
„Fuss! Fotózz! Nyerj!” című nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata 

1. A Nyereményjáték szervezője 

Az Austrotherm Hőszigetelőanyag Gyártó Kft. 9028 Győr, Fehérvári u. 75.; Cégjegyzékszám: 08-09- 

001692; Adószám: 10489828-2-08; a továbbiakban: „Szervező”) szerencsejátéknak nem minősülő 

nyereményjátékot hirdet saját Facebook oldalán „Fuss! Fotózz! Nyerj!” címmel (továbbiakban: 

„Nyereményjáték”). 

A Nyereményjátékban 1 db 30 000 Ft értékű Decathlon vásárlási utalvány (továbbiakban: 

„Nyeremények”) kerül kisorsolásra. 

2. A részvétel feltételei 

A Nyereményjátékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar 

hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött 

cselekvőképes természetes személy (továbbiakban: „Játékos”) vehet részt a Nyereményjáték 

időtartama alatt. 

A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező munkavállalói és ezen személyek Ptk. 8:1 § (1) 

közeli hozzátartozói. 

Egy Játékos csak egy kép beküldésére jogosult a Játék teljes időtartama alatt. 

A Nyereményjáték Szervezője esetleges hibás adatok megadásáért felelősséget nem vállal. A 

Nyereményjátékból automatikusan kizárásra kerülnek a durva, obszcén, másokat sértő képet 

 beküldők és/ vagy kommentet írók. (Ennek elbírálási jogát a Szervező fenntartja magának.) Szintén  

kizárásra kerülnek azon személyek, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Nyereményjátékban  

abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. 

3. A Nyereményjáték leírása 

A Szervező a Nyereményjátékot hivatalos Instagram oldalán 

(https://www.instagram.com/austrothermkft/ ) keresztül hirdeti meg. 

A Szervező a Nyereményjátékot mindazon Játékosok között hirdeti meg, akik feltöltöttek egy képet  

az Instagram profiljukra a futóversenyről. A fotón látszódnia kell Félmaratonos futómeznek és/vagy 

 befutóéremnek.  

A nyeremény azok között kerülnek kisorsolásra, akik feltöltöttek egy képet saját instagram oldalukra 

 és ellátták #tihany22-el. A játékban résztvevő profiloknak publikusnak kell lennie. Privát fiók esetén a 

 Szervező nem látja a feltöltött képeket. 

A többszöri posztolás nem növeli az esélyt a nyeremény megnyerésére, a nyertesek kiválasztása 

 szubjektív szempontok alapján az Austrotherm munkatársak szavazásával történik. 

4. Nyeremény 



A Szervező az alábbi nyereményeket sorsolja ki: 

· 1 db 30 000 Ft értékű Decathlon vásárlási utalvány 

5. A Játék időtartama 

A Nyereményjáték kezdő időpontja: 2022. október 1. 

A Nyereményjáték zárása: 2022. október 2. 

6. Díjazott kiválasztása 

Díjazott kihirdetése: 

2022. Október 5. 10:00 

A Díjazottat a Szervező Instagram sztoriban nevezi meg. 

7. A nyertes értesítése 

A nyertest a Szervező 2022. október 5-én, hirdeti ki Instagram sztoriban. A Szervező Instagram privát 

 üzenetben fogja a Nyertest megkeresni. A lebonyolító 1 pótnyertest is sorsol arra az esetre, ha a 

 Nyertes nem reagál a Lebonyolító megkeresésére, a Lebonyolító által kért adatszolgáltatásnak nem 

 vagy hiányosan tesz eleget és azt a Lebonyolító felhívására sem pótolja vagy visszautasítja a 

 Nyereményt. 

A Szervező a Nyereményt futárral juttatja el a nyertes részére. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a 

bármely okból át nem vett Nyereményt a sorrendben következő pótnyertesnek adja át. 

8. Személyes adatok kezelése 

8.1. A Szervező jelen részvételi- és játékszabályzatnak, valamint az adatvédelemre vonatkozó 

jogszabályoknak megfelelően kezeli a Játékosok személyes adatait. 

8.2. Az Austrotherm Hőszigetelőanyag Gyártó Kft. 9028 Győr, Fehérvári u. 75.; Cégjegyzékszám: 08- 

09-001692; Adószám: 10489828-2-08; továbbiakban: „Adatkezelő”) a Játékos 8.3. pontban 

meghatározott személyes adatait a jelen 8.4. pontban meghatározott célból a Játékos önkéntesen 

adott, előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása alapján kezeli. A 

Nyereményjátékban történő részvétellel a Játékos kifejezetten hozzájárul a 8.3. pontban 

meghatározott személyes adatainak kezeléséhez. A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel 

kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy abban az esetben, ha Nyertes lesz, akkor az Adatkezelő 

nevét nyilvánosságra hozza a Szervező hivatalos Instagram oldalán. A Játékos kifejezetten elfogadja 
és 

tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak a Nyereményjátékkal 

összefüggésben történő nyilvános közzétételéért. A Nyereményjátékban való részvétel és az 

adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben Nyertessé válása 

esetén nem adja meg a Nyeremény átadásához szükséges adatokat, az a Nyereményjátékból való 



kizáráshoz vezet, azaz elveszti a jogosultságát a Nyereményre. 

8.3. A kezelt személyes adatok köre 

Az Adatkezelő a 8.4. pontban meghatározott célból kizárólag a Játékos azon személyes adatait kezeli, 

melyeket a játékban történő részvétel során önkéntesen adott meg az Adatkezelőnek (név, levelezési 

cím, telefonszám, email cím; továbbiakban: „Személyes Adat”). 

8.4. Az adatkezelés célja 

Az Adatkezelő jogosult a Játékos Személyes Adatait a Nyereményjátékban való részvétel, illetve a 

Nyeremény átadásának lebonyolítása céljából kezelni. 

8.5. Adatkezelő, adatfeldolgozó 

Az Adatkezelő jogosult a Játékos Személyes Adatait a Nyereményjátékhoz kapcsolódó adatbázis 

kezelésének céljából felhasználni. 

8.6. Adatkezelés időtartama 

Az Adatkezelő jogosult a Játékos Személyes Adatait a 8.4. pontban meghatározott célból a 

Nyereményjáték céljának megvalósulásáig kezelni. 

8.7. Adatbiztonság 

Az Adatkezelő biztosítja a Játékos Személyes Adatainak biztonságát, továbbá végrehajtja azokat a 

technikai és szervezési intézkedéseket, melyek a Személyes Adatainak megfelelő szintű védelmét 

garantálják. 

Az Adatkezelő biztosítja továbbá, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi 

rendelkezések megtartásával történik. 

9. Jogorvoslat 

A Szervező és az Adatkezelő ezúton tájékoztatja a Játékosokat, hogy az információs önrendelkezési 

jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) értelmében az Infotv-ben 

meghatározott feltételek szerint a Játékos: (i) jogosult az Adatkezelőtől az adatainak kezeléséről 

tájékoztatást kérni (ii) kérheti az Adatkezelőtől az adatainak a helyesbítését, törlését, jogainak 

megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, 

Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) vagy bírósághoz fordulhat. 

Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Nyereményjáték időtartama alatt kéri, úgy 

tudomásul veszi, hogy a Nyereményjátékban való minden jogosultságát elveszti, és abból kizárásra 

kerül. 

Az Adatkezelő nyilvántartási száma a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által 

vezetett nyilvántartásban: NAIH-112312/2017 

10. A részvételi- és játékszabályzat Játékos általi elfogadása 



Játékos a Nyereményjátékban való részvételével tudomásul veszi és elfogadja jelen részvételi- és 

játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt. 

11. Egyéb rendelkezések 

A Szervező kizárja a felelősségét minden, a weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. 

SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a 

Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak Nyereményeiket, a Nyertes státuszukat stb. illetően, úgy 

ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal. 

Ha a Játékos a válasz beküldése közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely 

okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező 

semmilyen felelősséget nem vállal. 

Szervező 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. 

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjáték feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve 

annak megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Nyereményjáték egyéb 

közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. 

Ha a Nyereményjátékkal kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel, a 

marketing@austrotherm.hu e-mail címen, valamint a Szervező Instagram oldalán, üzenetben kérhető 

tájékoztatás. 

A Nyereményjátékot az Instagram nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba 
vele. 

A Játékos által megadott információk csak a játékadminisztráció céljára lesznek felhasználva. Az 

Instagram nem vesz részt a Nyereményjáték szervezésében, ezért az abban való részvétellel 

kapcsolatban teljes körűen és hiánytalanul mentesül a Nyereményjátékból eredő kötelezettségek 

alól. 

Győr, 2022. október. 1. 


