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  „HOHES C ANYÁKNAPI NYEREMÉNYJÁTÉK.” 

ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 

 

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL 

RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ, VALAMINT, HA ELMÚLTÁL 

18 ÉVES. 

 

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE 

 

  „HOHES C ANYÁKNAPI NYEREMÉNYJÁTÉK ” elnevezésű nyereményjáték (”Játék”) szervezője a Sió- 

ECKES Kft. (székhely: 8600 Siófok, Május 1. u. 61.; cégjegyzékszám: Cg. 14-09-300379; adószám 11223755-

2-14) (”Szervező”). 

 

A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által 

megbízott ügynökség, a DOUPLA Kft. (székhely: 1044 Budapest, Izzó utca 8/B. 3/10.)  (”Lebonyolító”) látja 

el. 

 

2. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 

 

2.1 A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által 

kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal, rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, a 

2.8 és 2.9 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy 

(”Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt  

 

• a http://hohesc.hu// domain alatti weboldalon (a továbbiakban: ”Weboldal”) található 

Nyereményjátékban saját szavaival megírja, miért szereti anyukáját és az 5 választható opció közül 

megjelöli, hogy melyik tulajdonság illik édesanyjára leginkább (”Tartalom”) és ezzel Szervező 

rendelkezésére bocsátja a következő adatait: teljes név, e-mail cím, telefonszám, anyja neve 

• elfogadja a jelen játékszabályzatban (”Játékszabályzat”) írt valamennyi feltételt és hozzájárul megadott 

adatainak a jelen Játékszabályzat 1. sz. melléklete szerinti kezeléséhez, valamint  

• hozzájárul ahhoz, hogy Szervező a Játékos teljes nevét, és az általa feltöltött Tartalmat a Szervező akár 

a Weboldalon, akár a ”hohesCMagyarország” elnevezésű hivatalos rajongói oldalán nyilvánosságra 

hozza. (a továbbiakban együtt: ”Pályázat”) 

 

2.2 A beküldött Pályázat utólag nem szerkeszthető vagy más módon nem módosítható. Egy Játékos a Játék 

teljes időtartama alatt korlátlan számú Pályázatot jogosult Szervezőnek beküldeni, azaz korlátlan 

számú alkalommal jogosult a Weboldalon keresztül Tartalmat feltölteni. A Játékos minden egyes 

beküldött Pályázattal tovább növeli nyerési esélyét.  

 

http://hohesc.hu/
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2.3 A Játékosok a Pályázat beküldésekor az e-mail cím alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges 

változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag 

e-mail cím törlése, elérhetetlensége) Szervezőt, illetve a megbízásából eljáró Lebonyolítót semmilyen 

felelősség nem terheli. 

 

2.4 Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a 

Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek. 

 

2.5 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.  

 

2.6 A Pályázat beküldésével 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.  

 

2.7 A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben 

azok, illetve az azokat beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az 

érintett Játékost a Játékból kizárhatja. 

 

2.8 A Játékból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. 

személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli 

hozzátartozói. 

 

2.9 A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik nem valós 

adatokkal, vagy nem valós profillal vesznek részt a Játékban. A jelen pontban meghatározott, 

tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, 

amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak. 

 

2.10 A Játékos a játékban történő részvétellel és a feltöltött Tartalommal kapcsolatban kizárólagos, 

időben és területileg, valamint a felhasználás módja és mértéke tekintetében korlátlan, harmadik 

személy részére átengedhető felhasználási jogot biztosít Szervező részére bárminemű ellentételezés 

(díjazás) nélkül.  

 

2.10.1 Szervező a felhasználási jog alapján különösen jogosult a feltöltött teljes Tartalmat nyilvánosságra 

hozni (különösen de nem kizárólag a Szervező Weboldalán és „hohesCMagyarország” elnevezésű 

rajongói oldalán) nyilvánossághoz közvetíteni, képfelvételen rögzíteni, többszörözni, másolni, 

átdolgozni, terjeszteni, számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra másolni, nyilvánosan 
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előadni, a nyilvánossághoz közvetíteni (sugárzással vagy másként), különösen a Játékkal 

összefüggésben valamint az azokkal kapcsolatos megjelenésekben felhasználni, azokból részleteket 

bemutatni, annak témáját felhasználni reklámanyagokban bárminemű díjazás nélkül.  

 

2.10.2 A felelősség bármilyen jogosulatlan felhasználásért és a jogszabályok esetleges megsértéséért teljes 

mértékben a Játékost terheli a Játékos által közzétett Tartalom tekintetében.  

 

2.10.3 A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten kijelenti és szavatol azért, hogy az általa 

feltöltött Tartalmak, tekintetében korlátozás nélkül és önállóan jogosult a jelen játékszabályzatban 

meghatározott jognyilatkozatokat megtenni és a jelen játékszabályzatban meghatározott 

felhasználási jogokat a Szervező részére biztosítani.  

 

2.10.4 Játékos a Játékban történő részvétellel kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a 

Szervezővel, a Lebonyolítóval, vagy a feltöltött Tartalmak felhasználására a Szervező által 

feljogosított személlyel szemben harmadik személy jogai, így különösen a személyiségi jogai, 

szerzői jogai, vagy egyéb szellemi tulajdonjogai (pl. védjegyek felhasználásához fűződőjogok) 

megsértése miatt kártérítésre, sérelemdíjra vonatkozó, vagy bármilyen egyéb igénnyel lép fel, 

Játékos köteles a Szervezőt, a Lebonyolítót illetve a feltöltött tartalmak felhasználására a 

Szervező által feljogosított személyt ezen igények alól haladéktalanul és teljes körűen 

mentesíteni, a kártérítésként, sérelemdíjként, vagy más jogcímen fizetett összeget és 

kapcsolódó jogi költségeiket a részükre haladéktalanul megtéríteni.  

 

2.10.5 A játékos a Játékban történő részvétellel továbbá kifejezetten akként nyilatkozik és szavatol azért, 

hogy az általa a Játék keretében feltöltött Tartalmakon esetlegesen szereplő személyek (a 

továbbiakban: Szereplők) képmásának jelen Játékszabályzatban foglaltak szerinti felhasználására 

engedélyt adni jogosult, a Szereplők a fényképek feltöltéséhez előzetesen, jelen Játékszabályzat 

részletes áttanulmányozását követően igazolhatóan hozzájárultak, annak tudatában, hogy képmásuk 

felhasználásért ellentételezésre (díjazásra) igényt nem tarthatnak.  

 

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA 

 

A Játék 2019. április 08. napján 17 óra 00 perctől - 2019. május 05. napján 23 óra 59 percig tart.  

A Pályázatok beérkezésének határideje: 2019. május 05. 23:59 

 

4. A JÁTÉK MENETE, NYERTES PÁLYÁZATOK 

 



 

4 

 

4.1 A Játékos feladata, hogy a Weboldalon meghirdetett Játékban a Játék időtartama alatt legalább 3 (három) 

mondatban elmesélje, miért szereti az anyukáját, majd kiválasztja, melyik jellemző illik leginkább az 

édesanyájára.  

 

4.1.1. A Lebonyolító megvizsgálja a Rajongói oldalra feltöltött Pályázatokat. A Lebonyolító vizsgálata során 3 

kimenetel lehetséges:  

1. a Pályázat megfelelt a Játékszabályzatban foglaltaknak, így különösen a jelen 4.1 pontban 

foglaltaknak; 

2. a Pályázat tartalma nem megfelelő a Játékszabályzatban meghatározott követelmények alapján 

(pl. Lebonyolító megítélése szerint a Pályázat nem felel meg a 4.1 pontban rögzített 

feltételeknek). Ebben az esetben a Lebonyolító a Pályázatot törli; 

 

4.1.2. Lebonyolító a beküldést követően szűri és törli azokat a tartalmakat, amelyek: 

• bármilyen okból jogszabályba ütköznek; 

• káromkodást tartalmaznak; 

• megbotránkoztató tartalmúak; 

• obszcén, agresszív, fenyegető stílusúak; 

• pornográf vagy szexuális tartalmúak; 

• bármely személlyel, a Lebonyolítóval, a Szervezővel, vagy annak termékeivel kapcsolatosan 

sértő, vagy nem megfelelő hangvételű tartalommal rendelkeznek; 

• a Játékosra nézve sértő jellegűek; 

• harmadik személyekre nézve sértőek; 

• harmadik személyek személyes adatait jelenítik meg, illetve érdekeit sértik; 

• versenytárs márkákat vagy termékeket jelenítenek meg; 

• más, a Szervező által nem gyártott vagy forgalmazott márkát hangsúlyosan jelenítenek meg; 

• reklámot hordoznak, vagy arra utalnak; 

• más honlapra irányítanak; 

• más személyek szerzői vagy egyéb jogait sértik; 

• rossz minőségűek; 

• a Lebonyolító szubjektív megítélése alapján nem illeszkednek a Játék koncepciójába. 

 

4.1.3. Amennyiben a Lebonyolító észleli, hogy egy Pályázat egy korábban benyújtott Pályázattal megegyezik 

vagy ahhoz rendkívül hasonló, úgy kizárólag a korábban benyújtott Pályázatot tekinti érvényesnek és a 

később benyújtott Pályázat a Játékból kizárásra kerül. A Szervező, illetve a Lebonyolító a jelen 

rendelkezésből eredő bármely jogvita esetén mindennemű felelősséget kizár. Visszaélés gyanúja esetén 

a Lebonyolítónak jogában áll a beküldött Pályázatokat felülbírálni, és indokolt esetben - amennyiben 

azok a jelen Játékszabályzatban leírt szabályokat megszegik - akár a Játékosokat kizárni. 
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4.1.4. Amennyiben a feltöltött Pályázat a Lebonyolító szubjektív, saját mérlegelési jogkörében meghozott 

döntése szerint nem felel meg a 4.1. pontban rögzített követelményeknek, különösen ha a 4.1.3. pontban 

felsorolt feltételek bármelyikébe ütközik, a Pályázat kizárásra kerül a Játékból. A Szervező fenntartja 

továbbá a jogot, hogy az ilyen tartalmat feltöltő Játékos teljes egészében kizárásra kerüljön a Játékból, 

és az általa beküldött Pályázatok ne vegyenek részt a Játékban.  

 

4.1.5. A Játékosnak a Pályázat és/vagy a Játékos kizárása esetén nem áll jogában sem a Lebonyolító 

döntése ellen fellebbezni, sem bármely, a törléssel kapcsolatos kártérítési igénnyel előállni akár a 

Szervezővel, akár a Lebonyolítóval szemben.  

 

4.1.6. Amennyiben személyiségi vagy szellemi tulajdon jogok, illetve egyéb jogsértés vonatkozásában 

harmadik személynek a feltöltött Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az 

ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli. 

 

4.1.7. Szervező a Játék időtartama alatt beküldött érvényes Pályázatok közül a következő időpontban sorsol: 

2019. május 06. 12:00  

4.1.8. A Lebonyolító székhelyén (cím: 1044 Budapest, Izzó utca 8/B. 3/10.) háromtagú bizottság jelenlétében, 

a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi 20 (húsz) db, nyertes Pályázatot sorsol ki. 

 

4.1.9. A sorsoláson minden Játékos annyi Pályázattal vehet részt, ahány érvényes Pályázatot a Játék 

időtartama alatt beküldött. 

 

4.1.10. Szervező a sorsoláson minden időpontban összesen 20 (húsz) db tartaléknyertes Pályázatot sorsol ki. 

A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre az 5.4 és 5.5 pontokban 

foglaltak szerint, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályázata bármely okból 

érvénytelen, vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő 

egyéb okból kizárásra kerül, vagy a nyereményt az erre meghatározott időben nem veszi át. 

 

5. NYEREMÉNYEK, NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA 

 

5.1  A Játékban az alábbi nyeremények vesznek részt: 

 

5.1.1   a Játékban kisorsolásra kerül:  

 

i. nyeremény: 20 db (húsz) egyedi táska (bruttó: 22.000 Ft/db) melyet egy „különleges anya-lánya 

program” (bruttó 120.000 Ft) keretében készíthetnek el a szerencsés párosok, 2019. május 11-én 

„Nyeremény”  
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5.2 A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre nem váltható. Egy Játékos a Játék teljes 

időtartama alatt legfeljebb 1 db Nyereményre lehet jogosult.  

 

5.3 Lebonyolító a nyertes Játékosokat legkésőbb a nyertes Pályázatok kiválasztását követő 1 órán belül értesíti 

két úton ("Értesítés”): 

• a Lebonyolító e-mailt küld a nyertesnek és részletes útmutatót ad a kapcsolatfelvételhez, ami után 

el tudja juttatni a nyereményt a nyertesnek 

5.4 A nyertes Játékosok kötelesek az Értesítést legkésőbb 24 órán belül visszaigazolni azon az e-mail 

címen, amelyet a Lebonyolító megadott, valamint a Nyeremény átvételéhez szükséges személyes 

adataikat (születési dátum, teljes név, telefonszám, e-mail cím, anyja neve) pontosan megadni. 

Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül az Értesítést nem igazolja vissza vagy a Nyeremény 

átvételéhez szükséges adatait nem adja meg, úgy a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül, és Szervező 

tartaléknyertest jelöl ki. 

 

5.5 A Nyereményt a nyertes Játékosok előzetes egyeztetést követően veszik át. Ha a jelen pontban írt 

együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a Nyeremények átadása meghiúsul, úgy 

ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremények 

átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a bármely okból át 

nem vett Nyereményt a sorrendben következő tartaléknyertesnek adja át. 

 

5.6 Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt 

azért nem lehet kézbesíteni, mert a Pályázatán vagy az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes 

adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel 

meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a 

Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli. 

 

6. ADÓZÁS 

 

A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a 

Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem 

terheli. A Nyeremények kézbesítésével járó postaköltséget a Szervező viseli.  

 

 

7. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL 

 

7.1 A Játékról részletes információk a http://hohesc.hu/oldalon érhető el.  

 

http://hohesc.hu/
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7.2 A résztvevők a Játékkal és a Nyereménnyel kapcsolatos további információért, illetve esetleges 

panaszaikkal kapcsolatban a jatek@doupla.com e-mail címre vagy a Sió ECKES Kft. (székhely: 8600 

Siófok, Május 1. u. 61.) postai címre írhatnak. 

 

8. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 

8.1 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), 

a Nyeremények kézbesítésének – Szervező, illetve Lebonyolító érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy 

késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen 

felelősséget nem vállal.  

 

8.2 A Szervező és a Lebonyolító a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen 

igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben 

érvényesítheti. Amennyiben a nyertes a Nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a 

Szervezőtől/Lebonyolítótól nem követelheti. 

 

8.3 A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt illetve az azt működtető 

szervert ért külső, pl. SQL támadások estére. Tehát amennyiben például a Weboldalt, illetve szervert ért 

támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes 

státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem 

vállal. 

 

8.4 Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen 

(számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, létrehozását, illetve a Játék 

szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek 

megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból. 

 

8.5 Ha a Játékos a Játék közben bezárja a böngésző ablakot vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a 

kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító 

semmilyen felelősséget nem vállal. 

 

8.6 Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő 

meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor 

haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, 

illetve megszüntesse. 

 

8.7 A Játékos a promóciókra vonatkozó szabályzatai szerint vállalja, hogy tartózkodni fog attól, hogy a 

weboldalt üzemeltető társaságokkal valamint annak leány- és társvállalkozásai) szemben a Játékkal 

kapcsolatban bármilyen kártérítési vagy más felelősségi igényt.  

8.8 A jelen Játékra és Játékszabályzatra a magyar jog irányadó. 
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8.9 A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit tartalmazó jelen Játékszabályzatot indokolás nélkül 

bármikor módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék 

egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. 

 

Budapest, 2019. április 01. 

 

SIÓ ECKES Kft. 

Szervező 
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1.SZ. MELLÉKLET  

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A JÁTÉK RÉSZTVEVŐI RÉSZÉRE 

 

Ez az adatkezelési tájékoztató a Szervező által meghirdetett Játékban résztvevők személyes adatainak 

kezelésével kapcsolatos feltételeket foglalja össze. 

Adatkezelő: a Sió ECKES Élelmiszergyártó és Kereskedelmi Kft  

székhelye: 8600 Siófok, Május 1. u. 61 Cg. 14-09-300379)   

e-mail: jatek@doupla.com  

telefonszám: 06-84-501-501  

Az adatkezelés célja: a Játék időtartama alatt (i) kapcsolattartás és adminisztráció, (ii) a Nyeremények átadása.  

A kezelt adatok köre: az Ön által megadott adatok (név, anyja neve, e-mail cím, telefonszám). A Nyeremény, 

vagy Fődíj átadásával összefüggésben születési dátum, teljes név, telefonszám, cím, e-mail cím. 

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.  

Címzettek köre: Az Ön adataihoz a Szervezőnél a Játékot lebonyolító munkatársak férnek hozzá. Az Ön 

adataihoz továbbá adatfeldolgozóként a Játék lebonyolítása céljából hozzáfér a Doupla Kft. (1044 Budapest, 

Izzó utca 8. B. ép. 3. em. 10.). 

Adatok megőrzése: Amennyiben Ön kerül kiválasztásra a játék nyerteseként, úgy a részünkre megadott 

személyes adatait nyereményjáték lezárását követően 5 évig őrizzük a Ptk. általános elévülési szabályai alapján. 

A nyereménnyel kapcsolatban keletkezett, számviteli bizonylatnak minősülő pénzügyi adatokat a számvitelről 

szóló 2000. évi C. törvény 169.§ (2) bekezdése alapján legalább 8 évig kezeljük.  

A ki nem választott Játékosok személyes adatait nem kezeljük. Az Ön Pályázata a Rajongói oldalon a Játék 

lezárultát követően is elérhető lesz, ezt Önnek bármikor joga van törölni.   

Önnek joga van meghatározott jogszabályi feltételek fennállása esetén: 

a) tájékoztatást kapni arról folyamatban van-e a személyes adatainak kezelése, és ha igen, hozzáférést 

kérhet a személyes adatai kezelésével kapcsolatos releváns információkhoz; 

b) a személyes adatai helyesbítését kérni; 

c) a személyes adatai törlését, elfeledtetését kérni; 

d) a személyes adatkezelés korlátozását kérni;  

e) hogy az Ön által a Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, 

géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat a Szervező egy 

másik adatkezelőnek továbbítsa;  

f) tiltakozni a személyes adatainak a Szervező vagy harmadik személy jogos érdekén alapuló kezeléséhez;  

g) bármikor visszavonni a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását;  

h) panaszt tenni a személyes adatai kezelésével összefüggésben a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-

1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) 

i) bírósági eljárást kezdeményezni. A polgári per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön 

választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és 

elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek). 

 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu

