
„Őszi nyereményjáték” promóció hivatalos szabályzata 

A Játék szervezője az Ofin Trade Kft. (székhely: 1086 Budapest, Koszorú u. 11-13. IV/5., 
cégjegyzékszám: 01-09-941504, adószám: 12847109-2-42; elektronikus elérhetősége: info@ofin.hu) 
továbbiakban a Szervező. 

1. A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ SZEMÉLYEK  

1.1 Ofin Trade Kft., mint az alábbi promóciós játék (a továbbiakban: Játék) szervezője (székhely: 
1086 Budapest, Koszorú u. 11-13. IV/5., cégjegyzékszám: 01-09-941504, adószám: 12847109-2-
42 a továbbiakban: „Szervező”), kizárólag azon 18 életévüket betöltött magyar állampolgárok, a 
1.5 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, természetes személyek (a továbbiakban: 
Játékosok) részvételét engedélyezi, akik a Játék időtartama alatt a játékról tudomást szereznek 
és a játék időtartama alatt legalább 5 alkalommal bruttó 14.000 Ft összegben vásárolnak 
üzemanyagot. A minimum bruttó 14.000 Ft-os vásárlás csak és kizárólag üzemanyag vásárlást 
(95-ös benzin vagy gázolaj) tartalmazhat, egyéb termékkel (shop termék, autópálya-matrica, 
telefonfeltöltés, stb.) nem helyettesíthető/nem összevonható. A részvételhez szükséges 
kitöltendő sorsolási kupont a benzinkút dolgozóitól kérhetik. A kupon egyik felén a Játékos 
személyes adatai (Név, Lakcím, Telefonszám, E-mail cím) megadása szükséges, a hátoldalon   
1-5. sorszámozott sorokban a tankolások adatait szükséges megadni (tankolás dátuma, összege, 
bizonylat sorszáma). A nyereményszelvényt kitöltést (5 tankolást) követően a töltőállomáson 
elhelyezett kupongyűjtő dobozba belehelyezik a 3. pontban megjelölt Dallas töltőállomáson. 

1.2 Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos 
érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt 
jogosult.  

1.3 A Játékos a Játékban való részvétellel maradéktalanul elfogadja a jelen Játékszabályzat 
feltételeit. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékban való részvétel előtt az ő kötelessége 
előzetesen tájékozódni a Játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására 
kötelezettségek keletkeztetése vagy előnyök szerzése végett nem hivatkozhat. Amennyiben a 
Játékos a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet, vagy az abban előírt 
feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni, és a Szervező jogosult az ilyen 
Játékost saját döntése alapján indoklás nélkül törölni.  

1.4 A Játékos Pályázata (pályázat = hiánytalanul, valós adatok alapján kitöltött nyereményszelvény) 
beküldésével kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játék részvételi szabályzatát és 
adatkezelési feltételeit. Jelen játékszabályzat, valamint a játékban részt vevők vonatkozásában 
az adatkezelési tájékoztató a játék időtartama alatt folyamatosan elérhető a www.dallaskutak.hu 
weboldalon. 

1.5 A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek: 

A Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok 
hozzátartozói (Ptk. 8:1.§ (1) bek. 2. pont). 
 

1.6 Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjátékból kizárja azt a Játékost, továbbá jogi 
felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen) 
azzal a Játékossal szemben, aki a Játék menetének befolyásolásával, weboldalának feltörésével, 
vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni. 
 

2. A JÁTÉK LEÍRÁSA 

2.1 A Játék időtartama alatt a 3. pontban megjelölt Dallas Zay utcai Üzemanyagkúton a Játékosnak 

jeleznie kell, hogy részt kíván venni a nyereményjátékban. Részvételi szándéka alapján a töltőállomás 

dolgozója átadja a Játékosnak a kitöltendő kupont, mellyel a Játékos regisztrálhat a 

Nyereményjátékra.  

A játékban az a személy vehet részt, aki a játék időtartama alatt legalább 5 alkalommal bruttó 14.000 

Ft összegben vásárol üzemanyagot. A minimum bruttó 14.000 Ft-os vásárlás csak és kizárólag 

üzemanyag vásárlást (95-ös benzin vagy gázolaj) tartalmazhat egyéb termékkel (shop termék, 

autópálya-matrica, telefonfeltöltés, stb.) nem helyettesíthető/nem összevonható. A tankolások értéke 

nem összevonható (pl.: 28.000 Ft-os tankolás nem számít 2 alkalomnak, tehát ez esetben is csak egy 



sor tölthető ki a megadott 5 sorból adatokkal). Egy tankolás adatai csak egy kuponon kerülhetnek 

felüntetésre. A kupon egyik felén a Játékos személyes adatai (Név, Lakcím, Telefonszám, E-mail cím) 

megadása szükséges, a hátoldalon 1-5. sorszámozott sorokban a tankolások adatait szükséges 

megadni (tankolás dátuma, tankolás összege, bizonylat sorszáma). A játékban résztvevők a kupont 

kitöltik az azon kért adatokkal és azt a töltőállomáson elhelyezett kupongyűjtő dobozba belehelyezik. 

A Játékos csak abban az esetben vehet részt a Nyereményjátékon, ha a Kuponon felsorolt adatokat 

hiánytalanul megadja. A hiányosan kitöltött Kupon kihúzása esetén nem vehető figyelembe, helyette 

új nyertest kell sorsolni. 

A Játékban való részvétel további feltétele, hogy a Játékos a kitöltött Kuponra beírt tankolásokról szóló 
bizonylatokat (számla, nyugta) megőrizze és azt a sorsolást követően bemutassa. Sorsolást követően 
a nyertes kiértesítésre kerül. A nyeremény átadásának feltétele, hogy a kuponon felsorolt 
bizonylatszámú nyugtákat/számlákat magával hozza, azokat bemutassa. Ezt követően a 
bizonylatszám alapján a rendszerben ellenőrzésre kerül, hogy valóban mind az 5 alkalommal elérte az 
üzemanyag vásárlás összege a játékban meghatározott bruttó 14.000 Ft-ot. 

Amennyiben a játékos nem tudja hiánytalanul bemutatni az 5 db bizonylatot vagy azok nem felelnek 
meg a játékban meghatározott összeg/üzemanyag előírásoknak, abban az esetben részvétele 
érvénytelen és új kupon kihúzása szükséges. 

 

2.2 A Játék időtartama alatt egy játékos több kitöltött kupont is bedobhat a gyűjtőurnába - növelve 
ezzel nyerési esélyeit -, amennyiben a bruttó 14.000 Ft-os üzemanyag vásárlások újból elérik az 5 
alkalmat. 

 

3. A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ ÜZEMANYAG TÖLTŐÁLLOMÁS 

A Játékban kizárólag az alábbi – Ofin Trade Kft. által üzemeltett - töltőállomás vásárlói vesznek részt: 

Dallas Üzemanyagkút - 1037 Budapest, Zay u. 5. 

 

4. A JÁTÉK IDŐTARTAMA 

4.1 A Játék 2018. szeptember 15. napján a töltőállomás nyitásától 2018. október 31.-ig, a töltőállomás 
zárásáig tart. 

4.2 A Szervező tájékoztatja a Játékosokat, hogy a 6.1 pontban meghatározott valamennyi nyeremény 
kiosztásra/kisorsolásra kerül. 

 

5.  A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 

5.1 A nyereményjátékban csak a helyes Pályázatok beküldői vehetnek részt. A Játékszabályzatnak 
megfelelő, azonban bármely ok miatt - így akár szándékos magatartás, akár véletlen elírás, stb. 
miatt - nem valós Pályázatok érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembe vételre a Játékban. 

5.2 Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek 
meg, a Játékból automatikusan kizárásra kerülnek, míg az érvényes Pályázatok részt vesznek a 
sorsoláson. Amennyiben jelen Játékszabályzat előírásainak nem megfelelő Kupon kerül 
kisorsolásra, úgy a kihúzott Pályázat nyertesként nem vehető figyelembe, helyette újat kell húzni. 

5.3 A Játékos köteles a Nyeremény igazoló bizonylatok (számla/nyugta) eredeti példányát a Játék 
lezártát (sorsolást) követő 30 napig sértetlenül és olvasható módon megőrizni, és a Szervezőnek - 
kérés esetén - megfelelően bemutatni. A benyújtás személyesen, kizárólag előre egyeztetett 
időpontban, a nyeremény átvételekor történik.  

5.4 A Szervező fenntartja a jogot, hogy Pályázatban csak eredeti kupont fogad el! Amennyiben a 
kupon sérült, nem olvasható, vagy egyéb módon sérült, és ezáltal a Játékban történő részvételhez 
szükséges bármely információ nem olvasható, a Szervező jogosult a Játékos Pályázatát a 
Játékból kizárni. Bármilyen módon hamisított vagy manipulált kuponok érvénytelenek, és nem 
vehetnek részt a Játékban. A Játékban résztvevő kuponok érvényességével, valamint a Játék 
jelen pontjában nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a 
Szervező döntése az irányadó. A Szervező a kuponok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő 
vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét. 



5.5 Szervező és a Játékban közreműködő partnerei a legnagyobb gondossággal járnak el a rendszer 
működtetése és a gyűjtött Pályázatok nyilvántartása terén, azonban semmiféle felelősséget nem 
vállalnak bármilyen adatkommunikációs hibáért, adatvesztésért vagy az ezekből eredő bármely 
jogkövetkezményért, vagyon- nem vagyoni hátrányokért.  

5.6 Pályázatokat 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. A Játékból - a Szervező megítélése 
alapján - kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy 
természetes személy neve alatt csapatban, vagy nem létező személyeket tartalmazó profillal, 
vagy hamis, vagy hamisított kuponnal 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, vagy nem valós profillal, hamis vagy hamisított blokkal, Pályázatokkal vesznek 
részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen 
pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek 
megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy a 
Játékban közreműködő partnereknek okoztak 

5.7 Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, jogosulatlan Pályázatbeadás, szabálytalan játék, 
visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a Játékból bárkit indoklás nélkül kizárjanak, vagy a 
Játékosok regisztrációját, beadott Pályázatait részben vagy egészben töröljék. 

 

 

6. NYEREMÉNYEK, SORSOLÁS 

6.1 A játék ideje alatt (4. pont) az érvényes pályázatot beküldők között a Játékban részt vevő 
Üzemanyagtöltő állomáson (3. pont) az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra: 

- 1 db Samsung UE49M5002 123 cm-es Full HD Led TV fekete színű                   
- 1 db ASUS Zenpad 10 IPS 16 GB Android 6.0 fekete/sötét szürke         
- 1 db Huawei P9 Lite mobiltelefon dual sim fehér színű 

 

 Fenti nyeremények típusváltoztatásának jogát fenntartjuk.  

A nyeremények készpénzre, vagy bármely egyéb kedvezményre, vagy nyereményre nem válthatóak 
át. Előre nem látható események bekövetkeztekor a Szervező fenntartja a jogot, hogy alternatív 
nyereményt ajánljon fel a nyerteseknek, azonos értékben. 

6.3 Sorsolás módja 

A Nyeremények sorsolására a nyereményjáték lezárását követően, zártkörű  sorsolás keretében, 
2018. november 5-én 10:00 órakor a Szervező telephelyén a 1037 Bp., Zay utca 5. szám alatt kerül 
sor.  A sorsoláson az összes beküldött Pályázat részt vesz azzal, hogy amennyiben a sorsolás során 
derül ki, hogy a kisorsolt pályázat érvénytelen, úgy e helyett új pályázat kihúzására kerül sor. A 
nyertesek és a nyertesek számával megegyező számú tartaléknyertesek neve és elérhetősége 
rögzítésre kerül a Szervező által. A sorsolás nem nyilvános.  

A Sorsolás során egy Játékos kizárólag egyszer nyerhet (egy db nyereményt). Amennyiben egy 
játékos több pályázata kerül kihúzásra, úgy az elsőt követő minden további sikeres sorsolás 
érvénytelen, helyette új nyertest kell sorsolni. 

Abban az esetben, amennyiben a nyertes Játékos nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi és 
alaki feltételeknek, s így kizárásra kerül, vagy a sorsolástól számított 10 napon túl nem elérhető, illetve 
Nyeremény igazoló bizonylatait (számla/nyugta) nem áll módjában bemutatni a bekéréstől számított 
10 munkanapon belül, helyette tartaléknyertes válik jogosulttá a nyereményre, amennyiben eleget 
tesz jelen Játékszabályzat feltételeinek.  

 

7. NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA 

7.1 A Szervező a 6.1. pontban megjelölt nyeremények nyerteseit a nyertesek kiválasztását követően 
10 munkanapon belül e-mailben vagy telefonon értesíti a nyeremény átvételének részleteiről. A 



Szervező a nyertességről szóló e-mail üzenetet a nyertes által a regisztráció során megadott e-mail 
címre juttatja el.  

7.2 A Szervező a 6.1. pontban írt nyereményeket a pályázat benyújtásának helyén lévő üzemanyag 
kúton bocsájtja a nyertes játékos rendelkezésére, előre egyeztetetett időpontban, a Játék lezártát 
követő 30 naptári napon belül.  

7.4 Ha a korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi 
ügyintézésre, valamint ezek átvételére és igénybevételére csak a törvényes képviselőjével vagy 
gondnokával együtt jogosult. 

7.5 A Szervező a Nyeremények nyerteseinek a nevét a www.dallaskutak.hu weboldalon közzé 

teheti. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatokat beküldő Játékosok neve, lakcíme 
(kizárólag a település megjelölésével) jelenhet meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő 
jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul. A nyertes Játékosok továbbá hozzájárulnak ahhoz is, hogy 
róluk – a nyereménnyel együtt – a nyeremény átadásakor fényképfelvétel készüljön és azt a Szervező 
legfeljebb 90 napig nyilvánosan közzétegye azon az Üzemanyagtöltő állomáson, ahol a nyertes 
Pályázat benyújtásra került. 

7.6. A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a 
Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázatán feltüntetett személyes adatok 
nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg 
a jelen szabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a 
Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. 

7.7 A Nyeremények átvételét a nyertes Játékos köteles aláírással igazolni.   

8. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL 

A Játékról részletes információk a www.dallaskutak.hu weboldalon érhetők el. A játékról nem teljes 
körű információk érhetőek el a boltokban elhelyezett reklámanyagokon. 

A résztvevők a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatos további információért, ideértve a részletes 
Játékszabályzat ismertetését is a info@ofin.hu e-mail címre írhatnak.  

9. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

A Játék szervezője, mint Adatkezelő [Ofin Trade Kft. (székhely: 1086 Budapest, Koszorú u. 11-13. 
IV/5., cégjegyzékszám: 01-09-941504, adószám: 12847109-2-42; elektronikus elérhetősége: 
info@ofin.hu; az Adatkezelő képviselője: Miczura Károly László, elérhetősége: lakcím: 1171 
Budapest, Péceli út 282.] ezúton tájékoztatja az általa szervezett „Őszi nyereményjáték” elnevezésű 
promóciós játékban részt vevőket a játékkal összefüggésben végzett adatkezelési tevékenységéről. 

 

Az adatkezeléssel érintett:  

Azok a természetes személyek, akik az Adatkezelő által szervezett „Őszi nyereményjáték” 
elnevezésű promóciós játékban részt vesznek. 

 

Kezelt adatok köre; az adatkezelés jogalapja és célja, valamint az adatkezelés időtartama 
 

Kezelt adatok köre Jogcím (jogalap) Cél Adatkezelés 

időtartama 

1. 

Név, Lakcím, 

Telefonszám, E-mail 

cím 

 

az érintett hozzájárulása a 

GDPR 6. cikk (1) bek. a) 

pontja alapján  

 

A promóciós játékban részt vevő 

érintettek nyerése esetén a 

nyertesek értesítése. 

A nyertesek vonatkozásában a 

jogszabályban meghatározott 

adatszolgáltatási kötelezettség 

(adó) teljesítése 

 

A promóciós játék 

befejezéséig (az 

utolsó nyeremény 

átadásáig). 

Ezt követően a kezelt 

személyes adatok 

törlésre 

(megsemmisítésre) 

kerülnek. 

http://www.dallaskutak.hu/
mailto:info@ofin.hu


2. 

Név, lakcíműl szolgáló 

település, fénykép 

(képmás) 

 

az érintett hozzájárulása a 

GDPR 6. cikk (1) bek. a) 

pontja alapján 

Az érintett a róla készült 

fénykép készítésével 

egyidejűleg hozzájárulását 

adja annak felhasználásához 

egyaránt.  

 

A promóciós játékban részt vevő 

nyertesek neve, lakcímének 

település neve, valamint 

képmása (a nyereménnyel 

együtt) közzétételre kerül az 

Adatkezelő honlapján 

(www.dallaskutak.hu) abból a 

célból, hogy a játék tisztasága, a 

lebonyolítás valódisága 

kívülállók számára is igazolható 

legyen. 

A jelen pontban írt személyes 

adatok felhasználásra kerülnek 

továbbá az Adatkezelő 

promóciós termékein 

(hirdetésein, termék- és 

szolgáltatás ajánlásokban). 

 

 

A jelen részben írt 

személyes adatok 

honlapon történő 

közzétételét követő 3 

(három) hónap után 

törlésre kerülnek, és 

az Adatkezelő 

rendszeréből 

megsemmisítésre 

kerülnek. 

 

A hirdetéseken és a 

termék/szolgáltatás 

ajánlásokon 

megjelenő képnások 

a megjelenést követő 

… hónap utolsó 

napjáig kerülnek 

felhasználásra, ezt 

követően törlésre 

kerülnek, és az 

Adatkezelő 

rendszeréből 

megsemmisítésre 

kerülnek 

 
Az érintettek vonatkozásában a fenti 1. pont szerinti adatszolgáltatás elmaradásának következménye, 
hogy az érintett nem vehet részt a promóciós játékban. Erre tekintettel a játékban részvételhez 
szükséges az érintett hozzájárulása a személyes adatok kezeléséhez. A Játékos tudomásul veszi, 
hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a 
Nyeremény átadása előtt kérelmezi. 
 
 Az érintettek vonatkozásában a fenti 2. pont szerinti adatszolgáltatás elmaradásának következménye, 
hogy az érintett adatai nem kerülnek publikálásra az Adatkezelő weboldalán. Erre tekintettel nem 
szükséges az érintett hozzájárulása a személyes adatok kezeléséhez, a személyes adatok megadása 
nem kötelező, az adatszolgáltatás elmaradásának következménye a publikálás elmaradása, az egyéb 
joghátránnyal nem jár. 
 
Az Adatkezelő nem alkalmaz adatvédelmi tisztviselőt. 
 
Adattovábbítás: 

- az Adatkezelő a nyertesek személyes adatait nem továbbítja illetéktelen kívülállók 
számára. A személyes adatokat kizárólag a nyereményjátékkal összefüggésben a 
sorsolásban közreműködő munkatársak ismerhetik meg, továbbá jogszabályi 
kötelezettség (adókötelezettség teljesítése) miatt az illetékes hatóságok (adóhatóság) felé 
kerül továbbításra a nyertes személyes adata.  

- A nyertesek – amennyiben hozzájárulásukat nem vonják vissza – személyes adatai az 
Adatkezelő weboldalán kerülnek feltüntetésre. 

- A játékban részt vevő, de nem nyertes érintettek személyes adatai a játék lebonyolítását 
követően törlésre (megsemmisítésre) kerülnek. 

Az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem kívánja továbbítani 
a személyes adatokat. 

 
Adatkezeléssel kapcsolatos jogok 

http://www.dallaskutak.hu/


Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, 
azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes 
adatok kezelése ellen, valamint megilletheti az adathordozhatósághoz való jog. 
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása 
nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.  

 
Jogérvényesítés: 

Amennyiben az érintettet az adatainak kezelése kapcsán (jog)sérelem érte, az Adatkezelőtől a fent 
írt elérhetőségeken (elsődleges e-mail cím: info@ofin.hu) tájékoztatást kérhet személyes adatainak 
kezeléséről, és kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabálynak megfelelő 
célból történő adatkezelések kivételével – törlését.  
Ha az érintett az Adatkezelő intézkedésével, tájékoztatásával nem ért egyet, a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz mint felügyeleti hatósághoz fordulhat 
panaszával (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), 
illetve bírósági úton kérhet jogorvoslatot. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatvédelmi 
perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az 
érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 

 
Irányadó jogszabályi rendelkezések 

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelésével összefüggésben a természetes személyeknek a 
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 EU Rendelet 
(általános adatvédelmi rendelet) valamint az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseit betartja. 

 

10. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat 
feltüntetése stb.) a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. 

A Szervező a Nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét 
jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. 

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen  
manipulációt, a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást 
tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a 
játékból. 

A játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához 
szükséges adatok törlését az összes nyeremény átadása előtt kérelmezi.  

A Szervező jogosult a Játékot bármikor visszavonni vis major esetén. Szervező fenntartja a jogot, 
hogy a Játékszabályzatot - így különösen, de nem kizárólagosan jogszabály módosítása, avagy 
hatósági vagy bírósági határozat alapján - indokolt esetben bármikor megváltoztathassa. 

Bármilyen a jelen Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó. Ez a 
rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló 
igényérvényesítési jogát. Szervező bármikor - így különösen, de nem kizárólagosan jogszabály 
módosítása, avagy hatósági vagy bírósági határozat alapján, vagy bármely egyéb okból - jogosult 
jelen Játékszabályzatot módosítani. A módosítás tényéről Szervező a játékosokat a 9. pont szerinti 
elérhetőségeken keresztül tájékoztatja. 

Az Ofin Trade Kft. Szervező, fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek 
megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. Bármilyen, módosításról szóló értesítést a 
www.dallaskutak.hu honlapunkon keresztül közlünk nyereményjátékunk résztvevőivel. 

Jelen Játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadóak és a Játékban való részvétellel 
kapcsolatban kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.  

Budapest, 2018. augusztus 24. 

 

 

Ofin Trade Kft. 

Szervező 

 

mailto:info@ofin.hu
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.dallaskutak.hu/

