JÁTÉKSZABÁLYZAT ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ – Cofidis Magyarország
„Tekerj, hogy segíthess!” rendezvény nyereményjátékához
A játék időtartama: 2017.09.24.
A játék helyszíne: Hajdúhadházi Káposztás Napok területe
A pályázat kiírója: Cofidis Magyarországi Fióktelepe (továbbiakban „Kiíró”).
A Nyereményjátékban való részvétel feltétele: a játékos a Budapest Bike Maffia és a Cofidis közös adománygyűjtő
kerékpárversenyének helyszínén felállított sátorban helyszíni regisztrációt követően (név és email cím megadásával)
görgőkre szerelt biciklin letekeri az 1 km-es versenytávot minimum egy alkalommal.
Nyeremények:
 2 db Team Cofidis mez – mindkét nap az adott napon az 1km-es távot leggyorsabban letekerő női, illetve férfi
versenyzők részére 1-1 db
A nyeremények másra át nem ruházhatóak, készpénzre át nem válthatóak. A nyeremények utáni SZJA fizetési
kötelezettséget a Kiíró viseli, azonban egyéb esetlegesen felmerülő költségek a Játékost terhelik.
A nyerteseket a Kiíró a helyszíni regisztráció során az általuk megadott email címen értesíti az eseményt követő 5
munkanapon belül. A nyereményeket a Kiíró postán kézbesíti a nyertesek részére, így a nyertesektől a Kiíró
válaszemailben várja a postázási címeket.
Amennyiben a nyerteseket a Kiíró törekvése ellenére nem sikerül értesíteni, vagy a nyeremény részére a Kiírónak fel
nem róható okból, a Kiíró által megtett minden ésszerű lépés ellenére nem kézbesíthető az eseményt követő 90 napon
belül, úgy a nyeremény nem kerül kiosztásra.
Egyéb rendelkezések: A játékban kizárólag 18 éven felüli, állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező, természetes
személyek vehetnek részt. A Játékban mindenki saját felelősségére vesz részt.
A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Kiíró vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen
személyeknek Ptk. 8:1§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói; a Kiíró megbízásából a
nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői,
munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek Ptk. 8:1§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli
hozzátartozói.
Kiíró a Játékosok által megadott személyes adatok valóságtartalmáért nem felel, és azokat a Játékossal való
kapcsolatfelvétel útján nyertességétől függetlenül is jogosult ellenőrizni. A Játékos pályázatának
hiányosságáért/hibájáért, a nyeremény elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés során keletkezett
károkért a Kiíró nem vállal felelősséget.
A Kiíró fenntartja a Játék szabályai és mechanizmusa, nyereményei megváltoztatásának jogát. A Kiíró kizárja
felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért. Kiíró
jogosult kizárni a Játékból azt a Játékost, aki a Játékban tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek
és előírások megkerülésével próbál részt venni.
A részletes szabályzat a Játék ideje alatt a www.cofidis.hu/kerekpar oldalon érhető el. Kiíró a jelen részvételi és
adatkezelési szabályzat változtatásának jogát fenntartja. Jelen nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában
nem támogatja, nem hagyta jóvá illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható. Kiíró Facebookot a
nyereményjátékkal összefüggésben teljes körűen mentesíti. Kiírót a posta esetleges késedelméért, a csomagok
kézbesítésének sikertelenségéért semmilyen felelősség nem terheli.
Budapest, 2017.09.22.
Cofidis Magyarországi Fióktelepe
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Adatkezelési tájékoztató
A játék során az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés jogalapja a Játékos hozzájárulása. Az adatkezelés célja a
Játékosok azonosítása és nyilvántartása, a Játékosokról esetlegesen fényképfelvétel készítése és annak felhasználása
(a Kiíró médiafelületein), a nyertesek listájának közzététele, kommunikációja, valamint a nyertesek értesítése. A kezelt
adatok köre a Játékosok neve, e-mail címe és a Játékosokról készült fényképfelvétel.
A játékos a Hozzájáruló nyilatkozat aláírásával elfogadja, hogy a játék során történő adatkezelés céljait megértette,
ezzel egyidejűleg kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az adatkezelés céljához szükséges mértékben a megadott
adatait a Kiíró, mint adatkezelő nyilvántartsa, kezelje és feldolgozza, illetve a lentebb megjelölt adatfeldolgozóval
feldolgoztassa, fényképfelvétel esetén médiafelületein közzétegye illetve azt számítógépen továbbítsa. Az adatkezelés
és adatfeldolgozás során a Kiíró a kor technikai követelményeinek megfelelő fizikai és informatikai biztonsági
eszközökkel gondoskodik az adatok biztonságáról. A Kiíró a játékosok személyes adatait a játék lezárultát követően 90
napon belül törli.
A Játékos az így kezelt és felhasznált adatairól jogosult minden felvilágosítást megkapni és írásban bármikor kérheti
azok helyesbítését és/vagy törlését, továbbá – célszerűen egyéb eljárás kezdeményezését megelőzően – panaszt tehet
az adatkezelést illetően a Cofidis Magyarországi Fióktelepe 1133 Budapest, Váci út 96-98. postacímére írt levelével,
vagy a cofidishu@cofidis.hu e-mail-címre írt elektronikus levelével,
A Játékosnak lehetősége van továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet Fasor 22/c,; tel.: +36 (1) 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlapcím: http://www.naih.hu)
eljárását kezdeményezni, illetőleg – a Pályázó döntése szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti
törvényszékhez fordulni bírósági jogérvényesítés céljából.
A Cofidis Magyarországi Fióktelepe, mint adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit teljes körűen betartva kezeli a Játékkal
kapcsolatban hozzá beérkező személyes adatokat, kizárólag abban a körben, amelyhez a Játékos hozzájárulását adta.
A Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga. A Játékos ugyanakkor tudomásul veszi, hogy
amennyiben tiltási nyilatkozatát a névre és elérhetőségi adataira kiterjedően teszi meg a Játék lezárultát és a nyertes
kihirdetését megelőzően, akkor a Játékban a továbbiakban nem vehet részt, tekintettel arra, hogy ez esetben a
megfelelő beazonosítása nem válik lehetségessé.
Az adatkezelő: Cofidis Magyarországi Fióktelepe (1133 Budapest, Váci út 96-98.) Adatvédelmi nyilvántartási
azonosítószám: NAIH-104199/2016
Az adatfeldolgozó: Bike Maffia Movement Egyesület (székhely: 1108 Budapest, Bányató u. 14. 7/31.a.; nyilvántartási
szám: 01-02-0015439; adószám: 18596856-1-42)
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