
 „SHARE NOW” nyereményjáték  

Hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata 

és Adatkezelési tájékoztatója  

    

1. A nyereményjáték szervezője   

  

A „SHARE NOW” nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője a WALLIS AUTÓMEGOSZTÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű  

Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-323961, adószám: 26320731-2-41, székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20. 2. em.), a továbbiakban: "Szervező/Wallis”. A  

Játékhoz kapcsolódó adatkezelést a Szervező, mint Adatkezelő és Adatfeldolgozó végzi.  

  

  

2. Kik vehetnek részt a játékban?  

  

2.1    A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött devizabelföldi, magyar lakcímmel és a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító 

igazolvánnyal rendelkező, a 2.2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy (a továbbiakban: „Játékos”), aki a Játék időtartama 

alatt 5.1. pontban írtaknak megfelelően regisztrál és letölti a Share Now applikációt (a továbbiakban: „applikáció”). Játékos a részvétellel kifejezetten 

elfogadja a jelen játékszabályzatban (a továbbiakban: "Játékszabályzat") meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a Játék 

során a Játékkal összefüggésben az Adatvédelmi szabályzatban írtak szerint kezelje.   

2.2.   A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, a Lebonyolító, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, 

ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen 

személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.  

  

3. A Játék időtartama:  

     

    A Játék 2021. július 07. 00:00 órától 2021. augusztus 8. 23:59 óráig tart.  

  

4. A Nyeremény  

   

4.1. Újonnan regisztráló Játékosok részére szóló Nyeremény: A Nyereményjáték során újonnan regisztráló Játékosnak számít az a Játékos, aki a Játék ideje 

alatt regisztrál és letölti a Share Now applikációt. Az újonnan regisztrált Játékosok közül összesen 5 (öt) db Nyertes külön-külön 1 (egy) db adidas hátizsákot 

nyerhet. Az újonnan regisztráló Játékosok közül a Nyerteseket a Szervező sorsolás útján választja ki, a sorsolás szabályait a Játékszabályzat írja le.   

  

4.2.Már regisztrált Játékosok számára szóló Nyeremény:  

A Nyereményjáték megkezdésének időpontja előtt már regisztrált Játékosok közül összesen 5 (öt) db Nyertes 5 (öt) db adidas hátizsákot nyerhet. A már 

korábban regisztrált Játékosok közül a Nyertest Szervező sorsolás útján választja ki, a sorsolás szabályait a Játékszabályzat írja le.  



  

  

A Nyertesek e-mailben kapnak értesítést az adidas hátizsák Nyereményről. Az e-mailes értesítésben a Nyertesek megkapják a nyeremény átvételének lehetséges 

módjait is.  

  

A Nyeremények vonatkozásában a Szervező a változtatás jogát fenntartja. A Szervező felelőssége kizárólag a Nyeremények nyújtására terjed ki.  

  

A Szervező kizárja a felelősségét a nyeremény átadásának meghiúsulásáért, amely annak a következménye, hogy a nyertes a nyeremény odaítélését követően 

bármely okból nem elérhető.   

  

5.     A Játék menete   

  

A Játékban a már regisztrált Játékosok a SHARE NOW jármű bérlésével részt vesznek a Nyereményjátékban és indulnak a Nyereményjáték sorsolásán. A 

részvétel feltétele a legalább 5 perc hosszúságú bérleti esemény. A minimális bérleti időt elérő bérleti események száma határozza meg a sorsolásban való 

részvételek számát, így több bérléssel növelhető a győzelem esélye. Az újonnan regisztráló Játékosok úgy vehetnek részt, hogy a regisztráció során be kell 

írniuk a Nyereményjáték promóciós kuponkódját (SNADIDAS), majd a regisztráció befejezéséhez fel kell tölteniük jogosítványukat és fizetési profiljukat is. 

A kuponkód beírásával a Játékos részt vesz a Nyereményjáték sorsolásán. A regisztráció befejezését követően, a Nyereményjáték ideje alatt a minimális 

bérleti időt elérő bérleti eseményekkel az Újonnan regisztráló játékos a Már regisztrált játékosok számára szóló nyereményt is megnyerheti, azonban egy 

Játékos maximum 1 (egy) db Nyereményt nyerhet.  

 

Az applikáció letöltése és a regisztrálás folyamata: A promóciós kódot a Játékos az applikáció letöltését követően a regisztrációs folyamat során feltölti az 

applikációba. Azok a Játékosok, akik az applikációt letöltik és a regisztráció során a weboldalon feltüntetett promóciós kódot felhasználják, részt vesznek a 

Nyereményjátékban. Az applikáció letöltése és a regisztrációs folyamat sorrendje abban az esetben cserélődhet fel, ha a Játékos a SHARE NOW oldalán 

(https://www.share-now.com/hu/hu/) keresztül kezdi meg a regisztrációs folyamatot, majd az Applikáció letöltése után, az Applikációban fejezi azt be. A 

Nyereményjátékban való részvételhez azonban ilyen esetben is szükség van a feltüntetett promóciós kuponkód felhasználására.  

 

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, 

úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Amennyiben a Játékos jelen Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem 

fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A regisztrációkat 

a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg 

a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból.  
   

A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik 

személy által regisztrált vagy nem valódi adatokat tartalmazó, vagy más e-mail cím, egyéb téves adatok megadásával.  
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A Játékos által a regisztráció során megadott adatok valódiságáért teljes mértékben a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi 

következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Játékos a Játékban történő részvétellel kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Szervezővel, a 

Lebonyolítóval szemben harmadik személy jogai, így különösen szerzői jogai, személyiségi jogai megsértése miatt kártérítési vagy bármilyen egyéb igénnyel 

lép fel, játékos köteles a Szervezőt, a Lebonyolítót ezen igények alól haladéktalanul és teljeskörűen mentesíteni, a kártérítésként vagy egyébként fizetett 

összeget a részükre haladéktalanul megtéríteni.  

   

5.2. Nyertes kiválasztása   

  

A Lebonyolító a regisztrálók közül számítógépes programmal véletlenszerűen sorsol. A sorsolás időpontja: 2021. augusztus 9. (14:00). Egy Játékos 

maximum 1 (egy) db Nyereményt nyerhet. A Lebonyolító a nyertes kihirdetéséig zárhatja ki a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályban 

rögzített feltételeknek. Lebonyolító szintén kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki nem elérhető. A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és 

jövőben szervezett játékukból kizárják azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan, robot vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra 

lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.  

A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló 

technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és a Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem 

kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e 

bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.  

   

5.3. Nyeremény átvétele   

  

A nyertes Játékosok a nyereményt az alábbiak szerint vehetik át:  

  

Szervező a nyertes Játékost e-mail útján értesíti arról, hogy a nyereményre jogosult. A Szervező a nyeremény átvételének módjait a nyertesség értesítéséről 

szóló e-mailben küldi meg Játékos részére.  Amennyiben a Szervező bármilyen okból nem tudja továbbítani a nyertes Játékos részére a nyertesség értesítéséről 

szóló e-mailt, úgy pótnyertes kiválasztására kerül sor a Lebonyolító által. A pótnyertes kiválasztása akkor történik, ha a Szervező az értesítéstől számított 24 

órán belül bármely okból nem tudja értesíteni a nyertes Játékost. Ha a nyertes Játékos bármely okból végül egyáltalán nem elérhető, a továbbiakban nem 

jogosult a nyeremény átvételére és kártérítési igénnyel sem élhet.  

   

   

6.   Személyi jövedelemadó, költségek  

  

A Szervező vállalja, hogy amennyiben felmerül adó- vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség a nyereményekkel kapcsolatban, úgy a Szervező a nyertes 

nevében kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő további adó vagy 

egyéb esetleges járulék megfizetését is. Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, utazási költség, illetve minden kapcsolódó költség a 

nyertest terheli.  

  



7. Vegyes rendelkezések  

   

A nyeremény másra át nem ruházható, kereskedelmi forgalomba nem hozható, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem váltható és semmilyen módon 

nem értékesíthető tovább.  

   

A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a weboldalt és az applikációt ért külső, ún. SQL támadások, meghibásodások esetére. Tehát 

amennyiben a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékos téves üzeneteket kapnak nyereményét stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a 

Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.  

   

Szervező, illetve Lebonyolító kizárják a felelősségüket a weboldal vagy az applikáció rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt 

az nem vagy korlátozottan használható.  

   

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot bármikor megváltoztathatja vagy visszavonja külön értesítés és indoklás nélkül.  

   

A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérjen a 

Játékostól, illetve felfüggessze vagy kizárja a Játékost a Játékból. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik 

bármilyen manipulációval élnek; akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban vesznek részt a játékban, azzal a céllal, 

hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb 

nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, azon Játékosok, akik esélyeik növelése érdekében több Facebook profillal játszanak, és 

ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító 

Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak. Szervező fenntartja a 

jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékából kizárja azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot 

vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.  

   

Szervező rögzíti, hogy a Játékban ismertetésre kerülő különböző platformok a Játékban nem vesznek részt, a Játékot kizárólag a Szervező indítja.  

   

Ha a Játékkal kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel, akkor a kozpont@share-now.hu e-mail címen kérhető tájékoztatás.  

   

   

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ  

   

  

1. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogalapja, az adatkezelés célja és időtartama:  

  



Jelen Adatvédelmi tájékoztató rögzíti, hogy Szervező a regisztráció során kért személyes adatokat a regisztráció felületén feltüntetett adatkezelési tájékoztatóban 

foglaltaknak megfelelően kezeli. A regisztráció és az applikáció használata során kezelt személyes adatok adatkezelési tájékoztatója itt érhető el: 

https://www.sharenow.com/hu/hu/legal/#privacy.   

  

Kezelt  személyes 

adatok köre  
Adatkezelés 

jogalapja  
Adatkezelés célja  Adatkezelés 

időtartama  
Adattovábbítás 

címzettje  
Adatfeldolgozás  

Játékos e-mail címe  

Az  adatkezelésre 

 a természetes  

személyeknek a 

személyes adatok 

kezelése tekintetében 

történő védelméről és 

az ilyen adatok szabad  

A nyertes Játékos 

értesítése a nyeremény 

átadása érdekében.  

  

A  nyeremények  

Nyertesek értesítéséig (a 
Játékos jelentkezésének 

napjától 2021. július 

hónap 9. napjáig)  
  

-  

  

  

  

  

WALLIS AUTÓMEGOSZTÓ 
Kereskedelmi és Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társaság 

Cím: 1055 Budapest, Honvéd utca 20. 

2. emelet: nyereményjáték 

lebonyolítása.  
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 áramlásáról, valamint 

a 95/46/EK rendelet 

hatályon kívül  

helyezéséről szóló,  
2016.  április  27-i 

2016/679/EU európai 

parlament és tanácsi 

rendelet („GDPR”) 6. 

cikke  (1) 

bekezdésének b), azaz 

az  adatkezelés 

 a személyes 

 adatok olyan 

 (ajándékozási) 

szerződés 

teljesítéséhez 

szükségesek, 

amelyben az érintett 

(azaz a Játékos és a 

nyertesek) az egyik 

fél.  

  
  

 A  Játékkal 

összefüggésben kezelt 

személyes adatok a  

Játék lezárását követően 

is megmaradnak a 

kiszolgáló szervereken.  
  
  

  

  

  

  

-  

  

  

  

   

Adatkezelő(k) neve, székhelye, telefonszáma, weboldala (ahol az adatvédelmi tájékoztatók elérhetők) és e-mail címe:  

 WALLIS AUTÓMEGOSZTÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-323961, adószám: 26320731-2- 

41, székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20. 2. em., telefonszáma: +36 1 345 1711 weboldala: https://www.share-now.com/hu/hu/)  

Az adatkezelő saját adatvédelmi tájékoztatóval rendelkezik.  

  

Az adatok megismerésére a Szervezőnek a Játék lebonyolításáért felelős munkavállalói jogosultak.    

  

  



Adatfeldolgozó(k), valamint egyéb adatkezelő címzett(ek) neve, székhelye, telefonszáma, weboldala (ahol az adatvédelmi tájékoztatók elérhetők) és e- mail 

címe:  

 WALLIS AUTÓMEGOSZTÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-323961, adószám: 26320731-2- 

41, székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20. 2. em., telefonszáma: +36 1 345 1711 weboldala: https://www.share-now.com/hu/hu/)  

Az Adatfeldolgozó elérhetősége:  

Email cím: kozpont@share-now.hu  

Az Adatkezelők nem kezelnek különleges személyes adatokat, ez esetleg akkor lehetséges, ha az érintett a kérdések-válaszok funkció használatakor vagy 

visszajelzés adásakor magáról különleges személyes adatot ad meg.  

  

Adattovábbítás megvalósulása harmadik országba: nem valósul meg  

  

Automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan 

érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel rendelkezik: a Szervező 

WALLIS AUTÓMEGOSZTÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem valósít 

meg profilalkotást.   

  

Adatbiztonsági intézkedések:  

  

Az Adatkezelő az Ön személyes adatai titkosságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának garantálása érdekében az adatait jelszóval védett és/vagy 

titkosított adatbázisban tárolja az IT biztonsági szabványoknak és standardoknak megfelelően. Az Adatkezelő az adatokat a kockázattal arányos védelem 

keretében, illetve a személyes és üzleti adatok klasszifikációjához mérten hálózati, infrastrukturális és alkalmazás szintű védelemmel (tűzfalakkal, antivírus 

programokkal, tárolást és kommunikációt titkosító mechanizmusokkal, melyek esetében az aszimmetrikus kódolás eredményeképpen a dekódoló kulcs 

ismerete nélkül a titkosított adatfolyam nem fejthető vissza, tartalomszűréssel és egyéb technikai- valamint folyamat-megoldásokkal) biztosítja. Az 

adatvédelmi incidenseket, folyamatosan monitorozza és kezeli.  

  

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai:  

  

Az Ön adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit, és azok korlátozásait részletesen a GDPR tartalmazza (különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 

20., 21., 22., 77., 78., 79. és 82. cikkei). Ön az adatairól bármikor tájékoztatást kérhet, bármikor kérelmezheti adatainak helyesbítését, törlését vagy 

kezelésük korlátozását, egyébiránt a jogos érdeken alapuló adatkezelés és a direkt marketing üzenetek küldése ellen tiltakozhat, és Önnek joga van 

adathordozhatósághoz. Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb rendelkezéseket  

Tájékoztatáshoz való jog: Amennyiben Adatkezelő Önre vonatkozó személyes adatot kezel, Adatkezelő köteles Önnek tájékoztatást nyújtani – az Ön 

erre irányuló kérelme nélkül is  

  



– az adatkezelés legfontosabb jellemzőiről, így az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatkezelő és képviselője személyéről és 

elérhetőségéről, a személyes adatok címzettjeiről (harmadik országba történő adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölésével), 

jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az Adatkezelő és/vagy harmadik fél jogos érdekéről, illetve az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és 

jogorvoslati lehetőségeiről (ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogát), amennyiben Ön még nem rendelkezik ezekkel az 

információkkal. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás esetén tájékoztatni kell az érintettet az alkalmazott logikáról is, továbbá arra vonatkozóan is 

érthető információt kell szolgáltatni, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír. 

Adatkezelő ezt a tájékoztatást a jelen tájékoztatónak az Ön rendelkezésre bocsátásával adja meg  

  

Hozzáférési jog:  

  

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől 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 adatkezeléssel kapcsolatos egyes információkhoz hozzáférést kapjon, 

ideértve az adatkezelés céljait, az érintett személyes adatok kategóriáit, a személyes adatok címzettjeit, az adatkezelés (tervezett) időtartamát, az érintett 

jogait és jogorvoslati lehetőségeit (ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogát), továbbá az adatok érintettől való gyűjtése esetén 

ezek forrására vonatkozó információkat. Az Ön kérése esetén Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére 

bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. A másolat 

igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságát. A másolat kiadásának lehetőségéről, annak módjáról, esetleges 

költségeiről és egyéb részleteiről az Adatkezelő az Ön kérésére tájékoztatást ad.  

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás esetén az érintett hozzáféréssel rendelkezik az alábbi információkhoz: az alkalmazott logika, továbbá, hogy az 

ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.   

  

                     Helyesbítéshez való jog:  

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. 

Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján 

történő – kiegészítését.  

                     Törléshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, 

Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben bizonyos feltételek 

fennállnak. Többek között az  

Adatkezelő köteles törölni az Ön kérelmére személyes adatait, amennyiben a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat 

gyűjtötték vagy más módon kezelték; amennyiben Ön az adatkezelés alapját képező hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

vagy a személyes adatokat jogellenesen kezelték; avagy Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a 

személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; a személyes adatok 

gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.  

  



Ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, a hozzájárulás visszavonásának következménye: Mivel a hozzájárulást az adott funkció kiválasztásával és 

az alkalmazás használatával adja meg, a hozzájárulás visszavonása azt jelenti, hogy Ön nem használja az alkalmazást.  

  

Tájékoztatjuk, hogy az Ön hozzájárulásának visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.  

  

Az adatkezelés korlátozásához való jog:  

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:  

  

a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő 

ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;  

b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;  

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy  

d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő 

jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.  

  

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön 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.  

  

Az adatkezelés korlátozásának feloldása esetén az Adatkezelő Önt előzetesen tájékoztatja.  

  

Adathordozhatósághoz való jog 

  

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által Adatkezelő 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 az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, 

ha:  

  



a) az adatkezelés az Ön által adott hozzájáruláson vagy szerződés teljesítésén alapul (melyben Ön az egyik fél); és b) 

az adatkezelés automatizált módon történik.  

  

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők 

közötti közvetlen továbbítását.  

  

Az adathordozhatósághoz való jog nem sértheti a törléshez való jogra irányadó rendelkezéseket, továbbá nem érintheti hátrányosan mások jogait és 

szabadságait.  

  

Tiltakozáshoz való jog:  

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő jogos érdekéből eredő kezelése 

ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan 

kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.  

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes 

adatok e célból történő kezelése ellen. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes 

adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. Önnek lehetősége van arra, hogy a Chatbotot a Facebook Messenger felületen letiltsa.  

A jogok gyakorlásának keretei: Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül 

tájékoztatja Önt az előbbiekben felsorolt jogaival kapcsolatos 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 az Adatkezelő a késedelem 

okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme 

nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, 

valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál (Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóságnál; „NAIH”), és élhet bírósági jogorvoslati jogával. A NAIH elérhetőségei, 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., 

Tel: +36 1 391 1400, Fax: +36-1-391-1410, Email: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: http://naih.hu/  

  

Ön jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye 

vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az Adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, 

korlátozására illetve törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az Ön tiltakozási jogának figyelembevételére 

kötelezheti. A bíróság elrendelheti ítéletének nyilvánosságra hozatalát oly módon, hogy az Adatkezelő vagy bármelyik más adatkezelő és az általa 

elkövetett jogsértés beazonosítható legyen.  

http://naih.hu/
http://naih.hu/


  

Ön kérheti a jogellenes adatkezeléssel (ideértve az adatbiztonsági intézkedések elmulasztását is) összefüggésben felmerült kárának megtérítését a 

károkozásért felelős adatkezelőtől. Ha az adatkezelő az Ön adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az 

Ön személyiségi jogát megsérti, Ön az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az 

érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.  

  

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából 

származott.  
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