakon belül adott minden egyes Pályázó egy Pályázatot
adhat le. Amennyiben egy Pályázó több Pályázatot tölt fel a Grand Tokaj Zrt. Facebook
oldalára, az első Pályázat minősül érvényesnek és a további Pályázatok eltávolításra
kerülhetnek. A felhívásnak megfelelő Pályázatok közül a játékidőszak alatt a három legtöbb
like-ot kapó Pályázat nyer. A Játék első helyezettje az a Pályázat, amelyen a Játékidőszak
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végén a legtöbb like található, a második helyezett amelyen a második legtöbb like, a
harmadik pedig amelyen a harmadik legtöbb like található.

A nyertesek nyereménye nyertesenként egy, több palack Grand Tokaj borból álló
borválogatás díszdobozban.

1. helyezett nyereménye:
•

1 palack Grand Tokaj Tokaji Aszú Szarvas 6 puttonyos 2013 fehér OEM tokaji borkülönlegesség 14.950 Ft
értékben

•

1 palack Grand Tokaj Tokaji Aszú 6 puttonyos 2013 fehér OEM tokaji borkülönlegesség 9.950 Ft értékben

•

-1 palack Grand Tokaj Tokaji Aszú 5 puttonyos 2013 fehér OEM tokaji borkülönlegesség 5.950 Ft
értékben

•

1 db díszdoboz 10.000 Ft értékben

2. és 3. helyezett nyereménye:
•

1 palack Grand Tokaj Tokaji Aszú 5 puttonyos 2013 fehér OEM tokaji borkülönlegesség 5.950 Ft értékben

•

1 palack Grand Tokaj N°8 száraz 2015 fehér OEM tokaji minőségi bor 1.450 Ft értékben

•

1 palack Grand Tokaj Furmint száraz 2016 fehér OEM tokaji minőségi bor 1.800 Ft értékben

•

1 db díszdoboz 10.000 Ft értékben

A nyeremények kézbesítése futárszolgálattal vagy a Grand Tokaj munkatársai által történik,
előzetes adategyeztetést követően. A nyerteseket a Játék lezárást követően 5 munkanapon
belül értesítjük Facebook kommentben és lehetőség szerint Facebook üzenetben.
Amennyiben a nyertesekkel az értesítést követően 5 munkanapon belül nem sikerül
felvenni a kapcsolatot, helyettük pótnyertest hirdetünk – a Pályázatokra kapott like-ok
sorrendjének megfelelően - és az eredeti nyertesek a továbbiakban nem lesznek jogosultak
a nyereményre.

3.

A Játék 2018. december 7. 17.00 és december 27. 23.59 óra között kerül megrendezésre.

4.

A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes
hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült
vagy elkésett válaszokért. A válasz elküldésének bizonyítását a Szervező nem fogadja el a
megérkezés bizonyítékaként.
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A Játékban való részvétellel, illetve a Játékszabályzat elfogadásával a Játékos tudomásul
veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és
adatátviteli-, valamint válaszadási 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 és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű
felelősséget kizár.

5.

Egy Játékos érvényesen egy Pályázatot küldhet be. Amennyiben egy Játékos több
Pályázatot küld be, az első beküldött pályázat tekinthető érvényesnek.

6.

A nyeremény nem átruházható és készpénzre nem váltható. A Játék lezárásának időpontja
2018. December 27. 23:59. A három nyertes kihirdetésének időpontja 2018. december 28.
10:00.

7.

A Szervező a nyertes Játékosokat – írásban – kommentben és lehetőség szerint Facebook
üzenetben értesíti a játék zárását követő 5 munkanapon belül. A nyertesek továbbá
kihirdetésre kerülnek a Grand Tokaj Facebook oldalán és az aszu.grandtokaj.hu
kampányoldalon.

8.

A Szervező a nyereményeket előzetes időpontegyeztetés alapján adja át. A nyereményre
jogosult nyertes Játékosok az értesítés beérkezésétől számított maximum 60 napon belül
jogosultak és egyben kötelesek együttműködni a nyeremények átvételének érdekében. Ha
ezen együttműködési kötelezettségének valamely nyertes Játékos nem tesz eleget, és
ennek következményeként a nyeremény időben való átvétele meghiúsul, úgy ezen
körülmény a Szervező és a Lebonyolító terhére nem róható fel. A Szervező és a Lebonyolító
a nyeremények átvételének lehetőségét csak ezen a jogvesztő határidőn belül tudja
biztosítani, ezt követően a nyeremény nem vehető át, a Játékos a nyereményre való
jogosultságát elveszíti.
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9.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén
bármely,

a

jelen

Részvételi-

és

Játékszabályzatban

meghatározott

nyereményt

(ajándékot/díjat) másik nyereménnyel (ajándékkal/díjjal) helyettesítsen a jelen Részvételiés Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben. A Szervező
ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.

10.

A nyertesek nevét a Szervező a Játék zárását követően közzéteszi a Grand Tokaj
aszu.grandtokaj.hu kampányoldalán.

11.

A Szervező a nyeremények átadásáig kizárhatja a Játékból azt a beküldőt, aki nem felel meg
a jelen Részvételi - és Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves
adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

12.

A nyeremények másra át nem ruházhatók, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók és
pénzre át nem válthatók. A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget,
valamint a nyeremények átadásának a költségét a Szervező viseli.

13.

A Játékból ki vannak zárva a Grand Tokaj Zrt, vezető tisztségviselői, munkavállalói,
megbízottjai, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontban meghatározott
közeli hozzátartozói; az fps-Virgo Kft. és kapcsolt vállalkozásainak vezető tisztségviselői,
munkavállalói, megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyeknek a Ptk. 8:1. § (1)
bekezdés 1. pontban meghatározott közeli hozzátartozói.

14.

A Lebonyolító és a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ellenőrizze, az adott személy
jogosult-e részt venni a Játékban. A Lebonyolító a Játék bármely szakaszában jogosult
kizárni azt a Játékost, aki nem felel meg a részvételi feltételeknek, vagy aki tisztességtelen
vagy a jelen szabályzatba ütköző módszerekkel próbál a nyereményhez jutni, a Játékot
bármely módon manipulálni. A Játékosok által benyújtott pályázatok:
- nem sérthetik az emberi jogokat;
- nem lehet alkalmas a személyek, nemek, népek, nemzetek, nemzeti etnikai, nyelvi és más
kisebbségek, továbbá valamely egyház vagy vallási csoport elleni gyűlölet keltésére;
- nem irányulhat semmilyen kisebbség, sem bármely többség nyílt vagy burkolt
megsértésére, kirekesztésére, annak faji szempontokat alapuló bemutatására, elítélésére;
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- nem jelenhetnek meg benne vallási vagy szexuális utalások;
- nem irányulhat a szexipar, az okkultizmus, a drog- és alkoholfogyasztás, illetve egyéb
egészségkárosító szenvedélyek, a természetgyógyászati és az ún. konvencionális gyógyító
eljárások, valamint a terrorizmus nyílt vagy burkolt népszerűsítésére, illetve az obszcenitás
céltalan és/vagy értelmetlen megjelenítésére;
- nem tartalmazhat a Szervezőre vonatkozó negatív kijelentéseket;
- nem tartalmazhat a Szervező versenytársaira utaló logókat, képeket, üzeneteket;
- nem tartalmazhat burkolt vagy nyílt reklámot;
-

nem

tartalmazhat

bűncselekményre,

vagy

szabálysértésre,

illetve

bármely

jogszabálysértésre való utalást, felbujtást;
- nem tartalmazhat jogosulatlan vagy tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti
titkokat, szabadalmakat, védjegyeket, adatvédelmi törvénybe ütköző közléseket;
- illetve nem ütközhet egyéb jogszabály rendelkezéseibe, nem sértheti az általánosan
elfogadott erkölcsi normákat, valamint a jó ízlést.
Az ezekbe a pontokba ütköző pályázatokat benyújtó Játékosokat Szervező szintén kizárja a
Játékból.

15.

A Játékosok által megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás stb.), a
nyeremény átadásának ez okból történő elmaradásáért, illetve az ebből fakadó károkért a
Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

16.

A Játék hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata a Grand Tokaj Facebook oldalán és az
aszu.grandtokaj.hu kampányoldalon érhető el.

17.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett
promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást
követ el.

18.

A Játék során történő személyes adatok adatkezelője a Szervező. A jelen Részvételi- és
Játékszabályzatban Lebonyolítóként megjelölt vállalkozás adatfeldolgozóként működik
közre.

Az

adatfeldolgozással

kapcsolatos

rendelkezéseket

a

jelen

Részvételi-és

Játékszabályzat 25. pontjában megadott adatkezelési tájékoztató tartalmazza. A Szervező
által átadott személyes adatokat kizárólag a nyeremény szolgáltatásához, átadásához, és
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kizárólag a nyeremény szolgáltatásának, kézbesítésének idejéig használja fel. A Szervező a
Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes,
megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül.

Az adatkezelés célja:
Szervező a Játékos által a Játékban történő részvételkor, valamint a nyertes Játékosok által
az eredményhirdetést követő egyeztetés során megadott személyes adatokat
- a Játék eredményes lebonyolítása,
- a Játékos azonosítása,
- a nyertes Játékosokkal történő kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, illetve ehhez
kapcsolódóan a nyeremények átadásának lehetővé tétele és lebonyolítása céljából kezeli.

A kezelt adatok köre:
Szervező a fenti célok eléréséhez szükséges mértékben és ideig kezeli a Játékos alábbi
személyes adatait:
a) a Játékban történő Részvételhez a Játékos Facebook nyilvános profilja szükséges,
b) a nyertes Játékos által a kapcsolatfelvételkor megadott elérhetőségeket (név, postacím,
telefonszám).

Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja a Játékos által 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) szóló az
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1)
bek. a) pontja szerint adott hozzájárulás:

Az adatkezelés módja és elvei:
Szervező kijelenti, hogy a Játékos személyes adatainak kezelése a fenti célok eléréséhez
szükséges és arra alkalmas. Szervező a Játékos személyes adatait csak a fenti célok
megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli a GDPR 5. cikkében foglalt elveknek
megfelelően. Szervező tiszteletben tartja a Játékosok személyiségi jogait, különös
tekintettel a személyes adatok védelméhez fűződő jogra.
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Szervező csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a Játékos bocsát Szervező
rendelkezésére, és amelyek kezeléséhez a hozzájárulását megadta.

Adatbiztonság:
A Szervező, mint adatkezelő kötelezi magát arra, hogy 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. Kötelezi magát arra is, hogy
minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Játékosok hozzájárulása alapján
továbbítja vagy átadja, felhívják, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

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 véletlenül se
sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást a Szervező az
adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói, illetve a Szervező megbízásából
eljáró adatfeldolgozó(k) részére is előírja.

19.

A Játékban részt vevő Játékos(ok) részvételükkel tudomásul veszik, hogy:
- az adatszolgáltatása megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes és konkrét elhatározásán
alapul, amellyel kifejezett beleegyezését adja ahhoz, hogy a Szervező a személyes adatait a
fenti célok érdekében kezelje. A megfelelő tájékoztatást jelen Játékszabályzat, különösen
annak jelen 18.-23. pontja szolgálja.
- hozzájárulását az adatkezelés tekintetében a Játékban való részvétellel kifejezetten
megadottnak kell tekinteni;
- a nyertes játékosok nevét a Szervező nyilvánosságra hozhatja a Szervező Facebook
oldalán (https://www.facebook.com/grandtokaj), és a sorsolást követő 60 napig elérhetővé
teszi.
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20.

A Szervező a nyertesek megadott adatait, valamint a nyeremények kisorsolásával és
átvételével kapcsolatos adatokat a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésében foglaltak alapján
2026. december 7-ig őrzi meg, majd ezt követően törlésre kerülnek. 2019. január 31-én a
Szervező törli a kezelésében lévő Facebook oldalról a nyertes Játékosok nevét.

A Játékosnak a jövőre nézve bármikor jogában áll korlátozás és indokolás nélkül,
ingyenesen visszavonni az adatkezeléshez történő hozzájárulását a következő címen: Grand
Tokaj Zrt., székhely: 3934 Tolcsva, Petőfi Sándor út 36-40.; vagy a következő e-mail címen:
marketing@grandtokaj.com. Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul
veszi, hogy - amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a jelen
Részvételi- és Játékszabályzatban megjelölt adatait vagy amennyiben azok törlését kéri a
nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért
törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

21.

A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzattal
bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek
és azokat a Szervező, mint adatkezelő és a Lebonyolító, mint adatfeldolgozó a Játékkal
összefüggésben, a nyeremények kézbesítéséig, illetve a Játék lezárultáig – vagy a Játékos
hozzájárulást visszavonó nyilatkozata kézhezvételéig minden további ellenszolgáltatás és
engedélyezés nélkül felhasználhassa. Az adatok kezelője a Szervező Grand Tokaj Zrt, aki az
adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.

Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a
nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a következő címen: Grand Tokaj
Zrt. 3934 Tolcsva, Petőfi Sándor út 36-40. vagy a következő e-mail címen:
marketing@grandtokaj.com. A Játékos ugyanezen a címen, illetve e-mail címen kérheti
adatai helyesbítését is.

22.

A Játékos tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes
adatainak helyesbítését, illetve törlését, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet
adathordozási-, és tiltakozási jogával a Szervezőnél. A Játékos jogosult arra, hogy a
8

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 az adatkezelésre vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon. A
Játékos a GDPR által felsorolt indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy
kérésére a Szervező indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes
adatokat, vagy korlátozza az adatkezelést. A Játékos tiltakozhat személyes adatainak
kezelése, illetve az azok felhasználásával készített profilalkotás ellen. A Játékos 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.
A Játékos továbbá jogosult arra, hogy a Szervező rendelkezésére bocsátott adatot a
Szervezőtől tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
továbbá ezen adatokat másik adatkezelő részére továbbítsa, ha az adatkezelés a
hozzájárulásán vagy szerződés teljesítésén alapszik, és automatizált módon történik.

A Játékos jogainak gyakorlása esetén a Szervező megvizsgálja a Játékos kérelmét, és a
szükséges intézkedéseket megteszi, és ezekről, illetve ezek elmaradásának indokairól,
valamint a jogorvoslat lehetőségeiről a kérelem kézhezvételét követő egy hónapon belül
tájékoztatja a Játékost.

23.

A Játékos észrevételével a Szervezőhöz fordulhat a fent megadott elérhetőségeken.
Jogainak megsértése esetén a Játékos a Szervező székhelye szerint illetékes törvényszékhez
(jelenleg a Miskolci Törvényszék), vagy – választása szerint – a lakóhelye, ennek hiányában
pedig tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat.
A Játékosok a bíróságok illetékességéről a következő honlapon tájékozódhatnak:
https://birosag.hu/birosag-kereso

A Játékos továbbá panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz a lenti elérhetőségek valamelyikén, és vizsgálatot kezdeményezhet arra
hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be,
vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.
A hivatal elérhetőségei:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet Fasor 22/c.
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Tel.: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://naih.hu

24.

A Játék során megvalósított adatkezelés összhangban van az adatvédelemmel kapcsolatos
hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
- az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
-

2011.

évi

CXII.

törvény

-

az

információs

önrendelkezési

jogról

és

az

információszabadságról (Infotv.);
- 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
- 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.).

25.

A Grand Tokaj Zrt. részletes és teljes adatkezelési tájékoztatója a következő címen érhető
el: https://grandtokaj.com/wp-content/uploads/2018/10/adatvedelmi-tajekoztato-dpo.pdf

26.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit tartalmazó jelen Játékszabályzatot
indokolás nélkül bármikor módosítsa, ideértve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó
tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva
közzéteszi. A Szervező bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden
tekintetben

kötelező

érvényű,

azokkal

kapcsolatban

jogi

úton

eljárás

nem

kezdeményezhető.

Budapest, 2018. december 7.

Grand Tokaj Zrt.
Szervező
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