
Nyereményjáték adatkezelési tájékoztatója, játékszabályzata és részvételi feltételei 

 

1. Általános rendelkezések 

A „NYEREMÉNYJÁTÉK” elnevezésű promóció (továbbiakban „Promóció”) szervezője, a S 

Big Fish Lake Szolgáltató Kft. (székhely: 5700 Gyula, Incze pápa u. 37., Adatkezelés helye: 

5700 Gyula, Sándorhegy tanya 0277/23 hrsz., a továbbiakban: Szervező)  

Jelen promóció nem áll kapcsolatban a Facebookkal, a Facebook nem szponzorálja, támogatja 

vagy szervezi. A Játékosoktól kapott információkat a Szervező kezeli, és nem a Facebook. A 

rendelkezésére álló adatok arra szolgálnak, hogy a nyereményjáték kapcsán a Szervező fel tudja 

venni a kapcsolatot a Játékosokkal. 

 

2. Nyereményjáték mechanizmus és részvételi feltételek 

Nyereményjáték mechanizmus 

A Szervező, az S Big Fish Lake Facebook oldalon (S Big Fish Lake | Facebook) 2021.09.10. 

és 2021.10.10. között nyereményjátékot hirdet meg az alább meghatározott játékszabályok 

alapján. A játék „NYEREMÉNYJÁTÉK!” címmel fut. 

Ez időtartam alatt a nyereményjáték posztban a Szervező kéri, hogy kedveljék Facebook oldalát 

és a nyereményjáték posztot, valamint hozzászólásban kéri, hogy a játékosok jelöljék meg azt 

az ismerősüket, akivel szívesen eljönnének a szálláshelyre, valamint kéri, hogy ezután a Játékos 

ossza meg az nyereményjáték posztot. A Szervező leírja, hogy több komment nagyobb esélyt 

jelent, ebben az esetben minden kommentben más személyt kér a Szervező megjelölni. 

Nyeremény tartalma: 

2 éjszakára szóló szállás reggelivel, 2 fő részére a Sándorhegyi Big Fish Lake-en a Szervező 

által meghatározott időszakban, de legkésőbb 2021. december 31-ig. 

Részvételi feltételek 

A nyereményjátékban csak valós adatokkal feliratkozó, 18 éven felüli magánszemélyek 

vehetnek részt. A játékban való részvétel feltétele a 2. pontban meghatározott Nyereményjáték 

mechanizmusban foglalt feladatok teljesítése. 

Az a játékos vehet részt a nyereményjáték sorsolásában, aki a részvételi feltételeket 

maradéktalanul betartja. 

 

3. Kizárások 

A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói és 

megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1)bekezdés 1. pontjában meghatározott 

közeli hozzátartozói; a megbízásukból a nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában 

közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, 

valamint, ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli 

hozzátartozói. 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a 

nyereményjátékot akár a nyereményjáték időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy 

https://www.facebook.com/sbigfishlake


megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről 

szóló értesítést a Szervező közzéteszi az S Big Fish Lake Facebook oldalán. A játékosok 

felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. 

A nyereményjátékkal kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban a S Big 

Fish Lake Facebook oldalon nyújt a Szervező felvilágosítást. 

A Promócióban való részvétel önkéntes és ingyenes, a részvételtől a promóció teljes időtartama 

alatt lehetőség van visszalépni. A részvételtől való elállást a Játékos kezdeményezheti a 

promóciós mechanizmustól függően a promóciós bejegyzés alatti „Unlike / Nem tetszik” gomb 

megnyomásával, a Játékos által elhelyezett „Tag / Bejelölés” eltávolításával, a promóciós 

bejegyzés alatt megjelenő kommentjének törlésével vagy a promóciót meghirdető Facebook 

oldalról való leiratkozással. A részvétel a jelen Részvételi- és Játékszabályzat és Adatvédelmi 

nyilatkozat automatikus elfogadását jelenti. 

 

4. Érvénytelen pályázat 

A Nyereményjátékban érvénytelennek minősül minden pályázat, mely a jelen 

játékszabályzatban foglalt részvételi feltételnek nem tesz eleget, valamint a 2. pontban 

meghatározott Nyereményjáték mechanizmusnak nem felel meg. 

 

5. A játék időtartama 

A nyereményjáték 2021.09.10-én 10:00 kerül kihirdetésre, és 2021.10.10-én 24:00-kor 

fejeződik be. 

 

6. A nyertes kiválasztása 

Az S Big Fish Lake Facebook oldalának falán megosztott nyereményjátékban helyesen 

résztvevő felhasználók közül 2021.10.13-án sorsolja ki a Szervező a nyertest. A megnyert 

nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható. 

 

A nyertesekkel a Szervező a Facebookon keresztül felveszi a kapcsolatot. 

Abban az esetben, ha a kisorsolt nyertes a nyertességéről tájékoztató értesítésre 48 órán belül 

nem jelez vissza, vagy 24 órán belül nem reagál a Szervező megkeresésére vagy lemond a 

nyereményről, pótnyertes nem kerül beállításra.  

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos 

érdemi ügyintézésre, vagy a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt 

jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője 

járhat el. 

Ezen kívül a nyertest a kiválasztást követően a Szervező 2021.10.13-án az S Big Fish Lake 

Facebook oldalán teszi közzé. 

A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal 

okozott károkért, illetve következményekért. 

 



7. Nyereményekkel kapcsolatos díjfizetések 

A jelen Nyereményjátékban részt vevő játékosokat a nyereményekkel kapcsolatosan nem 

terheli személyi jövedelemadó-fizetési és/vagy illeték-fizetési kötelezettség. 

 

8. Adatkezelési Szabályzat 

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:  

Személyes adat - Az adatkezelés célja 

Vezeték-és keresztnév - A kapcsolatfelvételhez, nyertesek kihirdetéséhez szükséges. 

E-mail cím - Kapcsolattartás 

Telefonszám - Kapcsolattartás 

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.  

Kapcsolódó érintettek köre: A nyereményjátékban nyertesként kihirdetett valamennyi érintett. 

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Ha a GDPR 17. cikk (1) 

bekezdésében foglalt feltételek valamelyike fennáll, úgy az érintett törlési kérelméig tart. Az 

érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke 

alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az 

általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is 

törli. 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok 

címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársai 

kezelhetik a jelen tájékoztatóban foglaltak alapján. 

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése 

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, 

azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és az érintettnek joga van az 

adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához. 

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének 

korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett 

kezdeményezni: 

- postai úton a S Big Fish Lake Szolgáltató Kft., 5700 Gyula, Incze pápa u. 37. címen 

- e-mail útján az sbigfishlake@gmail.com e-mail címen,  

- telefonon a +36-20-274-58-57 számon. 

Az adatkezelés jogalapja:  

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) illetve a számviteli jogszabályoknak megfelelő számviteli 

bizonylat kiállítása esetén a 6. cikk (1) bekezdés c) pont. 

 

 

 



Tájékoztatjuk, hogy 

az adatkezelés a nyereménnyel kapcsolatos adminisztráció - ennek körében a nyeremény 

- teljesítéséhez szükséges. 

A nyertes Játékos köteles a személyes adatokat megadni, hogy a Szervező tudja a nyeremény 

célba juttatását teljesíteni. 

Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy a Szervező nem tudja a 

nyereményt a nyertes Játékos részére átadni. 

 

9. Felelősség kizárása 

A Nyereményjáték szervezésében résztvevő cég nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, 

kártérítési igényt a Nyereményjátékhoz kapcsolódó költségek, károk és veszteségek 

megtérítését. 

Szervező nem vállal semmilyen felelősséget a jogosulatlanul nevezett tartalmakért, tévesen 

megadott adatokért. A Nyereményjáték szervezésében résztvevő cég, valamint azok vezető 

tisztségviselői, és alkalmazottai a nyeremény hibáiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a 

felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. 

Amennyiben a nyertes Játékos a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtőtől 

nem követelheti. 

Szervezők fenntartják a jogot, hogy a jogszabálysértő vagy etikai szempontból elfogadhatatlan 

felhasználói megnyilvánulásokat indoklás nélkül moderálják. 

A Szervező nem vállal felelősséget a résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal 

okozott következményekért. 

 

Gyula, 2021.09.10. 

S Big Fish Lake Szolgáltató Kft 


