
HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

„Oldtimer83 2. születésnap” 

 

1. A Nyereményjáték szervezője a SOKORÓ Ipari és Kereskedelmi Kft. (székhely: 9100 Tét, Fő u. 

8-10., továbbiakban „Szervező”). A Nyereményjáték lebonyolítását, a nyereménysorsolást, 

valamint a nyertesek értesítését és a nyeremények kézbesítését a Szervező működtetésében 

álló Oldtimer83 Üzemanyagtöltő-állomás és Kávézó (9100 Tét, Debrecen u. 45., továbbiakban 

OT83) végzi. 

2. A Nyereményjáték időtartama 

- kezdete: 2020.09.14., az OT83 üzletnyitásának időpontja 

- befejezése: 2020.09.20., az OT83 üzletzárásának időpontja 

3. Résztvevők, nyereményjáték menete 

- A nyereményjátékban részt vehet bárki (természetes és jogi személy egyaránt), aki 

10.000 Ft feletti értékben vásárol az OT83-nál a nyereményjáték időtartamán belül. 

- A vásárlási összeg elérésekor az OT83 munkatársai egy szelvényt adnak át, melyet a 

nyereményjátékban résztvevő az alábbi adatok olvasható kitöltését követően a shopban 

található gyűjtőurnában elhelyez: 

o 10.000 Ft összeget elérő vásárlást igazoló nyugta/számla száma 

o résztvevő neve, elérhetősége (telefonszám), aláírása 

- A részvétel további feltétele, hogy a nyereményjátékban résztvevő elfogadja a jelen 

szabályzatot, teljesítse az abban leírtakat. 

- A nyereményjáték során egy vásárló több alkalommal is bekerülhet a sorsolásba, ha 

teljesíti a jelen Szabályzatban foglalt feltételeket, de egy bizonylat (nyugta/számla) csak 

egy szelvény kitöltésére jogosít! 

4. Sorsolás 

A nyereményjáték zárultával 2020.09.21-én, 10.00-kor a Szervező a részvételi szabályoknak és 

feltételeknek megfelelő szelvények közül sorsolja a nyerteseket. A sorsolás nem nyilvános, a 

Szervező által kijelölt 3tagú sorsolási bizottság jelenlétében történik, tagjai a Szervező 

munkavállalói. A sorsolási bizottság jegyzőkönyvben rögzíti a sorsolás menetét (időpontját, 

résztvevőit, a kisorsolt nyereményt, a nyertes játékosok nevét, pótnyertesek nevét). 

5. Nyeremények 

a. 15.000 Ft összértékű vásárlási utalvány és egyedi logós OT83-ajándéktárgyak 

b. 10.000 Ft összértékű vásárlási utalvány és egyedi logós OT83-ajándéktárgyak 

c. 5.000 Ft összértékű vásárlási utalvány és egyedi logós OT83-ajándéktárgyak 

A vásárlási utalvány beváltása az OT83 üzlet nyitvatartási idejében, de legkésőbb 2020.10.31-ig 

lehetséges. 

A vásárlási utalvány minden, az OT83-nál vásárolható termékre beváltható. 

A vásárlási utalvány készpénzre nem váltható, értékéből nem lehet visszaadni. 

6. Nyeremény átvétele 

A nyertesek nevét a Szervező a sorsolást követően a www.oldtimer83.hu honlapon az 

adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott feltételek szerint, az érintett külön hozzájárulása 

alapján közzéteheti. A nyerteseket a Szervező a sorsolás időpontját követő 3 napon belül, azaz 

legkésőbb 2020.09.24-én értesíti a nyertes által megadott telefonszámon. 

A résztvevő felelőssége, hogy az általa kitöltött szelvényen valós és olvasható telefonszámot 

adjon meg! 

http://www.oldtimer83.hu/


A nyertesnek a telefonos értesítéstől számított 5 nap (legkésőbb 2020.09.29.) áll 

rendelkezésre, hogy a nyereményt személyesen, az OT83 állomáson átvegye. 

Amennyiben a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy az adott nyertes a 

továbbiakban a nyeremény átvételére nem jogosult, az a soron következő pótnyertest illeti. 

7. A nyeremény terhei 

Szervező vállalja a nyereményhez tartozó esetleges adóterhek megfizetését. Azonban a 

nyeremény átvételével kapcsolatban esetlegesen felmerülő egyéb költségek a nyertest 

terhelik (pl.: utazási költség). 

8. Jogfenntartás 

Szervező fenntartja magának a jogot, hogy olyan technikai jellegű probléma felmerülése 

esetén, mely a nyereményjáték jogszerű lebonyolítását veszélyezteti, a nyereményjátékot 

felfüggeszti vagy megszünteti. 

A nyereményjáték a 2. pontban meghatározott időtartamon belül vis maior esetén bármikor 

befejezhető. 

Bármilyen, a nyereményjáték kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése az 

irányadó. 

9. Felelősség kizárása 

Szervező semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen vagy közvetett károkért, amelyek 

a nyereményjátékban való részvételből erednek, kivéve, ha ezek a Szervezőnek felróható 

súlyos gondatlanság vagy szándékosság következményei. Szervező nem vonható felelősségre 

technikai zavarokért (pl.: kártyaolvasó terminál technikai hibája, áramkimaradás). 

Szervező semmilyen felelősséget nem vállal a számára, a résztvevő által megadott személyes 

adatokban lévő hibákért vagy hiányosságokért, ezeknek felelőssége teljes mértékben a 

résztvevőt terheli. Szervező nem vállal felelősséget arra az esetre sem, ha nem sikerül elérnie 

a nyertest annak nevében, telefonszámában lévő hiba vagy hiányosság miatt. 

10. Adatvédelmi tájékoztató 

a. Személyes adatok kezelésének célja, jogalapja: 

i. a SOKORÓ Kft. „Oldtimer83 2. születésnap” Nyereményjátékban való részvétel 

ii. A nyertesek adatainak a honlapon, facebook-oldalon való közzététele 

iii. A nyerteseket érintő jogi igényérvényesítés 

A személyes adatokat a jelen tájékoztatóban feltüntetett adatkezelők kizárólag a fenti 

célok érdekében használják fel. 

A nyereményjátékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás kifejezett és 

önkéntes, amelyet résztvevő a szelvény kitöltése során a jelen Adatkezelési szabályzat 

megismerésére és elfogadására vonatkozó nyilatkozat megadásával, aláírásával 

ellenjegyezve ad meg. A hozzájárulás a résztvevő jelen Adatkezelési szabályzatban 

részletezett tájékoztatás ismeretében adható meg. 

b. Adatkezelő(k) neve és székhelye: 

i. Adatkezelő I.: SOKORÓ Ipari és Kereskedelmi Kft. (9100 Tét, Fő u. 8-10.) 

ii. Adatkezelő II.: Oldtimer83 Üzemanyagtöltő-állomás és Kávézó (9100 Tét, 

Debrecen u. 45.) 

Adatkezelő I.-II. együttes adatkezelőnek minősül. Adatkezelő II. Adatkezelő I. 

telephelye, ebből adódóan közös adatkezelési céllal rendelkeznek az 

adatkezelés kereteit közösen alakítják ki és az adatkezelés folyamatát közösen 

határozzák meg, az adatokat közös adatbázisban tárolják. 

c. A kezelendő személyes adatok köre: 

i. Résztvevő szelvény kitöltése esetén: név, telefonszám 

ii. A nyertesek adatainak a honlapon való közzététele esetében: név 



iii. A nyerteseket érintő jogi igényérvényesítés: név, telefonszám, a nyertes 

esetén a nyerés ténye, időpontja. A nyertes azonosítása céljából a Szervező 

megtekinti a nyertesek személyazonosító igazolványát vagy más 

személyazonosításra alkalmas okmányát. 

d. Az adatkezelés időtartama: 

i. Résztvevő szelvény kitöltése esetén: 2021.01.31. 

ii. A nyertesek adatainak a honlapon való közzététele esetében: 2021.01.31. 

iii. A nyerteseket érintő jogi igényérvényesítés: A nyertesek adatait az adatkezelő 

a nyeremény átvételétől számított 5 évig kezeli. Pótnyertesek esetén, a 

nyertes elérését követően. 

e. Az adatkezelés folyamatának bemutatása: Az adatkezelés folyamata a 

játékszabályzatban részletesen szerepel. 

f. Adattovábbítás megvalósulása: A közös adatkezelők közös adatbázist használnak, 

ebből adódóan az adatokhoz mindkét Adatkezelő erre jogosult munkavállalói 

hozzáférhetnek. 

g. A nyereményjátékban résztvevő adatkezeléssel kapcsolatos jogai: 

i. Kérelmezheti az adatkezelőnél: 

1. tájékoztatását személyes adatai kezeléséről (hozzáférést személyes 

adataihoz), 

2. személyes adatainak helyesbítését, valamint 

3. személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését 

vagy zárolását. Jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén a törlést 

csak akkor kérheti, ha Adatkezelők a tiltakozást megalapozottnak 

tartják. 

Amennyiben személyes adatainak a nyereményjátékban való automatikus 

részvétel érdekében való kezelése ellen tiltakozik, a játékban a továbbiakban 

nem vehet részt. Ezt a tiltakozást eljuttathatja Adatkezelő I.-II. részére a lent 

említett elérhetőségeken. 

A nyertesek honlapon szereplő adatainak kezelése önkéntes hozzájárulásukon 

alapul, ezért bármikor kérhetik azok törlését. 

ii. A résztvevő az említett jogait a +36(96)461-011 telefonszámon vagy az 

info@oldtimer83.hu e-mail címen előterjesztett kérelmében érvényesítheti. 

h. A nyereményjátékban résztvevő személyes adatait az alábbi munkaköröket betöltő 

személyek kezelhetik: 

i. SOKORÓ Kft. gazdasági, marketing és személyzeti terület munkatársai 

ii. OT83 munkatársai 

i. Tájékoztatáshoz való jog: Kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad a résztvevő általa 

feldolgozott adatairól, kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, 

jogalapjáról, időtartamáról. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított 

legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, a 

résztvevő kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes. A 

tájékoztatást az adatkezelő csak az Infótörvényben meghatározott esetekben 

tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli Önnel, 

hogy a felvilágosítás megtagadására az Infótörvény mely rendelkezése alapján került 

sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a résztvevő bírósági jogorvoslattal élhet, 

továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: 

NAIH) fordulhat. A NAIH elérhetőségei, 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Tel: +36 1 391 1400 email: ugyfelszolgalat@naih.hu  

mailto:info@oldtimer83.hu
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu


j. Helyesbítéshez való jog: Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a 

valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes 

adatot az adatkezelő helyesbíti. Ezt az Adatkezelőtől a résztvevő is kérheti. 

k. Törléshez, zároláshoz és megjelöléshez való jog: A személyes adatot törölni kell, ha 

i. kezelése jogellenes; 

ii. az érintett – azt megalapozott tiltakozás alapján – kéri; 

iii. az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, 

hogy a törlést törvény nem zárja ki; 

iv. az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben 

meghatározott határideje lejárt; 

v. azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte. 

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha 

a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az 

érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig 

fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az adatkezelő 

megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét 

vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem 

állapítható meg egyértelműen. 

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről a résztvevőt értesíti az 

Adatkezelő. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az 

érintett jogos érdekét nem sérti. Ha az Adatkezelő az Ön helyesbítés, zárolás vagy 

törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül 

írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás 

vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés 

vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a résztvevő  bírósági jogorvoslatot vehet 

igénybe, továbbá a Hatósághoz fordulhat. 

l. Tiltakozáshoz való jog: Az Infótörvény rendelkezéseivel összhangban amennyiben az 

adatkezelő a résztvevő adatait jogos érdekből kezeli, az tiltakozhat személyes 

adatának kezelése ellen, 

i. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre 

vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő 

vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve 

kötelező adatkezelés esetén; ha a személyes adat felhasználása vagy 

továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos 

kutatás céljára történik; valamint 

ii. törvényben meghatározott egyéb esetben. 

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 

de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében 

döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az 

adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és 

az adatokat zárolja. Ha a résztvevő az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha 

az adatkezelő az említett határidőt elmulasztja, a NAIH-hoz fordulhat. 

A résztvevő az említett jogait választása szerint az együttes adatkezelők bármelyikével 

szemben gyakorolhatja. 

m. Az adatvédelmi hatósághoz és a bírósághoz fordulás joga: A résztvevő jogainak 

bármely egyéb módon való megsértése esetén a NAIH-hoz vagy bírósághoz fordulhat. 

Bírósághoz fordulás esetén a per a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az 



érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti 

törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, 

az adat helyesbítésére, zárolására illetve törlésére, az érintett tiltakozási jogának 

figyelembevételére kötelezheti. A bíróság elrendelheti ítéletének nyilvánosságra 

hozatalát oly módon, hogy az adatkezelő és az általa elkövetett jogsértés 

beazonosítható legyen. 

A résztvevő kérheti a jogellenes adatkezeléssel (ideértve az adatbiztonsági 

intézkedések elmulasztását is) összefüggésben felmerült kárának megtérítését a 

károkozásért felelős adatkezelőtől. Ha az adatkezelő az Ön adatainak jogellenes 

kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az Ön 

személyiségi jogát megsérti, Ön az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az 

adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozó károkozásáért és az adatfeldolgozó által 

okozott személyiségi jogi sérelemért is az igénybevevő adatkezelő tartozik 

felelősséggel. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy 

az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső 

elháríthatatlan ok idézte elő. 

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben az 

a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott 

Kelt: Tét, 2020.09.14. 


