
HELL RACER CHALLENGE feltétele és szabályzata
KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR
VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ!

1. A Játék szervezője
A nyereményjáték (a továbbiakban: ”Játék”) szervezője és lebonyolítója:
AVALON PARK Kft. (1062 Budapest, Andrássy út 126., Adószám: 23966066-2-42,
Cg.szám: 01-09-986876) (a továbbiakban: ”Szervező vagy Lebonyolító”).
Jelen szabályzat a Szervező által kezelt, karbantartott HELL Kart & Event Center |
Facebook oldalán futó Játékra vonatkozik az alábbi feltételekkel.

2. Részvételi feltételek
2.1 A nyereményjátékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakóhellyel
rendelkező, a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító
igazolvánnyal, továbbá saját Facebook profillal (”Facebook profil”) rendelkező, internet-
felhasználó 18. életévét betöltött, valamint a 2.2 pontban meghatározott személyek
körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (”Játékos”), aki a Játék 3.
pontban írt időtartama alatt (a) a HELL KART & EVENT CENTER facebook oldalán
megosztott játékposzt alatti kommentben a 4. pontban megjelölt feladatot végrehajtja és
(b) elfogadja a jelen játékszabályzatban (”Játékszabályzat”), valamint a Facebook által
előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul az HELL KART &
EVENT CENTER Facebook üzenőfalán lévő posztjában, a Szervező rendelkezésére
bocsátott – a Facebook regisztráció során megadott – személyes adatainak (teljes név,
Facebook ID) Játékkal összefüggő - az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679
rendelete, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelő - a 8. pontban írtak szerinti
kezeléséhez (a továbbiakban együtt: ”Pályázat”).
A nevezés kizárólag az HELL KART & EVENT CENTER facebook oldalán lehetséges.
2.2. A Játékból ki vannak zárva a Szervező dolgozói és ezen Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1.
pontja szerinti közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb
közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.
2.3. A Játékosok az HELL KART & EVENT CENTER Facebook üzenőfali bejegyzésben
(poszt) alatt beküldött Pályázattal rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek
azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül
eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólagosan adatok megváltozása,
Facebook profil törlése stb.) 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. A Szervező a nem valós adatokat megadó Játékosokat automatikusan kizárja a
Játékból.
2.6. A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a
Játékosok által regisztrált saját Facebook profilon keresztül küldenek be a Játékba.
Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vesz igénybe, a
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Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók, Facebook profil használat jogosultságából fakadó
vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.
2.7. 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 (kifejezetten, 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.
2.8. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező
megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve a Játékos bármely okból nem felel meg a
Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja egy
Moderációs Bizottság bevonásával.
2.9. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a
Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt
csapatban, vagy tömegesen generált e-mail címekkel 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, akik a nyeremények megszerzése érdekében
összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik,
és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi
játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek
részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési
esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító
Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben
a Szervezőnek okoztak.
2.10. Amennyiben a Játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel
kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes
képviselőjével együtt jogosult.
2.11. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes
képviselője járhat el.
2.12. A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen
megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.
2.13. Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely
rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban
nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
2.14. 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.
3. A Játék időtartama: 2023. március 1. – 2023. december 31.
Eredményhirdetés: Adott hónapban közzétett nyereményjáték posztjában meghatározott
időpontban.

4. A Játék menete



4.1 A nyereményjátékban résztvevő játékosoknak minden hónapban
(március-december) lehetőségük lesz megtippelni, ki rejtőzik a HELL RACER pilóta
bukósisakja alatt. Ehhez a HELL Kart & Event Center Facebook oldalán segítségül a
Szervező megoszt néhány személyes információt a pilóta könnyebb beazonosításhoz. A
résztvevők a nyereményjáték posztja alatt kommentben írhatják meg tippjeiket, a
Szervezők pedig a helyesen válaszolók közül sorsolnak ki - minden hónapban - egy (1)
darab nyertest.
4.2. 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.
4.3. Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt kizárólag egy Pályázatot jogosult
beküldeni.
4.4. Minden, a Játékba beküldött Pályázat utólagos szűrésen esik át. Az utószűrést az
ún. Moderáló Bizottság (továbbiakban: “Moderáló Bizottság”) hivatott elvégezni, melynek
tagjai a Szervező és a Lebonyolító képviselőiből állnak. A Moderáló Bizottság a feltöltést
követően szűri és törli a 4.5. pontban megjelölt tartalmakat.
4.5. A feltöltött fénykép:
·nem sértheti más szerzői vagy egyéb jogait,
·nem tartalmazhat az AVALON PARK márkára és a termékekre vonatkozó sértő
kijelentéseket,
·nem tartalmazhat az AVALON PARK versenytársaira vonatkozó logókat, képeket,
üzeneteket,
· káromkodást nem tartalmazhat,
·nem lehet megbotránkoztató tartalmú,
· nem lehet faji, nemzetiségi, vallási, világnézeti, nemi vagy politikai ellentéteket szító,
illetve súlyos vagy széleskörű ellenállást kiváltó tartalmú,
· nem lehet obszcén, agresszív, fenyegető stílusú,
· nem lehet pornográf vagy szexuális tartalmú;
· nem tartalmazhat erőszakos és egyéb, a gyermekek fejlődését hátrányosan
befolyásoló jeleneteket, kijelentéseket,
· nem lehet a Játékosra nézve sértő jellegű,
· nem lehet harmadik személyekre nézve sértő jellegű,
·nem bátoríthat egészségre ártalmas anyagok használatára,
·nem tartalmazhat burkolt vagy nyílt reklámot,
·nem lehet a promóció témájával vagy címével összefüggésben álló, nem valósíthat
meg plagizálást,
·nem tartalmazhat bűncselekményre vagy szabálysértésre, illetve más
jogszabálysértésre való felbujtást,
·nem tartalmazhat jogosulatlan vagy tisztességtelen piaci magatartás és
versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy
üzleti titkokat, szabadalmakat és védjegyeket, adatvédelmi törvénybe ütköző közléseket,
·nem sértheti a természeti, történelmi tudományos, kulturális értékek, megbecsülését,
illetve nem ütközhet egyéb jogszabály rendelkezéseibe, nem sértheti az általánosan
elfogadott erkölcsi normákat, valamint a jóízlést,
· más honlapra nem irányíthat,



· harmadik személyek személyes adatait nem jelenítheti meg, illetve érdekeit nem
sértheti.
4.6. Amennyiben a feltöltött tartalom a Moderáló Bizottság szubjektív, saját mérlegelési
jogkörében meghozott döntése szerint a fent felsorolt feltételek bármelyikébe ütközik, a
Moderáló Bizottság nem hagyja azt jóvá, és a szóban forgó anyag törlésre kerül a
Facebook-oldalról. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy az ilyen tartalmat feltöltő
Játékos teljes egészében kizárásra kerüljön a Játékból. A Játékosnak nem áll jogában
sem a Moderáló Bizottság döntése ellen fellebbezni, sem bármely, a törléssel
kapcsolatos kártérítési igénnyel előállni akár a Szervezővel, akár a Lebonyolítóval
szemben.
4.7. A Játékos által feltöltött Pályázatért, annak a fentiek szerinti felhasználásáért,
valamint a komment Facebook által közzétett követelményeknek való megfeleléséért
teljes mértékben a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy
anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. A felelősség a jogosulatlan
felhasználásért és a jogszabályok esetleges megsértéséért teljes mértékben a Játékost
terheli.
4.8. A Játékos azzal, hogy elfogadja a szabályzatot, és részt vesz a játékban hozzájárul
ahhoz, hogy a Szervező az általa feltöltött fotókat korlátozás nélkül felhasználhatja az
HELL KART & EVENT CENTER Facebook oldalán.
4.9. A Játékos a játékban történő részvétellel kifejezetten kijelenti és szavatol azért,
hogy az általa feltöltött fotók, mint szerzői művek tekintetében korlátozás nélkül és
önállóan jogosult a jelen játékszabályzatban meghatározott jognyilatkozatokat megtenni
és a jelen játékszabályzatban meghatározott felhasználási jogokat a Szervező részére
biztosítani.
4.10. A Játékos a Játékban történő részvétellel kötelezettséget vállal arra, hogy
amennyiben a Szervezővel, vagy a fényképfelvételek felhasználására a Szervező által
feljogosított személlyel szemben harmadik személy jogai, így különösen szerzői jogai
megsértése miatt kártérítési vagy bármilyen egyéb igénnyel lép fel, Játékos köteles a
Szervezőt, illetve a fényképfelvételek felhasználására a Szervező által feljogosított
személyt ezen igények alól haladéktalanul és teljes körűen mentesíteni, a kártérítésként
vagy egyébként fizetett összeget a részükre haladéktalanul megtéríteni.
4.11. A játékos a Játékban történő részvétellel továbbá kifejezetten akként nyilatkozik és
szavatol azért, hogy amennyiben a Játékszabályzatban írtak ellenére olyan Fényképet
töltene fel, amelyen más személy szerepel, úgy az általa a Játék keretében feltöltött
fotókon szereplő személy a képmásának ezen felhasználásához előzetesen hozzájárult.
4.12. Amennyiben bárki engedély nélküli képmás felhasználás kapcsán kártérítési vagy
bármilyen egyéb igényt támaszt a Szervezővel, vagy a Lebonyolítóval szemben, a
résztvevő köteles Szervezőt, a Lebonyolítót, illetve a fényképfelvételek felhasználására
a Szervező által feljogosított személyt ezen igények alól haladéktalanul és teljeskörűen
mentesíteni, a kártérítésként vagy egyébként fizetett összeget a részükre haladéktalanul
megtéríteni.
4.13. A feltöltött fotó utólag nem szerkeszthető, módosítható. Egy adott Játékos csak
egy nyereményre jogosult.
4.14. A Szervező (AVALON PARK Kft. székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 126.) a
Játékosok közül adott hónapban a HELL KART & EVENT CENTER Facebook oldalára
feltöltött nyereményjáték posztban megjelölt időpontban 1 db nyertest hirdet ki.



4.15. A nyeremény odaítélése a Szervező döntésén alapul, amelyért a Szervező nem
vállal felelősséget. A Szervező döntése ellen bármilyen jogorvoslat lehetősége kizárt.
5. Nyertesek
5.1. A Szervező adott hónap HELL RACER pilótájának a kilétét helyesen megtippelők
közül választ ki 1 db nyertest a SocialWinner alkalmazással -
https://socialwinner.besocial.hu - akit a Szervező nyereménnyel jutalmaz.
5.3. Nyeremény: A nyertest egy HELL Kart ajándékcsomaggal jutalmazzuk.
A Nyeremény készpénzre nem beváltható, és át nem ruházható más személy részére.
A Nyeremény módosításának a jogát a Szervező fenntartja magának.
5.4. A Játékos nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
·nem magyarországi tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik;
· bármely okból nem lehet felvenni vele a kapcsolatot;
· ha az 6.1. pontban írt értesítésre az ott megjelölt határidőn belül nem válaszol;
·egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a
Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
·egyértelműen bizonyítható, hogy az alkalmazás menetét/vagy működését bármilyen
módon szándékosan befolyásolni próbálja;
·regisztrációkor a postacímre vonatkozó mezőket pontatlanul vagy egyáltalán nem tölti
ki, ezáltal meghiúsítja a nyeremény kiküldésének lehetőségét;
·jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti;
· ha a 7. pont szerinti adóbevalláshoz szükséges személyes adatait nem adja meg a
Szervezőnek.
5.5. Amennyiben a Nyertes nem jogosult a nyereményre, a bizottság Pótnyertest jelöl
meg, akire ugyanazok a szabályok érvényesek.
6. Nyertesek értesítése, Nyeremény átadása
6.1 A Szervező a Játék eredményét a HELL KART & EVENT CENTER Facebook
oldalán lévő nyereményjáték poszt alatti hozzászólásban teszi közzé. A nyilvánosságra
hozatal során a nyertes neve jelenik meg, amelynek közzétételéhez valamennyi Játékos
a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul. A nyertesekkel Facebook
üzenetben (”Értesítés”) vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a nyeremény
átvételének részleteit. A nyertes köteles az Értesítést haladéktalanul, legkésőbb 5
naptári napon belül visszaigazolni az HELL KART & EVENT CENTER Facebook oldal
üzemeltetőjének küldött Facebook privát üzenetben. Amennyiben a nyertes az
Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a
Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Pótnyertes lép a helyére. Amennyiben
a nyertes nem a levélben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet
vagy többet (például adóazonosító jel) nem hajlandó a Szervező rendelkezésére
bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat a nyereményére.
6.2. A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt készítő
részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni, vagy átadni, mert a Pályázatán,
illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak,
hiányosak vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen
szabályzatban leírt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából
eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
6.3. A Nyereményt a Szervező postai úton juttatja el a Nyertes részére, az
eredményhirdetéstől számítva 5 munkanapon belül. A Nyertes köteles együttműködni a
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nyeremény átvétele érdekében. A nyertes személyének azonosításához és
ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest vagy annak törvényes képviselőjét
személyazonosságának igazolására. Amennyiben az előzőekben leírtaknak nem tesz
eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető
át, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.
7. Adózás, költségek
A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, de
az adminisztrációhoz és bevalláshoz szükséges személyes adatokat Szervező bekéri a
Nyertestől. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk
kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.
8. Adatvédelem, Személyhez fűződő jogok
8.1. A jelen Adatvédelmi Szabályzat irányadó az AVALON PARK Kft. (1062 Budapest,
Andrássy út 126.) által szervezett Nyereményjáték keretében gyűjtött személyes adatok
kezelésére.
A Nyereményjátékkal összefüggésben a megadott adatok kezeléséért és
feldolgozásáért az AVALON PARK Kft. (1062 Budapest, Andrássy út 126.) felel, mint
adatkezelő és mint adatfeldolgozó.
Adatkezelési nyilvántartási szám: Avalo636838416654131338
8.2. A kezelt személyes adatok köre
A Nyereményjáték lebonyolítása során:
• vezeték- és keresztnév,
• email cím,
• postai cím (irányítószám, település, utca, házszám),
A Játékosoknak a fenti személyes adataikat nyertességük esetén kell megadniuk.
8.3. Az Adatkezelő és az adatfeldolgozók a megadott személyes adatokat a
Nyereményjátékkal összefüggésben, a Nyereményjáték lebonyolítási időtartama alatt a
Játákosok regisztrációjának nyilvántartása, a sorsolások lebonyolítása, valamint a
nyeremények átadása céljából kezelik, illetve dolgozzák fel. Az Adatkezelő a
Nyereményjátékkal összefüggésben kezelt személyes adatokat a Nyereményjáték
lezárását, illetve, ha a nyeremények átadására a Nyereményjáték lezárását követően
kerül sor, úgy a nyeremények átadását követően törli.
A Nyertes adatait a Szervező, illetve a Lebonyolító a nyereményjátékkal összefüggő
adózási és számviteli kötelezettségeinek teljesítése érdekében is kezeli. A megadott
személyes adatok semmilyen más célra nem használhatók fel. A Nyertes személyes
adatai a jogszabály által előírt iratmegőrzési kötelezettség fennállásáig (az
adómegállapításhoz való jog elévüléséig) kerülnek megőrzésre.
8.4. A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban
részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy:
8.4.1. Szervező, mint adatkezelő, és adatfeldolgozó a rendelkezésre bocsátott
személyes adataikat kizárólag a Játékkal összefüggésben, annak időtartama alatt a
jelen 8. pontban írtak szerint kezelje;
8.4.2 a nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték
nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;
8.4.3 a Játékos írásos véleményét a nyereményként kiküldött termékekről a Szervező a
Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában, illetve hirdetéseiben minden



további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben
felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett; és
8.4.4 részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat
minden rendelkezését.
8.5. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi
rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a
Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, illetve kérhetik
a személyes adataikhoz történő hozzáférést, azokról másolatot kérhetnek. A Játékos
adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül,
ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy
annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni. Ezen kívül a Játékost
megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása
alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz
fordulhat. A megadott személyes adatok kezelője: AVALON PARK Kft.
8.6. A Játékos kérheti a pontatlanul kezelt személyes adatai helyesbítését. A megadott
személyes adatai törlését bármely Játékos kérheti, azzal, hogy a jogszabályi előíráson
alapuló, kötelező adatkezelés esetén a Szervező, illetve Lebonyolító a törlésre irányuló
kérésnek nem tud eleget tenni. A Játékos kérheti az adatkezelés korlátozását, továbbá
azt, hogy az Adatkezelő az általa rendelkezésre bocsátott személyes adatokat széles
körben használt, géppel olvasható formátumban részére továbbítsa.
8.7. A személyes adatokkal kapcsolatos kérelmeket a Szervező Facebook
elérhetőségén privát üzenetben fogadja. A személyes adatok jogellenes kezelésének
észlelése esetén kérjük, értesítsék a Szervezőt a Facebook elérhetőségén privát
üzenetben.
8.8. Az adatok feldolgozását az AVALON PARK Kft. mint adatfeldolgozó végzi.
8.9. Adatbiztonság
Az 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. Az Adatkezelő
gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne
hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa,
törölhesse. Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az
adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást
az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói, illetve az
Adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja.
8.10. Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Játék időtartama alatt kéri,
úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból
kizárásra kerül. Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező
tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról.
Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu ) vagy az illetékes bírósághoz
fordulhat.
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A Szervező közvetlenül történő értesítésétől függetlenül, amennyiben a Játékos
adatainak jogellenes kezelését észleli, bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál (H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.,
ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy bírósághoz fordulhat.
9. Vegyes rendelkezések
9.1. A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos
adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott
vagycselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú
személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött
értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen
kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik
személy által elszenvedett károk tekintetében.
9.2. A Szervező a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a
nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve
forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét
nem veszi át, vagy a nyeremény átadás helyszínére az egyeztetett időpontban nem
megy el, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.
9.3. A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com weboldalt, illetve
az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben 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 semminemű felelősséget nem vállal.
9.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos
részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek,
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.
9.5. Szervező kizárja a felelősségét a weboldal/Rajongói csoport 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.
9.6. A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen
tekintetben nem kapcsolódik a Facebook-hoz.
This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with
Facebook.
9.7. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik.
9.8. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa,
ideértve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék
egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

AVALON PARK Kft.

Szervező
2023. február 28.
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